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11 Empirisch onderzoek naar de 
begrijpelijkheid van de geanalyseerde 
en herschreven teksten 

11.1 Doelstelling van het empirisch onderzoek 

Bij de voorbeelden in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 ben ik er steeds van 
uitgegaan dat de oorspronkelijke tekst voor de beoogde lezers een begrijpelijk-
heidsprobleem met het verzwegen argument zou kunnen opleveren en de 
herschreven tekst niet. Deze aanname is gebaseerd op analytische inzichten: uit 
een pragmadialectische analyse bleek dat het verzwegen argument in de 
oorspronkelijke tekst niet gemakkelijk kon worden geëxpliciteerd en in de 
herschreven versie wel. Maar hebben de beoogde lezers ook inderdaad begrij-
pelijkheidsproblemen met de geanalyseerde teksten en hebben zij minder 
problemen met de herschreven versies? Om dit na te gaan, is op beperkte schaal 
een gering empirisch onderzoek uitgevoerd. Gezien de beperkte omvang en het 
exploratieve karakter van dit empirisch onderzoek is de doelstelling bescheiden: 
het gaat er alleen om een eerste indicatie te krijgen van de oordelen van gewone 
taalgebruikers over een aantal begrijpelijkheidsaspecten van de oorspronkelijke 
en herschreven versies. De hoofdvraag was: 'Oordelen de proefpersonen 
positieve over de herschreven versies dan over de oorspronkelijke teksten?'. 
Deze oordelen werden bevraagd met behulp van een pencil-and-paper-test. 

11.2 Opzet van het empirisch onderzoek 

De pencil-and-paper-test bestond eruit dat aan een groep proefpersonen een serie 
teksten werd voorgelegd, die zij in een normaal tempo en zonder op iets 
specifieks te letten, moesten lezen. Vervolgens maakten zij naar aanleiding van 
een aantal vragen op een scoreformulier hun oordeel over de tekst kenbaar. Een 
nadeel is dat een pencil-and-paper-test een vrij grof meetinstrument is: de 
oordelen van taalgebruikers zijn in de regel nogal globaal en die oordelen 
hoeven, zeker wanneer de verschillen tussen de teksten wat betreft de 
begrijpelijkheid erg klein zijn, niet noodzakelijk overeen te komen met het 
werkelijke begrip dat een proefpersoon van een tekst heeft. 

Het is uiteraard mogelijk via andere, meer verfijnde meetmethoden zicht te 
krijgen op de mate waarin de proefpersonen de herschreven versies beter 
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begrijpen: er kan bijvoorbeeld gevraagd worden de tekst na lezing nog eens in 
eigen woorden na te vertellen, waarna onafhankelijke beoordelaars bepalen of 
de geparafraseerde weergave overeenkomt met de oorspronkelijke tekst. Komen 
de geparafraseerde versie en de oorspronkelijke tekst met elkaar overeen, dan 
zou daaruit kunnen worden geconcludeerd dat een proefpersoon de tekst 
werkelijk heeft begrepen. Ook is het mogelijk de oorspronkelijke en herschre
ven versies via de computer op een beeldscherm aan te bieden en de proefperso
nen de taak te geven zo snel mogelijk een reactiesleutel in te drukken zodra zij 
denken de tekst begrepen te hebben. De reactietijden zouden als een indicator 
van het leesgemak kunnen worden beschouwd, i.e. van de begrijpelijkheid van 
de teksten. Deze meetinstrumenten maken echter een vrij ingewikkelde en 
bewerkelijke onderzoeksopzet noodzakelijk, waarbij bovendien het risico 
bestaat dat de 'natuurlijkheid' en dus de ecologische validiteit van het onderzoek 
geweld wordt aangedaan. Het voordeel van een penal-and-paper-test als 
meetinstrument is dat hij relatief gemakkelijk uit te voeren is, dat teksten in een 
relatief 'natuurlijke' situatie aangeboden en bevraagd kunnen worden en dat op 
een snelle manier een idee wordt verkregen van de oordelen van de proefperso
nen. Tegenover al deze onmiskenbare voordelen staat het risico van een 
beperkte sensitiviteit van de test, ook omdat het aantal te onderzoeken teksten 
relatief gering is. Dit mogelijke nadeel weegt mijns inziens echter niet op tegen 
de voordelen. 

Het onderzoek was als volgt opgezet. Uit de in de vorige hoofdstukken 
geanalyseerde voorbeelden zijn twintig tekstjes geselecteerd. Deze werden als 
losse tekstfragmenten aan de proefpersonen aangeboden, zonder de rest van de 
tekst - op dezelfde manier als in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 is gedaan. Er 
werd slechts in een korte zin vooraf aangegeven wat het onderwerp en de bron 
van de tekst was. In het onderzoek werden alleen teksten opgenomen die niet 
al te specialistisch, ingewikkeld en omvangrijk zijn. Het gaat immers alleen om 
begrijpelijkheidsproblemen die de beoogde lezers ondervinden met het 
verzwegen argument, niet om begrijpelijkheidsproblemen die bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van een gebrek aan specialistische kennis. Daarbij komt dat de 
teksten voor de proefpersonen toegankelijk moesten zijn zonder dat er vooraf 
een toelichting of uitleg werd gegeven. De teksten in tabel 1 zijn om die 
redenen niet in het onderzoek betrokken: 
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Tabel 1 Niet in het onderzoek geanalyseerde teksten 

Uit hoofdstuk 6 

AOW-premie II 

Drugs zijn slecht II 

Eenmalige Belastingheffing 

Max-Havelaarproducten 

Vermogensbepaling 

Neckermann 

Uit hoofdstuk 7 

BBSH 

Efficiënte Markt II 

Temponorm 

Uit hoofdstuk 8 

Softshop 

Examencommissie 

Govier 

De twintig andere voorbeelden uit de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9, waarvan 
verwacht werd dat ze in de aangeboden vorm in principe toegankelijk zijn voor 
de proefpersonen, zijn wel in het onderzoek betrokken. Zestien van deze 
twintig teksten werden in het onderzoek gemanipuleerd: dat waren de 
experimentele teksten. Aan elk van de proefpersonen werd een versie 
aangeboden, A of B: als versie A de oorspronkelijke tekst was, werd in versie 
B de herschreven versie gepresenteerd. 

De proefpersonen kregen niet uitsluitend oorspronkelijke teksten of 
uitsluitend herschreven teksten voorgelegd: op grond van methodologische 
overwegingen werden de oorspronkelijke en herschreven versies zowel in versie 
A als in versie B afgewisseld. Het zou bijvoorbeeld niet gewenst zijn een groep 
proefpersonen alleen de herschreven teksten voor te leggen en de andere groep 
alleen de oorspronkelijke teksten. Antwoordtendenties (bijvoorbeeld op basis 
van de gedachte: 'Alle teksten kunnen toch niet allemaal even goed/slecht 
zijn?') zouden tot gecontamineerde resultaten kunnen leiden en eventuele 
verschillen tussen de oorspronkelijke en de herschreven versie volledig teniet 
kunnen doen (cf. Hoogstraaten 1979). Tabel 2 geeft een overzicht van de 
experimentele teksten: 
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Tabel 2 Herkomst van de in het onderzoek gebruikte experimentele teksten 

Uit hoofdstuk 6 

AOW-premie I 

Drugs zijn slecht I 

Fileprobleem 

Transfer Pricing 

Canary Wharf 

Spaarzame Nederlanders 

IRT-affaire 

Ontwikkelingslanden 

Economische Mentaliteit 

Mobiliteitsgroei 

Uit hoofdstuk 7 

Bijzondere Studiepunten 

Efficiënte Markt I 

Uit hoofdstuk 8 

Buluitreiking 

Ondernemingsfinanciering 

Uit hoofdstuk 9 

Bijsluiter 

Wereldvreemde Intellectuelen 

Vier van de twintig tekstjes waren controletekstjes, die bedoeld waren om de 
equivalentie van de twee groepen proefpersonen na te gaan. In beide versies 
werden precies dezelfde teksten als controleteksten opgenomen, hetzij de 
oorspronkelijke tekst (O), hetzij de herschrijving (H): 
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Tabel 3 Herkomst van de in het onderzoek gebruikte controleteksten 

Uit hoofdstuk 6 

Prijswijziging (H) 

Uit hoofdstuk 8 

Financiële Instrumenten III (0) 

Uit hoofdstuk 9 

Holman (01 

CDA (0) 

O = oorspronkelijke tekst; H = herschreven tekst 

Alleen als de twee groepen proefpersonen onderling niet substantieel verschillen 
in hun oordelen over deze controleteksten, mag ervan worden uitgegaan dat de 
groepen equivalent zijn en kunnen de oordelen over de oorspronkelijke en 
herschreven versies eenduidig met elkaar worden vergeleken. 

In het onderzoek werden de twintig teksten min of meer in een willekeurige 
volgorde aangeboden. De versies A en B waren als volgt samengesteld (de 
teksten van versie A zijn bij wijze van voorbeeld in bijlage 7 opgenomen): 
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Tabel 4 Verdeling van de teksten over beide versies van de pencil-and-paper-test 

Versie A Versie B 

1 Holman (0) 

2 Economische Mentaliteit (0) 

3 Bijzondere Studiepunten (0) 

4 Mobiliteitsgroei (H) 

5 Efficiënte Markt I (H) 

6 Ondernemingsfinanciering (0) 

7 Bijsluiter (H) 

8 Fileprobleem (H) 

9 AOW-premie I (0) 

10 Drugs zijn slecht (H) 

11 CDA (0) 

12 Transfer Pricing (H) 

13 Canary Wharf (H) 

14 Buluitreiking (0) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (D) 

16 Ontwikkelingslanden (H) 

17 IBT-affaire (0) 

18 Spaarzame Nederlanders (H) 

19 Prijswijziging (H) 

20 Financiële Instrumenten III (0) 

1 Holman (0) 

2 Economische Mentaliteit (H) 

3 Bijzondere Studiepunten (H) 

4 Mobiliteitsgroei (0) 

5 Efficiënte Markt I (0) 

6 Dndernemingsfinanciering (H) 

7 Bijsluiter (0) 

8 Fileprobleem (0| 

9 AOW-premie I (H) 

10 Drugs zijn slecht (0) 

11 CDA (0) 

12 Transfer Pricing (0) 

13 Canary Wharf (0) 

14 Buluitreiking (H) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (H) 

16 Ontwikkelingslanden (0) 

17 IRT-affaire (H) 

18 Spaarzame Nederlanders (0) 

19 Prijswijziging (H) 

20 Financiële Instrumenten III (0) 

O = oorspronkelijke tekst; H = herschreven tekst 

Na lezing van elke tekst moesten de proefpersonen telkens dezelfde acht vragen 
beantwoorden. Hun antwoorden konden ze kenbaar maken op een 7-
puntsschaal, die liep van 'zeer mee oneens' (1) tot 'zeer mee eens' (7) (zie bijlage 
8 voor het scoreformulier en de vragen). De acht vragen die naar aanleiding van 
elke tekst werden gesteld, zijn geformuleerd als beweringen in de ik-vorm, 
bijvoorbeeld 'Ik vind deze tekst duidelijk' (vraag 3), om te benadrukken dat het 
ging om de persoonlijke oordelen van de proefpersonen. In tabel 5 is met een 
trefwoord aangegeven op welk aspect van de tekst de verschillende vragen 
betrekking hadden: 
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Tabel 5 Tekstaspecten die in de vragen aan de proefpersonen aan de orde 
werden gesteld 

vraag 1 

vraag 2 

vraag 3: 

vraag 4: 

vraag 5 

vraag 6 

vraag 7 

vraag 8 

leesbaarheid 

aantrekkelijkheid 

duidelijkheid 

gemak waarmee de redeneerstappen te volgen zijn 

begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen 

begrijpelijkheid van de verbanden 

aanvaardbaarheid van de argumenten 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

Om het doel van het onderzoek te maskeren, werden er met opzet verschillende 
vragen gesteld: zou er maar één vraag worden gesteld (de cruciale vraag 4 of 6 
bijvoorbeeld), dan zouden de proefpersonen gemakkelijk het doel van het 
onderzoek kunnen achterhalen, met alle potentiële nadelige gevolgen vandien 
(cf. Hoogstraaten 1979). De proefpersonen werd in de instructie vooraf dan ook 
niet gevraagd op de verzwegen argumenten te letten en de technische term 
'verzwegen argument' werd in de instructie niet gebruikt (zie bijlage 9 voor de 
instructie). 

Een heel andere reden om bij elke tekst meer vragen te stellen, was dat op 
die manier verschillen in oordelen over allerlei aspecten van de tekst aan het 
licht zouden kunnen komen: niet alleen verschillen in de begrijpelijkheid, maar 
ook in de aantrekkelijkheid en de aanvaardbaarheid van de argumenten van de 
tekst.158 Daarom werd ook de aantrekkelijkheid van de tekst (vraag 2) en de 
aanvaardbaarheid van de argumenten (vraag 7) bevraagd. De 'algemene' 
begrijpelijkheid van de tekst werd getoetst door te vragen naar het oordeel over 
de leesbaarheid (vraag 1) en de duidelijkheid (vraag 3). De begrijpelijkheid van 
specifieke deelaspecten van de tekst werd onderzocht door te vragen naar het 
gemak waarmee de redeneerstappen in de tekst te volgen waren (vraag 4) en 
naar de begrijpelijkheid van de verbanden in de tekst (vraag 6). Deze laatste 
twee vragen hadden met name betrekking op het verzwegen argument. O m 
zicht te krijgen op verbeteringen die het gevolg zijn van een duidelijker 
formulering van de tekst, moesten de proefpersonen ook een oordeel geven over 
de begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen in de tekst (vraag 5). 

De laatste vraag (vraag 8) was toegevoegd op grond van methodologische 
overwegingen: het was een controlevraag. De proefpersonen moesten hun 
oordeel geven over de kwaliteit van de indeling van de tekst. Aangezien die 
indeling in de herschrijving niet veranderd was, zouden de oordelen bij vraag 
8 in versie A en B niet of nauwelijks van elkaar mogen verschillen. Als dat wel 
het geval mocht zijn, dan is er reden om te twijfelen aan de validiteit van de 
gestelde vragen en/of aan de validiteit van de door de proefpersonen gegeven 
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antwoorden. 

11.3 Proefpersonen; afname 

De twintig teksten werden voorgelegd aan proefpersonen die behoren tot het 
lezerspubliek waarop een groot aantal van de voorbeelden is gericht: studenten 
economie. Ook de voorbeelden die voor een algemener publiek zijn bedoeld 
(Holman, IRT-affaire, CDA enzovoort), zouden de economiestudenten in 
principe moeten kunnen begrijpen. De proefpersonen moesten minimaal 
tweedejaars- en maximaal vierdejaarsstudent economie zijn. De economische 
voorbeelden zijn in het algemeen niet bedoeld voor eerstejaarsstudenten en te 
verwachten valt dat deze voorbeelden voor hen moeilijk of zelfs te moeilijk 
zijn. Voor vijfde- en ouderejaars zijn de voorbeelden in sommige gevallen 
waarschijnlijk juist weer iets te gemakkelijk. 

Er heeft eerst een/«/of-onderzoek plaatsgevonden onder vijf economiestuden
ten (pilot-1), onder meer om te controleren of de instructie duidelijk was, of er 
geen fouten in voorkwamen en of de aan de proefpersonen opgedragen taak 
uitvoerbaar was. Uit dat /??7ot-onderzoek kwam naar voren dat een aantal 
teksten volgens de proefpersonen niet substantieel verbeterd of zelfs verslechterd 
was vergeleken met de oorspronkelijke teksten. De bewuste teksten gingen alle 
over economische onderwerpen, wat leidde tot het vermoeden dat voorkennis 
misschien een rol had gespeeld: de herschrijvingen waren wellicht niet 
voldoende afgestemd op het specifieke lezerspubliek 'studenten economie'. 
Misschien waren de herschrijvingen wel begrijpelijk voor een publiek van niet-
ingewijden (niet-economen dus) en om een specifieke reden niet voor wei
ingewijden. Er is daarom een tweede vooronderzoek verricht onder vijf 
studenten neerlandistiek {pilot-1), waarin werd nagegaan of zij de bewuste 
herschrijvingen wel beter zouden beoordelen dan de oorspronkelijke teksten. 

Aan het uiteindelijke hoofdonderzoek deden 23 studenten economie mee: elf 
van hen maakten versie A, twaalf versie B. De proefpersonen maakten de test 
vrijwillig, anoniem en allemaal tegelijkertijd in één ruimte. Zij mochten 
natuurlijk niet met elkaar overleggen en tussentijds geen vragen stellen. Voor 
zover dat te beoordelen viel, maakten ze de pencil-and-paper-tesi serieus en met 
aandacht. Er was geen limiet gesteld aan de beschikbare tijd; de proefpersonen 
bleken de test allemaal binnen maximaal 45 minuten te voltooien. 

11.4 Resultaten 

11.4.1 De controleteksten: de equivalentie van de groepen 

Voordat de oordelen over de herschreven versies vergeleken kunnen worden 
met die over de oorspronkelijke versies, moet eerst worden nagegaan of de 
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groep proefpersonen met versie A equivalent is met de groep met versie B, dat 
wil zeggen dat moet worden nagegaan of beide groepen in principe hetzelfde 
oordelen. Daartoe worden de resultaten geanalyseerd van de vier controleteksten 
- die in de versies A en B dus precies hetzelfde waren. Tabel 6 geeft de ruwe 
gemiddelden weer. De acht bevraagde aspecten van de tekst zijn in de tabel 
aangeduid met het nummer van de corresponderende vraag op het antwoordfor
mulier. Statistisch significante verschillen zijn aangeduid met 1 (bij p < .10) en 
2 (p < .18): 

Tabel 6 Gemiddeld oordeel pi : r v raag , p e r teks t ( con t ro le teks ten ) 

Tekst Versie vr1 vr2 w3 vr4 w5 vrB vu vr8 

1 Holman (0) A 4.45 3.81 3.81 4.18 6.45 4.18 3.27 3.63 

B 4.50 4.33 4.16 3.83 6.33 3.83 3.41 3.58 

11 CDA (0] A 4.54 3.45 4.81 5.27 6.27 5.18 3.27 4.72 

B 4.08 4.08 3.91 4.16 5.66 4.66 4.16 3.91 

19 Prijswijziging (H) A 5.00' 6.18' 6.18' 6.09' 6.36 4.18 5.362 6.09' 

B 4.25 5.16 5.16 5.08 6.00 4.33 4.33 5.00 

20 Fin. Instr. Ill (0) A 6.00 4.00 5.00 4.18 5.90 5.00 3.63 4.36 

B 5.33 4.50 4.83 4.33 5.75 4.58 4.00 3.91 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

1 = p < .10 

2 = p < .18 

Uit de resultaten van de controleteksten blijkt dat de proefpersonen ongeveer 
hetzelfde oordelen: er konden geen statistisch significante verschillen worden 
aangetoond in de oordelen over drie van de vier controleteksten, de teksten 1, 
11 en 20. De desbetreffende verschillen werden statistisch getoetst met behulp 
van een t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven. Ter nuancering moet 
daaraan worden toegevoegd dat het onderscheidend vermogen van de gehanteer
de statistische toets, gegeven het beperkte aantal observaties van 11 (versie A) 
respectievelijk 12 (versie B) proefpersonen, heel erg klein is. Bij 'kleine' effecten 
(d = .20) bedraagt dit onderscheidend vermogen bij tweezijdige toetsing op een 
significantieniveau van 10% slechts .14, bij middelmatig sterke effecten (d = .50) 
.33 en bij sterke effecten (d = .80) .60. Dit betekent dat zwakke of middelmatig 
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sterke effecten of verschillen nauwelijks aangetoond kunnen worden; slechts bij 
sterke effecten of verschillen bestaat er een kans van 6 op 10 dat de nulhypothe
se terecht kan worden verworpen. Bij de interpretatie van de resultaten dient 
hiermee rekening te worden gehouden. 

Ondanks het betrekkelijk geringe onderscheidingsvermogen van de 
gehanteerde statistische toets werden bij controletekst 19, anders dan bij de drie 
andere controleteksten, systematische en substantiële verschillen gevonden 
tussen de oordelen van de proefpersonen met versie A en die met versie B, en 
wel met betrekking tot de leesbaarheid, de aantrekkelijkheid, de duidelijkheid, 
de redeneerstappen en de indeling van de tekst. Beide groepen maakten kenbaar 
tekst 19 in absolute zin redelijk te begrijpen en te waarderen (de ruwe gemiddel
den bevinden zich alle boven het neutrale midden van de 7-puntsschaal), maar 
de proefpersonen met versie A beoordeelden tekst 19 in het algemeen iets 
positiever dan de proefpersonen met versie B. Aangezien het om precies 
dezelfde tekst gaat en de proefpersonen bij de andere controleteksten wel 
ongeveer hetzelfde antwoorden, is het bijzonder moeilijk te verklaren waarom 
de proefpersonen met versie A tekst 19 beter hebben beoordeeld. Misschien dat 
specifieke kennis van het onderwerp hier een rol heeft gespeeld, want tekst 19 
gaat over een economisch onderwerp en de teksten 1, 11 en 20 niet. Het 
verzwegen argument in tekst 19 berust op het voor economen (maar meestal 
niet voor anderen) in het algemeen bekende verband tussen een prijswijziging 
en de manier waarop andere aanbieders in de markt daarop reageren; misschien 
dat dit specifieke verband voor de proefpersonen met versie A toevallig nog 
bekender was dan voor degenen met versie B. (Op de mogelijke rol van 
voorkennis kom ik in paragraaf 11.4.4.3 terug.) Een andere verklaring kan 
wellicht gezocht worden in het optreden van een sequentie-effect (i.e. de 
specifieke volgorde van aanbieding, die immers in de condities A en B verschilt). 
Differentiële contrast- of assimilatie-effecten als gevolg van de aanbiedingsvolgor
de van de oorspronkelijke en herschreven versies kunnen tot contaminatie van 
de resultaten hebben geleid. 

De afwijkende resultaten bij tekst 19 mogen vragen oproepen, dat neemt niet 
weg dat de oordelen van de proefpersonen in beide versies grosso modo met 
elkaar overeenkomen. Het zou dan ook te ver gaan de groepen proefpersonen 
op grond van dit ene verschil als niet-equivalent te beschouwen. Het betekent 
wel dat de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden: de 
kans op onverklaarbare toevalstreffers is niet uitgesloten. 
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11.4.2 De controlevraag 8: de validiteit van de oordelen 

Met de nodige voorzichtigheid mag worden aangenomen dat de groepen proef
personen met versie A min of meer equivalent zijn met de proefpersonen met 
versie B. Nu kunnen de resultaten van de experimentele teksten worden 
geanalyseerd. In tabel 7 zijn voor iedere experimentele tekst de gemiddelde 
scores aangegeven van de oorspronkelijke tekst (O) en de herschrijving (H). 
Statistisch significante verschillen zijn aangeduid met 1 (p < .10) en 2 (p < 
.18): 
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Tabel 7 Gemiddeld oordeel per vraag, over de oorspronkelijke (O) en 
herschreven versie (H) 

Experimentele teksten Versie vr1 \ir2 vr3 vr4 vr5 vrB vr7 vr8 

2 Economische Mentaliteit 0 5.00' 3.36 

H 3.16 3.08 

3 Bijzondere Studiepunten 0 6.54' 5.09' 

H 5.25 4.00 

4 Mobiliteitsgroei 0 4.50 3.58 

H 5.00 3.81 

5 Efficiënte Markt I 0 4.75 3.50 

H 4.54 3.81 

6 Ondernemingsfinanciering 0 4.00 2.63 

H 4.50 3.412 

7 Bijsluiter 0 4.75 4.41' 

H 4.45 3.27 

8 Fileprobleem 0 5.36 4.16 

H 4.91 4.09 

9 AOW-premie I 0 4.81 3.27 

H 4.16 3.50 

10 Drugs zijn slecht I 0 4.08 3.66 

H 5.18' 4.452 

12 Transfer Pricing 0 4.08 3.66 

H 3.81 3.54 

13 Canary Wharf 0 3.75 3.58 

H 4.36 4.27 

14 Buluitreiking 0 6.092 4.54 

H 5.58 5.25' 

15 Wereldvreemde Intellect. 0 4.81 4.27 

H 5.66' 5.33z 

4.722 5.18' 5.18 5.18 4.36 4.09 

3.75 3.66 5.00 5.00 3.75 3.00 

6.09' 5.27 6.54 6.182 3.81 6.18' 

4.41 4.16 6.25 5.25 4.08 4.83 

3.91 4.25 5.25 4.41 4.66' 3.58 

4.45 3.72 6.36' 4.90 3.27 3.54 

4.00 5.00 5.58 5.00 4.33 3.58 

5.36' 5.18 6.00 5.45 4.63 4.542 

3.54 3.00 6.27 3.90 3.27 2.27 

3.50 3.50 6.00 4.25 3.75 3.00 

3.66 4.33 5.50 4.00 3.58 4.25 

4.45 4.72 6.18' 5.36' 3.90 4.45 

3.91 3.08 5.75 3.75 3.58 4.50 

5.18' 5.72' 6.27' 5.36' 4.63' 5.00 

4.00 4.00 5.36 3.72 3.72 3.81 

4.08 4.33 5.41 4.16 3.91 3.83 

3.50 4.00 5.58 3.58 3.08 3.41 

5.00' 4.63 5.00 5.09' 5.00' 5.00' 

3.58 3.33 4.00 3.33 3.63 3.91 

3.63 3.45 4.09 3.90 3.25 4.18 

3.50 3.41 5.41 3.66 3.66 3.33 

4.18 4.27 6.092 4.54 4.36 4.18 

5.63 4.90 6.27 5.54 3.81 5.72 

5.58 5.58 6.00 5.66 5.33' 5.50 

5.00 5.09 5.27 5.09 3.90 4.54 

5.832 5.41 6.00 5.33 4.50 5.33 
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16 Ontwikkelingslanden 0 5.33 4.83' 5.08' 5.00 5.83 5.25 4.41' 4.27 

H 4.72 3.81 3.72 4.36 5.63 4.36 3.18 4.83 

17 IRT-affaire 0 3.81 3.27 3.45 3.72 4.81 4.36 3.72 3.63 

H 4.33 4.66' 4.33 5.00' 5.58' 4.83 4.66' 4.33 

18 Spaarzame Nederlanders 0 5.66 4.50 5.00 5.45 6.00 4.58 3.58 4.25 

H 6.00 5.09 5.54 5.00 6.18 5.00 3.90 5.00 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

1 = p < .10 

2 = p < .18 

O = oorspronkelijke versie; H = herschreven versie 

Voordat de kwaliteit van de herschreven versies kan worden vergeleken met die 
van de oorspronkelijke teksten, moeten eerst de uitkomsten bij vraag 8, de 
controlevraag over de kwaliteit van de indeling van de tekst, worden geanaly
seerd. O p grond van die uitkomsten kan worden nagegaan of aan de gegeven 
oordelen een zekere validiteit kan worden toegekend. Omdat de indeling in de 
herschrijvingen niet is veranderd, mag men verwachten dat de proefpersonen 
bij deze vraag geen hogere oordelen toekennen en dat er dus ook geen 
substantiële verschillen zijn tussen de oordelen van de proefpersonen met versie 
A en die met versie B, aangenomen althans dat hun antwoorden min of meer 
valide zijn. De resultaten van vraag 8 bij de zestien experimentele teksten en bij 
de vier controleteksten (waar de twee groepen telkens maar één van beide 
tekstversies hebben beoordeeld) zijn samengevat in tabel 8: 
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Tabel 8 Gemiddeld oordeel over controlevraag 8, per tekst 

Experimentele teksten Oorspronkelijke tekst (01 Herschreven tekst (Hl 

2 Economische Mentaliteit 4.09 

3 Bijzondere Studiepunten 6.18' 

4 Mobiliteitsgroei 3.58 

5 Efficiënte Markt 1 3.58 

6 Ondernemingsfinanciering 2.27 

7 Bijsluiter 4.25 

8 Fileprobleem 4.50 

9 AOW-premie 1 3.81 

10 Drugs zijn slecht 3.41 

12 Transfer Pricing 3.91 

13 Canary Wharf 3.33 

14 Buluitreiking 5.72 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 4.54 

16 Ontwikkelingslanden 4.27 

17 IRT-affaire 3.63 

18 Spaarzame Nederlanders 4.25 

3.00 

4.83 

3.54 

4.542 

3.00 

4.45 

5.00 

3.83 

5.00' 

4.18 

4.18 

5.50 

5.33 

4.83 

4.33 

5.00 

Controleteksten Oorspronkelijke tekst (Ol Herschreven tekst (Hl 

I Holman 3.63 

II CDA 4.72 

19 Prijswijziging 6.09 

20 Financiële Instrumenten III 4.63 

3.58 

3.91 

5.00' 

3.91 

p < .10 
p < .18 

Zoals uit tabel 8 is af te leiden, leverde vraag 8 bij het overgrote deel van de 
teksten geen substantiële verschillen op: de proefpersonen die een herschreven 
versie moesten beoordelen, gaven geen substantieel positiever oordeel over de 
indeling. In principe vormt dit gegeven een positieve aanwijzing voor de 
validiteit van de antwoorden (en van de gestelde vragen). Er zijn wel enkele 
uitzonderingen die om een verklaring vragen. Bij de teksten 3, 5, 10 en bij 
controletekst 19 (H) werden - tegen de verwachting in - wel substantiële 
verschillen gevonden in de antwoorden bij de controlevraag 8. Bij tekst 3 werd 
de indeling van de oorspronkelijke tekst beter beoordeeld, bij de teksten 5 en 
10 werd de indeling van de herschrijving hoger gewaardeerd en bij tekst 19 
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vond de groep met versie A de indeling van de herschrijving beter dan de groep 
met versie B. Wat kan de oorzaak zijn van deze anomalieën? 

Uit tabel 7 valt af te lezen dat de antwoorden die de proefpersonen naar 
aanleiding van de teksten 3, 5 en 10 bij vraag 8 hebben gegeven, aansluiten bij 
de antwoorden die zij bij de eerdere vragen over die teksten gaven. Zo werd de 
oorspronkelijke versie van tekst 3 ook in andere opzichten positiever 
beoordeeld dan de herschrijving. Bij de teksten 5 en 10 scoort de herschrijving 
juist in verschillende opzichten beter. Hetzelfde kan op basis van tabel 6 
worden geconcludeerd over tekst 9: groep A gaf ook bij de aan vraag 8 
voorafgaande vragen consequent hogere waarderingen dan groep B. Deze 
observatie maakt het aannemelijk dat bij de teksten 3, 5, 10 en 19 een 
zogenoemd halo-effect is opgetreden: als de proefpersonen de tekst eenmaal op 
een bepaalde, holistische manier waardeerden, dan waren zij blijkbaar geneigd 
die globale waardering bij alle vragen, inclusief vraag 8, kenbaar te maken, ook 
al kan daar van een verbetering geen sprake zijn. 

Bij de teksten 3, 5, 10 en 19 is dit halo-effect in de resultaten waarneembaar, 
maar het lijkt ook bij een aantal andere teksten een rol te spelen. Uit tabel 8 
valt af te lezen dat de resultaten voor de herschrijvingen van de experimentele 
teksten in het algemeen iets hoger zijn dan voor de oorspronkelijke teksten: de 
indeling van de herschreven tekst is in dertien van de zestien gevallen enigszins 
hoger gewaardeerd dan de oorspronkelijke versie. De herschrijvingen van de 
teksten 2 en 3 werden in het algemeen slechter gevonden; bij die teksten werd 
ook de indeling van de herschrijving minder goed beoordeeld dan die van de 
oorspronkelijke tekst, zodat ook hier van een halo-effect sprake kan zijn. 

In de meeste gevallen heeft vraag 8 echter geen substantiële verschillen 
opgeleverd. Waar dat wel zo was, lijkt een halo-effect de verklaring. De 
resultaten bij de andere vragen laten vaak wel substantiële verschillen zien in de 
oordelen over de verschillende tekstaspecten: het halo-effect lijkt dus zeker niet 
over de gehele linie te zijn opgetreden. Al met al mag worden geconcludeerd dat 
aan de gegeven antwoorden een zekere validiteit kan worden toegekend en dat 
de gestelde vragen voor de proefpersonen van elkaar te onderscheiden waren. 

11.4.3 De oordelen over de oorspronkelijke teksten 

Dit empirisch onderzoek is er primair op gericht zicht te krijgen op de effecten 
van herschrijvingen van teksten waarin - vanuit analytisch oogpunt bezien -
begrijpelijkheidsproblemen worden verondersteld. Een belangrijke preliminaire 
vraag is of de proefpersonen überhaupt wel een begrijpelijkheidsprobleem 
ondervinden met die oorspronkelijke teksten en zo ja, hoe ernstig het probleem 
is. Als de proefpersonen zelf aangeven nauwelijks of geen begrijpelijkheidspro
bleem met een tekst te ondervinden, dan is de kans dat er door een herschrij
ving van die tekst spectaculaire verbeteringen tot stand gebracht zullen worden 
minimaal. Aan de andere kant, als de proefpersonen zeggen heel erg veel 
begripsproblemen te ervaren bij een bepaalde tekst, dan is een herschrijving die 
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alleen gericht is op de begrijpelijkheid van het verzwegen argument niet 
automatisch voldoende om alle ondervonden begripsproblemen op te lossen. 

In tabel 9 is weergegeven bij welke oorspronkelijke teksten de proefpersonen 
aangeven begripsproblemen te ervaren (de oordelen lagen dan overwegend op 
of onder het neutrale gemiddelde van 4 'Noch mee eens, noch mee oneens') en 
met welke oorspronkelijke teksten de proefpersonen zeiden geen problemen te 
hebben (oordelen hoger dan 4). Ook de oordelen over controleteksten die in de 
oorspronkelijke versie aan de beide groepen proefpersonen zijn aangeboden 
(teksten 1, 11 en 20; controletekst 19 was een herschrijving), zijn in tabel 9 
opgenomen. Verschillende vragen in het onderzoek gaan over de begrijpelijk
heid, maar ik beperk me hier tot de oordelen over de cruciale vraag 4: 

Tabel 9 Teksten met en zonder begripsproblemen, naar het oordeel van de 
proefpersonen 

Experimentele teksten met begripsproblemen Experimentele teksten zonder begripsproblemen 

6 Ondernemingsfinanciering (3.00) 

8 Fileprobleem (3.08) 

9 AOW-premie I (4.00) 

10 Drugs zijn slecht I (4.00) 

12 Transfer Pricing (3.33) 

13 Canary Wharf (3.42) 

17 IRT-affaire (3.73) 

2 Economische Mentaliteit (5.18) 

3 Bijzondere Studiepunten (5.27) 

4 Mobiliteitsgroei (4.25) 

5 Efficiënte Markt I (5.00) 

7 Bijsluiter (4.33) 

14 Buluitreiking (4.91) 

15 Wereldvreemde Intellectuelen (5.09) 

16 Ontwikkelingslanden (5.00) 

18 Spaarzame Nederlanders (5.45) 

Controleteksten met begripsproblemen Controleteksten zonder begripsproblemen 

1 Holman (versie B: 3.83) I Holman (versie A: 4.18) 

I I CDA (versie A: 5.27; versie B; 4.16) 

20 Financ. Instr. (versie A: 4.18; versie B: 4.33) 

Het aantal oorspronkelijke teksten dat begripsproblemen oplevert, is in absolute 
zin lager dan het aantal teksten zonder begripsproblemen (acht tegen twaalf). 
Daaruit kan echter niet worden geconcludeerd dat de proefpersonen met het 
merendeel van de oorspronkelijke teksten geen of nauwelijks begripsproblemen 
hadden. De oordelen boven het neutrale, arbitraire gemiddelde - die in de 
rechterkolom van tabel 9 - liggen namelijk bij ongeveer de helft van de twaalf 
teksten zonder begripsproblemen maar net boven de 4 (bij teksten 4, 7, 1 (versie 
A), 11 (versie B) en 20). Dit betekent dat de proefpersonen deze teksten amper 
beter begrepen dan de teksten uit de categorie die volgens het gehanteerde 
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criterium duidelijk begripsproblemen oplevert. De conclusie moet daarom zijn 
dat de proefpersonen naar eigen zeggen al met al met meer dan de helft van de 
oorspronkelijke teksten begripsproblemen hadden (namelijk met twaalf van de 
negentien bevraagde oorspronkelijke teksten). 

Met een aantal teksten hebben de proefpersonen duidelijk wat minder 
moeite dan met andere. Bij de teksten 2, 3, 5, 15, 16 en 18 en bij controletekst 
11 (versie A) ligt het oordeel van de proefpersonen op of net boven de 5 
('enigszins mee eens'). Hieruit kan worden afgeleid dat ze deze teksten blijkbaar 
ook zonder herschrijving al redelijk goed begrijpen. Dit roept de vraag op of 
deze teksten ten onrechte voor het onderzoek zijn geselecteerd. De verklaring 
hier kan zijn dat vier van de relatief goed begrepen teksten (teksten 2, 5, 16 en 
18) over economische onderwerpen gaan en dat er kennelijk vooral een begrijpe-
lijkheidsprobleem bestaat voor niet-economen (inclusief degene die de teksten 
in dit proefschrift heeft geanalyseerd). Economiestudenten zijn beter bekend 
met de ingewikkelde economische relaties die in de betreffende teksten centraal 
staan. Geen enkele oorspronkelijke tekst werd overigens in absolute zin boven 
de 5.5 en beneden de 3.0 beoordeeld: naar het oordeel van de proefpersonen is 
dus geen enkele tekst heel erg begrijpelijk of heel erg onbegrijpelijk. Uit het feit 
dat meer dan de helft van de oorspronkelijke teksten naar het oordeel van de 
proefpersonen begripsproblemen opleverde en de andere helft niet, kan worden 
afgeleid dat men over het effect van de herschrijvingen geen al te hoge 
verwachtingen mag hebben. 

11.4.4 De oordelen over de herschreven experimentele teksten 

Hoe staat het met de oordelen van de proefpersonen over de herschrijvingen 
van de experimentele teksten, voor zover het de vragen 1 tot en met 7 betreft? 
Tabel 10 geeft een uit tabel 7 afgeleid overzicht van de aspecten van de 
herschreven teksten die de proefpersonen substantieel verbeterd vonden: 
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Tabel 10 Verbeterde tekstaspecten van de herschreven versies 

Tekst Aspectten) 

4 Mobiliteitsgroei 

5 Efficiënte Markt I 

6 Ondernemingsfinanciering 

7 Bijsluiter 

8 Fileprobleem 

10 Drugs zijn slecbt I 

13 Canary Wharf 

14 Buluitreiking 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 

17 IRT-affaire 

woorden en uitdrukkingen 

duidelijkheid 

aantrekkelijkheid 

woorden en uitdrukkingen, verbanden 

duidelijkheid, redeneerstappen, woorden en uitdrukkingen, verbanden, 

aanvaardbaarheid 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid, verbanden, aanvaardbaarheid 

woorden en uitdrukkingen 

aantrekkelijkheid, aanvaardbaarheid 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid 

aantrekkelijkheid, redeneerstappen, woorden en uitdrukkingen, aanvaardbaar

heid 

Uit tabel 7 kan ook worden afgeleid dat sommige tekstaspecten van de 
herschreven teksten volgens de proefpersonen in vergelijking met de oorspron
kelijke tekst niet substantieel verbeterd, maar juist verslechterd zijn. Tabel 11 
geeft hiervan een overzicht: 

Tabel 11 Verslechterde tekstaspecten van de herschreven versies 

Tekst 

2 Economische Mentaliteit 

3 Bijzondere Studiepunten 

4 Mobiliteitsgroei 

7 Bijsluiter 

14 Buiuitreiking 

16 Ontwikkelingslanden 

Aspect/en) 

leesbaarheid, duidelijkheid, redeneerstappen 

leesbaarheid, aantrekkelijkheid, duidelijkheid, verbanden 

aanvaardbaarheid 

aantrekkelijkheid 

leesbaarheid 

aantrekkelijkheid, duidelijkheid, aanvaardbaarheid 

De onderstaande drie teksten zijn volgens de proefpersonen noch verbeterd 

noch verslechterd: 
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Tabel 12 Noch verbeterde noch verslechterde herschreven versies 

Tekst 

9 AOW-premie I 

12 Transfer Pricing 

18 Spaarzame Nederlanders 

Zeven van de zestien experimentele teksten zijn naar het oordeel van de 
proefpersonen alleen maar verbeterd, namelijk de teksten 5, 6, 8, 10, 13, 15 en 
17. Drie teksten, te weten de teksten 4, 7 en 14, zijn verbeterd, maar in een 
enkel opzicht ook verslechterd. In totaal zijn dus bij 10 van de 16 herschreven 
experimentele teksten positievere oordelen tot stand gekomen. Bij drie teksten 
werd geen efïect gevonden: de teksten 9, 12 en 18. De teksten 2, 3 en 16 ten 
slotte zijn in de ogen van de proefpersonen alleen maar verslechterd. Hoe 
kunnen deze resultaten worden verklaard? 

11.4.4.1 Experimentele teksten waarbij een positief effect werd gevonden 

De teksten die volgens de proefpersonen zijn verbeterd, waren in de oorspron
kelijke versie in het algemeen rond of net boven het neutrale gemiddelde van 
4 beoordeeld (zie tabel 9). De oorspronkelijke tekst 15 (Wereldvreemde 
Intellectuelen) vonden de proefpersonen het begrijpelijkst, het gemiddelde 
oordeel bij vraag 4 bedroeg 5. Vaker zijn de verbeterde teksten de teksten die 
in de oorspronkelijke versie op of onder het neutrale gemiddelde van 4 werden 
beoordeeld (in tabel 9 in de linkerkolom), en die volgens het gehanteerde 
criterium dus begripsproblemen opleveren. Dit leidt tot de belangrijke conclusie 
dat de herschrijving het meeste effect lijkt te hebben opgeleverd bij teksten 
waarin volgens de proefpersonen duidelijk sprake was van begripsproblemen (de 
enige uitzonderingen hierop vormen de teksten 9 en 12 waar geen enkel effect 
werd gevonden; deze worden besproken in paragraaf 11.4.4.2). 

Het effect van de herschrijvingen is telkens relatief groot. Het relatief zwak
ste statistische efïect werd gevonden bij tekst 10 (Drugs zijn slecht I) voor wat 
betreft de aanvaardbaarheid (vraag 7), d = .37, maar dat was een duidelijke uit
zondering. Hét sterkste effect trad op bij tekst 17 (IRT-affaire) bij de aantrekke
lijkheid (vraag 2): daar gold d = .69. Alle andere gevonden statistisch signifi
cante effecten zijn te karakteriseren als middelmatig sterk: ze liggen in het alge
meen iets boven d = .50. Dit is een goed resultaat. Het is niet zo dat bij bepaal
de tekstaspecten sterkere effecten optreden dan bij andere; de ingrepen hebben 
blijkbaar op de verschillende tekstaspecten die zijn bevraagd even grote effecten. 

De teksten die volgens de proefpersonen zijn verbeterd, zijn verdeeld over 
alle soorten begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten die in dit 
proefschrift zijn onderscheiden (zie tabel 13): 
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Tabel 13 Verdeling van de succesvolle herschrijvingen over de verschillende 
begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten 

Soort begrijpelijkheidsprobleem Tekst/en) 

Argumentatieve indicatoren (hoofdstuk 6) 10 Drugs zijn slecht I 

Verwijzingen (hoofdstuk 6) 8 Fileprobleem 

13 Canary Wharf 

Weergave argumentatiestructuur (hoofdstuk 6) 17 IRT-affaire 

Gebruikte bewoordingen (hoofdstuk 6) 4 Mobiliteitsgroei 

Tekort aan informatie: co-tekst (hoofdstuk 7) 5 Efficiënte Markt I 

Tekort aan informatie: context (hoofdstuk 8) 14 Buluitreiking 

6 Ondernemingsfinanciering 

Retorisch geëxploiteerd (hoofdstuk 9) 7 Bijsluiter 

15 Wereldvreemde Intellectuelen 

Gezien deze resultaten lijkt het er dus niet op dat bepaalde typen ingrepen meer 
effect hebben dan andere. 

O o k de twee herschrijvingen van retorische voorbeelden uit hoofdstuk 9, 
tekst 7 (Bijsluiter) en tekst 15 (Wereldvreemde Intellectuelen), werden beter 
gewaardeerd dan de oorspronkelijke teksten. In tekst 7 worden de woorden en 
uitdrukkingen en de verbanden beter begrepen; tekst 15 wordt hoger 
aangeslagen als het gaat om de leesbaarheid, de aantrekkelijkheid en de 
duidelijkheid. Dat de beide herschrijvingen van voorbeelden van het retorisch 
exploiteren van een begrijpelijkheidsprobleem met het verzwegen argument 
beter worden begrepen, geeft aan dat er in die retorische voorbeelden inderdaad 
sprake was van een begrijpelijkheidsprobleem dat met een herschrijving kon 
worden verholpen. De proefpersonen gaven bij tekst 7 (Bijsluiter) wel te kennen 
de herschrijving, hoewel begrijpelijker, minder aantrekkelijk te vinden dan de 
oorspronkelijke tekst. Deze uitkomst stemt overeen met de verwachting die in 
hoofdstuk 9 was geformuleerd: een herschrijving maakt de retorische voor
beelden weliswaar begrijpelijker maar ook minder aantrekkelijk, want het reto
rische effect wordt in de herschrijving teniet gedaan. Bij tekst 15 (Wereldvreem
de Intellectuelen) kwam deze verwachting overigens niet uit: de proefpersonen 
vonden de herschrijving zowel leesbaarder en duidelijker als aantrekkelijker. 
Hieruit volgt dat het blijkbaar niet per se zo is dat een begrijpelijker herschrij-
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ving van een retorisch gebruikt verzwegen argument voor de lezers altijd ten 
koste gaat van de aantrekkelijkheid. 

Tabel 7 en tabel 10 laten zien dat de herschrijvingen vaak alleen in bepaalde, 
specifieke opzichten beter worden gewaardeerd. Bij de teksten 4, 5, 6, 7, 13, en 
14 vonden de proefpersonen maar één of twee aspecten van de tekst substantieel 
verbeterd. De teksten 8, 10, 15 en 17 werden wel in meer dan twee opzichten 
hoger gewaardeerd; het kan zijn dat in de oordelen over deze herschreven 
versies een halo-effect is opgetreden. De proefpersonen vonden de herschreven 
versies om verschillende redenen beter dan de oorspronkelijke teksten; het 
positievere oordeel beperkt zich niet tot de vragen over het verzwegen 
argument en de verbanden, de vragen 4 en 6. Hieronder volgt een overzicht van 
het aantal malen dat de proefpersonen bepaalde tekstaspecten verbeterd vonden 
(de antwoorden bij vraag 8 zijn hier uiteraard niet in verwerkt, omdat ze geen 
aanwijzing kunnen vormen voor een eventuele verbetering van de tekst): 

Tabel 14 Aantal malen dat een tekstaspect verbeterd werd gevonden 

Tekstaspect Aantal malen genoemd 

leesbaarheid (vraag 1) 2x 

aantrekkelijkheid (vraag 2| 5x 

duidelijkheid (vraag 3) 4x 

redeneerstappen (vraag 4) 2x 

woorden, uitdrukkingen (vraag 5) 5x 

verbanden (vraag 6) 3x 

aanvaardbaarheid (vraag 7) 4x 

Opvallend is dat de proefpersonen bij vraag 4 relatief weinig van mening waren 
dat de redeneerstappen in de herschrijvingen beter te volgen waren (2x). Ook 
bij vraag 6 (over de begrijpelijkheid van de verbanden) vonden de proefpersonen 
relatief weinig dat er een verbetering was opgetreden (3x). De verwachting was 
juist dat verbeteringen met betrekking tot het verzwegen argument bij de 
antwoorden op deze vragen naar voren zouden komen. 

Voor deze bevindingen kunnen verschillende (tentatieve) verklaringen 
gegeven worden. Een mogelijke verklaring is dat de proefpersonen niet specifiek 
is gevraagd te letten op de verzwegen argumenten of de verbanden: blijkbaar 
hebben de ingrepen met betrekking tot het verzwegen argument voor hen 
andere effecten. Voor wat de begrijpelijkheid betreft, werd het meest aangegeven 
dat de woorden en uitdrukkingen begrijpelijker waren (5x) en dat de duidelijk
heid was toegenomen (4x). Een andere mogelijke verklaring voor de geringe 
frequentie van geconstateerde verbeteringen bij vraag 4 en 6 kan zijn dat de 
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proefpersonen juist bij die twee vragen een preferentie hadden voor een zo 
positief mogelijk antwoord, als gevolg van de aard van de vraagstelling. De 
proefpersonen werd gevraagd of zij 'de redeneerstappen gemakkelijk konden 
volgen' en of zij 'de verbanden konden begrijpen', een vraag dus waarbij hun 
eigen capaciteiten in het geding zijn, terwijl de andere vragen louter betrekking 
hadden op hun eigen oordeel over tekstkwaliteiten (zoals leesbaarheid) en veel 
minder op hun eigen prestaties en capaciteiten. O m een zo positief mogelijk 
beeld van zichzelf te geven, antwoordden de proefpersonen bij vraag 4 en 6 
misschien liever dat ze het inderdaad begrepen hadden. 

De proefpersonen vinden sommige herschreven teksten niet begrijpelijker, maar 
wel in andere opzichten verbeterd. Zo werd tekst 6 niet begrijpelijker gevonden, 
maar wel aantrekkelijker. Tekst 14 werd niet begrijpelijker gevonden, maar wel 
aantrekkelijker en aanvaardbaarder. Vaker nog kwam het voor dat de 
proefpersonen de herschreven tekst zowel begrijpelijker als aantrekkelijker en 
aanvaardbaarder vonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor tekst 8: deze werd 
duidelijker gevonden en ook werden de redeneerstappen, de woorden en 
uitdrukkingen en de verbanden beter begrepen, terwijl de aantrekkelijkheid 
eveneens beter werd gewaardeerd. Tekst 10 werd leesbaarder en duidelijker 
gevonden en de verbanden werden beter begrepen, maar volgens de proefperso
nen was de tekst ook aantrekkelijker en aanvaardbaarder geworden. Tekst 15 
werd leesbaarder, duidelijker en aantrekkelijker gevonden. Tekst 17 ten slotte 
was begrijpelijker voor wat betreft de redeneerstappen en de woorden en de 
uitdrukkingen en ook aantrekkelijker en aanvaardbaarder. 

Deze uitkomsten zijn op zichzelf wellicht niet zo verrassend. Het doel van 
het onderzoek was immers met opzet gemaskeerd, zodat de proefpersonen niet 
konden weten dat de begrijpelijkheid van de verzwegen argumenten centraal 
stond. Het is alleszins voorstelbaar dat taalgebruikers een tekst die beter te 
begrijpen is ook prettiger om te lezen vinden, zodat de tekst in die zin voor 
hen aantrekkelijker is. De uitkomsten komen overeen met deze verwachting. 
Tekst 7 vormt een uitzondering: de proefpersonen maakten kenbaar de 
herschrijving van tekst 7 wel begrijpelijker, maar minder aantrekkelijk te vinden 
dan de oorspronkelijke tekst. Deze uitkomst kan echter goed verklaard worden 
door het specifieke karakter van tekst 7 - het was een van de retorische 
voorbeelden. 

In de literatuur, bijvoorbeeld in Van Eemeren en Grootendorst (1992a), 
wordt erop gewezen dat de begrijpelijkheid (het communicatieve effect dat de 
schrijver nastreeft) en de aanvaardbaarheid (het interactionele effect dat de 
schrijver nastreeft) van taalhandelingen nauw met elkaar samenhangen. 
Begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid moeten theoretisch gezien van elkaar 
worden onderscheiden, maar in de praktijk is dat niet altijd eenvoudig: 

The communicative and interactional aspects of speech acts are not entirely inde

pendent of one another. They are incorporated in the same utterance. Sometimes, 
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there is even a more or less fixed association between the communicative and 
interactional aspects of a speech act. In the absence of such a fixed association, there 
may be clues concerning their relation that are, intentionally or unintentionally, given 
by the speaker. Otherwise, their relation can only be recognized with the help of the 
context in which the speech act is performed. (Van Eemeren en Grootendorst 1992a: 
27) 

In beginsel is het nodig dat een taalhandeling in ieder geval tot op zekere 
hoogte wordt begrepen om enigszins te kunnen worden aanvaard. Je zou in het 
algemeen kunnen verwachten dat als de begrijpelijkheid toeneemt ook de 
aanvaardbaarheid toeneemt. Het empirisch onderzoek bevestigt deze algemene 
verwachting over de relatie tussen begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid slechts 
bij een beperkt aantal teksten, namelijk de teksten 8, 10, 15 en 17. 

Uit het onderzoek kwamen ook andere relaties tussen begrijpelijkheid en 
aanvaardbaarheid naar voren. De herschreven tekst 4 (Mobiliteitsgroei) werd 
weliswaar begrijpelijker, maar niet aanvaardbaarder gevonden. Misschien kan dit 
worden verklaard uit het wat ingewikkelde woordgebruik in de oorspronkelijke 
tekst, dat de tekortkomingen in de aanvaardbaarheid enigszins verhulde; de 
begrijpelijker herschrijving maakte de aanvaardbaarheidsproblemen misschien 
beter zichtbaar. Er werd één keer gevonden dat de begrijpelijkheid was 
afgenomen, terwijl de aanvaardbaarheid juist was toegenomen: tekst 14 
(Buluitreiking) werd minder gemakkelijk leesbaar, maar wel aantrekkelijker en 
aanvaardbaarder gevonden. Ook hier is misschien weer een specifieke 
(tentatieve) verklaring mogelijk: in de herschreven tekst moest een complexe 
situatie beter en uitvoeriger worden uitgelegd dan in de oorspronkelijke tekst. 
Als gevolg hiervan vinden de proefpersonen de herschreven tekst misschien 
prettiger en overtuigender, terwijl zij meer moeite hebben met het lezen. 

Vraag 5 (over de woorden en uitdrukkingen) was vooral gesteld om na te gaan 
of de proefpersonen bij de voorbeelden uit hoofdstuk 6, die herschreven zijn op 
het niveau van de beweringen, positiever zouden oordelen over de begrijpelijk
heid van de woorden en uitdrukkingen. In tabel 15 is vermeld bij welke vijf 
teksten de woorden en de uitdrukkingen beter werden gevonden: 
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Tabel 15 Herkomst teksten 
uitdrukkingen 

die zijn verbeterd voor wat betreft woorden en 

Tekst Herkomst en begrijpelijkheidsprobleem 

4 Mobiliteitsgroei: hoofdstuk 6, gebruikte bewoordingen 

8 Fileprobleem: hoofdstuk 6, verwijzingen 

13 Canary Wharf: hoofdstuk 6, verwijzingen 

17 IRT-affaire: hoofdstuk 6, argumentatiestructuur 

7 Bijsluiter: hoofdstuk 9, retorisch gebruikt 

In vier van de vijf gevallen blijkt het inderdaad om teksten uit hoofdstuk 6 te 
gaan en in één geval om een tekst uit hoofdstuk 9. Bij deze vijf teksten is wel 
min of meer duidelijk welk type begrijpelijkheidsproblemen de proefpersonen 
met de oorspronkelijke tekst kunnen hebben: het gaat telkens om lastig te 
begrijpen termen of begrippen. In tekst 4 kwam de voor de proefpersonen 
misschien lastige term 'empirische bevinding' voor. In tekst 8 werd een verschil 
gemaakt tussen 'private kosten' en 'sociale kosten' van files, maar deze 
begrippen waren als gevolg van een verkeerde verwijzing onbegrijpelijk. In de 
oorspronkelijke tekst 13 hadden de proefpersonen mogelijk moeite met de 
zinsnede 'het probleem van de lange ontwikkelingstijd', die in de tekst niet goed 
werd uitgelegd. In tekst 17 zorgde de vergelijking 'De redenering van Smit is 
vergelijkbaar met de stelling "Het regent niet, want mijn paraplu is niet kapot'" 
mogelijk voor de problemen. In deze vier gevallen waren de herschrijvingen op 
basis van de uitkomsten van de pragmadialectische analyse er ook op gericht de 
genoemde problemen op te lossen. De herschrijvingen zijn in die gevallen dus 
geslaagd te noemen en de analyse is adequaat geweest. Bovendien blijkt uit deze 
resultaten dat de pencïl-and-paper-test voldoende sensitief is om dergelijke 
subtiele verschillen te detecteren. 

Tekst 7 (Bijsluiter) uit hoofdstuk 9 vormt een uitzondering: vooraf werd niet 
specifiek verwacht dat de proefpersonen moeite zouden hebben met de 
formuleringen of de uitdrukkingen, maar blijkbaar was dat in hun beleving wel 
het geval. Misschien hadden zij problemen met de zinsnede 'in zijn huidige 
vorm leidt de bijsluiter van geneesmiddelen tot het ontstaan van veel bijwerkin
gen'; in de herschrijving is de betekenis van deze zinsnede en passant verduide
lijkt. 

O o k verschillende andere teksten in het onderzoek zijn afkomstig uit 
hoofdstuk 6, maar toch vonden de proefpersonen die teksten qua woordgebruik 
niet verbeterd; overigens wel in andere opzichten. Een goed voorbeeld is tekst 
10 (Drugs zijn slecht I): in de oorspronkelijke versie bevat de tekst de 
argumentatieve indicator 'dan ook', die in de herschreven versie is vervangen 
door het woord 'zelfs'. Hoewel dit op grond van de indeling van soorten 



11 * Empirisch onderzoek naar de herschreven teksten [309] 

begrijpelijkheidsproblemen met het verzwegen argument een herschrijving is op 
het niveau van de beweringen, melden de proefpersonen geen effect op de 
woorden en uitdrukkingen: zoals tabel 7 laat zien, vonden zij de herschreven 
versie wel leesbaarder, duidelijker, en de verbanden begrijpelijker. 

Herschrijvingen van moeilijke woorden en begrippen hebben voor de 
proefpersonen dus effect en ze worden ook als verbeteringen van de begrijpelijk
heid van de woorden en uitdrukkingen gezien. Andere ingrepen op het niveau 
van de beweringen die er niet op zijn gericht een woord of begrip te verhelde
ren, leiden ook tot positievere oordelen over de tekst, maar over andere 
aspecten van de tekst dan de begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen. 

11.4.4.2 Experimentele teksten waarbij geen effect werd gevonden 

Bij drie teksten werd, tegen de verwachting in, geen effect gevonden, te weten 
tekst 9 AOW-premie 1 (hoofdstuk 6: argumentatieve indicator), tekst 12 
Transfer Pricing (hoofdstuk 6: verwijzingen) en tekst 18 Spaarzame Nederlan
ders (hoofdstuk 6: argumentatiestructuur). In principe betekent dit dat deze 
herschrijvingen - negatief uitgedrukt - geen verbetering en - positief uitgedrukt 
- geen verslechtering zijn in vergelijking met de oorspronkelijke tekst. De 
uitkomsten bij deze teksten zijn vreemd: vooral de teksten 9 en 12 lijken op 
analytisch niveau een duidelijk begrijpelijkheidsprobleem te bevatten (dat ook 
in de literatuur over schrijven als zodanig wordt erkend): in tekst 9 is een 
argumentatieve indicator verkeerd gebruikt en tekst 12 bevat een onduidelijke 
verwijzing. Uit de oordelen van de proefpersonen over de oorspronkelijke 
versies komt ook naar voren dat zij bij deze teksten aanzienlijke begrijpelijk
heidsproblemen ondervonden: het gemiddelde oordeel bij vraag 4 lag bij tekst 
9 op 4 en bij tekst 12 op 3.33 (zie tabel 9). Tegen deze achtergrond is niet goed 
te verklaren waarom de proefpersonen de herschrijvingen van de teksten 9 en 
12 niet hoger waarderen. 

Wat tekst 18 betreft, is er misschien toch wel een voor de hand liggende 
verklaring. Het gaat hier om nogal summiere argumentatie (een onderschikking 
bij een enkelvoudige argumentatie), die de proefpersonen ook in de oorspronke
lijke versie redelijk goed beoordelen (het gemiddelde oordeel bij vraag 4 was 
5.45). Hier is sprake van een plafond-effect en een verbetering van de 
argumentatiestructuur kan dan geen erg groot effect hebben. De herschrijving 
van tekst 18 werd in het algemeen wel iets positiever beoordeeld dan de 
oorspronkelijke tekst (zie tabel 7), maar de verschillen zijn niet spectaculair. 

Ook in het uitgevoerde pz/oî-onderzoek onder vijf economiestudenten (pilot-1) 
waren er teksten waarbij geen enkel effect werd gevonden, maar dat waren voor 
een deel andere teksten dan in het hoofdonderzoek. De proefpersonen van pilot-
1 vonden de teksten 9 en 12 wel substantieel verbeterd, maar bij tekst 18 werd 
ook mpilot-l geen duidelijk effect gevonden (afgaand op absolute verschillen in 
de resultaten; de statistische significantie kon vanwege het geringe aantal 
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proefpersonen niet als criterium worden gehanteerd). Tabel 16 geeft de resulta
ten weer van pilot-1 voor de experimentele teksten (de teksten 1, 11, 19 en 20 
waren ook hier controleteksten en ze zijn dus niet in tabel 16 opgenomen): 

Tabel 16 Gemiddeld oordeel per vraag, per experimentele tekst; pilot-onderzoek 

onder economen (pilot-1; n = 5) 

Experimentele teksten Versie vr1 vr2 vr3 vr4 vr5 vrB vr7 vr8 

2 Economische Mentaliteit 0 6.00 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 

H 4.33 3.66 3.66 4.33 4.66 3.66 4.00 3.33 

3 Bijzondere Studiepunten 0 5.66 4.33 5.00 4.66 6.33 5.33 4.66 5.66 

H 6.00 3.50 4.50 5.50 6.00 6.00 5.50 6.50 

4 Mobiliteitsgroei 0 2.50 3.00 3.00 3.00 2.50 4.00 2.00 2.50 

H 4.00 3.33 4.00 5.33 5.66 5.00 3.66 3.33 

5 Efficiënte Markt I 0 6.50 4.66 7.00 7.00 6.00 6.50 6.00 6.50 

H 5.33 6.00 5.00 5.00 6.50 5.00 4.33 5.00 

6 Ondernemingsfinanciering 0 3.50 2.50 2.50 2.00 6.00 3.90 2.50 3.50 

H 4.66 2.66 3.66 3.66 6.00 4.25 4.33 3.66 

7 Bijsluiter 0 3.00 2.00 2.00 2.00 6.00 3.50 2.00 3.00 

H 6.00 4.00 5.33 4.66 6.33 6.00 4.33 5.00 

8 Fileprobleem 0 4.50 4.00 5.50 5.00 5.00 4.00 1.50 2.50 

H 4.33 2.33 3.66 4.00 5.66 4.33 4.33 4.00 

9 AOW-premie I 0 2.66 2.33 1.66 1.66 6.00 2.33 2.00 2.00 

H 5.50 3.50 4.00 5.50 6.00 4.50 4.00 1.50 

10 Drugs zijn slecht I 0 2.00 3.00 2.00 2.50 4.50 4.00 2.50 1.50 

H 4.66 4.33 4.00 4.33 4.66 5.00 4.66 4.33 

12 Transfer Pricing 0 5.00 2.33 2.00 2.66 6.00 2.33 2.33 2.33 

H 5.00 5.50 5.00 3.50 5.00 3.00 3.00 4.00 

13 Canary Wharf 0 5.66 4.00 4.33 4.66 6.33 5.33 5.33 4.00 

H 2.50 3.50 3.50 4.00 6.00 4.00 4.50 3.50 

14 Buluitreiking 0 6.00 4.66 5.66 5.66 6.66 6.00 5.33 5.33 

H 5.50 5.00 5.50 4.50 6.00 5.50 5.50 4.50 
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15 Wereldvreemde Intellect. 0 4.00 5.33 5.66 5.66 5.33 5.33 4.33 5.00 

H 6.00 4.50 4.50 5.00 6.00 6.00 4.50 4.00 

18 Ontwikkelingslanden 0 4.00 4.00 3.50 3.00 4.50 3.00 4.00 2.50 

H 4.66 4.00 4.66 4.66 5.66 4.66 4.00 4.00 

17 IRT affaire 0 4.66 2.66 2.66 3.33 4.33 4.00 3.33 2.33 

H 3.00 6.00 5.50 5.50 6.50 6.00 6.00 6.00 

18 Spaarzame Nederlanders 0 6.00 5.00 4.66 4.33 6.33 4.66 3.66 3.33 

H 6.00 4.50 5.50 5.00 6.50 5.00 5.00 4.50 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 

vr 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten, vr 8 

kwaliteit van de indeling van de tekst 

Opvallend is dat de proefpersonen van pilot-1 de oorspronkelijke teksten 9 en 
12 niet erg goed begrepen; het gemiddelde oordeel bij vraag 4 was respectievelijk 
1.67 en 2.67 (gebaseerd op vijf proefpersonen). Tekst 18 daarentegen werd in 
pilot-1 in de oorspronkelijke versie ook al hoog gewaardeerd; het gemiddelde 
oordeel over vraag 4 bedroeg 5. Hoewel de proefpersonen van pilot-1 dus niet 
bij alle teksten precies hetzelfde oordelen als de proefpersonen in het hoofdon
derzoek, komt ook uit pilot-1 het algemene beeld naar voren dat de herschrijvin
gen met name succesvol zijn waar de proefpersonen zelf zeggen begrijpelijk-
heidsproblemen te ondervinden. 

11.4.4.3 Experimentele teksten waarbij een negatief effect werd gevonden 

Het wekt verbazing dat een klein aantal teksten, hoe weinig het er ook zijn, 
volgens de proefpersonen van het hoofdonderzoek substantieel verslechterd zijn 
ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Het gaat om de teksten 2 (Economi
sche Mentaliteit), 3 (Bijzondere Studiepunten) en 16 (Ontwikkelingslanden) (zie 
tabel 7). De oorspronkelijke versie van tekst 2 werd hoger gewaardeerd voor 
wat betreft de leesbaarheid, de duidelijkheid en de redeneerstappen. De 
oorspronkelijke tekst 3 werd beter beoordeeld op de aspecten leesbaarheid, 
aantrekkelijkheid, duidelijkheid en de begrijpelijkheid van de verbanden. De 
oorspronkelijke tekst 16 ten slotte werd beter gevonden voor wat betreft de 
aantrekkelijkheid, de duidelijkheid en de aanvaardbaarheid. 

Als de drie genoemde teksten nader worden bekeken, valt op dat ze één 
gemeenschappelijke karakteristiek hebben: de proefpersonen vonden de 
oorspronkelijke versies nagenoeg de meest begrijpelijke van alle teksten in het 
onderzoek (alleen oorspronkelijke tekst 18 werd nog begrijpelijker gevonden). 
De oordelen over de oorspronkelijke versies bij vraag 4 lagen het verst boven 



[312] 'Het verband ontgaat me' 

het neutrale schaalgemiddelde: bij tekst 2 was het gemiddelde oordeel 5.19, bij 
tekst 3 was dat 5.28 en bij tekst 16 bedroeg het 5. Het is evident dat hier sprake 
is van een plafond-efïect: wat al afdoende begrijpelijk wordt geacht, kan via een 
herschrijving niet of nauwelijks nog begrijpelijker worden. Maar op grond 
hiervan zou men verwachten dat er geen effect kan worden aangetroffen; het 
verklaart niet waarom de proefpersonen van mening waren dat de herschrijving 
een verslechtering was. 

In pilot-1 werd voor tekst 2 hetzelfde resultaat gevonden: de tekst werd in 
de oorspronkelijke versie ook al erg begrijpelijk gevonden (het oordeel over 
vraag 4 was erg hoog, maar liefst 6.5) en de herschrijving werd verslechterd 
gevonden (het oordeel was 4.34). Bij de teksten 3 en 16, die de proefpersonen 
in pilot-1 qua begrijpelijkheid van de redeneerstappen in de oorspronkelijke 
versie respectievelijk met 4.67 en 3 beoordeelden, werd geen duidelijk effect 
gevonden. De proefpersonen van pilot-l vonden verder ook de teksten 5, 8 en 
13, die zij in de oorspronkelijke versies respectievelijk met 7, 5 en 4.67 
waardeerden, substantieel verslechterd, terwijl deze teksten in het hoofdonder
zoek als verbeterd werden beoordeeld. 

Het tweede vooronderzoek (pilot-2) onder vijf studenten neerlandistiek werd 
uitgevoerd om na te gaan of voorkennis op het gebied van economie mogelijk 
een rol heeft gespeeld bij de herschreven teksten die de economen verslechterd 
vonden: misschien zouden de studenten neederlandistiek de herschrijvingen van 
de teksten 2, 5, 8 en 13 wel begrijpelijker vinden. Tabel 17 geeft de resultaten 
weer die voor de betreffende teksten in pilot-2 werden gevonden: 

Tabel 17 Gemiddeld oordeel per vraag, voor de volgens pilot-1 verslechterde 
experimentele teksten 2, 5, 8 en 13; pilot-onderzoek onder neerlandici 
(pilot-2; n = 5) 

Experimentele teksten Versie vrl vr2 vr3 vr4 vr5 vr6 vr7 

2 Economische Mentaliteit 0 4.50 2.50 3.00 4.50 2.50 2.50 2.00 

H 2.50 3.00 3.50 6.00 6.00 4.50 4.00 

5 Efficiënte Markt 1 0 2.50 1.50 2.50 2.50 6.00 5.50 3.00 

H 2.50 3.00 3.00 4.00 6.00 5.50 4.00 

8 Fileprobleem • 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

H 4.50 3.00 4.50 4.00 6.50 5.00 3.50 

13 Canary Wharf • 5.00 5.00 3.50 3.00 6.00 2.50 3.50 

H 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.50 5.00 

vr 1 leesbaarheid, vr 2 aantrekkelijkheid, vr 3 duidelijkheid, vr 4 gemak waarmee de 

redeneerstappen te volgen zijn, vr 5 begrijpelijkheid van de woorden en uitdrukkingen, 
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vi 6 begrijpelijkheid van de verbanden, vr 7 aanvaardbaarheid van de argumenten 

De bij pilot-2 betrokken vijf neerlandici oordelen in het algemeen beter over de 
herschrijvingen van de bewuste teksten dan de economen: voor vrijwel alle 
aspecten liggen de gemiddelden van de herschrijvingen hoger dan die van de 
oorspronkelijke teksten. De herschrijvingen die volgens de economen een 
verslechtering zijn, vormen voor de neerlandici dus juist een verbetering. Soms 
is die verbetering zelfs spectaculair, bijvoorbeeld bij de oordelen over tekst 2 
(Economische Mentaliteit) bij vraag 5, waar het origineel extreem laag (2.5) en 
de herschrijving extreem hoog (6) werd beoordeeld. 

Pilot-2 bracht bij de andere teksten van het onderzoek geen spectaculaire 
verschillen aan het licht tussen de oordelen van de economen en de neerlandici, 
althans relatief gezien. Absoluut gesproken waren er grote, opvallende 
verschillen. O m te beginnen kwam duidelijk naar voren dat de neerlandici de 
economische voorbeelden in het algemeen veel minder goed begrepen dan de 
economen, of het nu de oorspronkelijke of de herschreven versies betrof, zoals 
uit een vergelijking van tabel 16 en 17 blijkt: hun oordelen over de economische 
teksten centreerden vaak wel twee tot drie punten lager op de 7-puntsschaal dan 
die van de economen in pilot-l. Deze uitkomst bevestigt niet alleen dat de 
teksten door de bank genomen wel degelijk meer op economen zijn afgestemd 
dan op anderen, zoals ook de bedoeling was, maar ook dat de gehanteerde 
pencil-and-paper-test als meetinstrument sensitief genoeg is om zulke subtiele 
verschillen te detecteren. De niet-economische teksten, bijvoorbeeld tekst 7 
(Bijsluiter), werden door de neerlandici in het algemeen in beide versies juist 
weer iets hoger beoordeeld - misschien doordat zij iets taalvaardiger dan de 
economen zijn of omdat zij beter begrijpen waarom het gaat als er wordt 
gevraagd een oordeel uit te spreken over de begrijpelijkheid en de aanvaard
baarheid van een tekst. 

De - voorzichtige - conclusie die uit de vergelijking van pilot-l en pilot-2 
kan worden getrokken, is dat de herschreven teksten door beide doelgroepen, 
economen zowel als neerlandici, in het algemeen begrijpelijker worden 
gevonden dan de originelen. In twee opzichten lijkt (economische) voorkennis 
hierbij een cruciale rol te spelen. Ten eerste is de begrijpelijkheid van de teksten 
voor de economen al bij voorbaat veel hoger dan voor de neerlandici. Ten 
tweede zijn er teksten die de economen - wederom in tegenstelling tot de 
neerlandici - al begrijpelijk vinden zonder herschrijving, maar die zij in 
herschreven vorm als een verslechtering karakteriseren - in tegenstelling tot de 
neerlandici. Hoewel de pilots bescheiden en kleinschalig van opzet zijn, 
illustreren ze overduidelijk dat 'begrijpelijkheid' een relatief en gradueel begrip 
is: of en in hoeverre een herschrijving geslaagd is, hangt uiteindelijk van de 
beoogde lezer af, met name van de vragen of hij voorkennis over de materie 
heeft en in hoeverre hij problemen met het origineel ondervindt. 
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11.4.4.4 Verklaringen voor de gevonden negatieve effecten 

De resultaten van het onderzoek zijn in het algemeen positief en in een enkel 
geval neutraal; slechts bij drie herschreven teksten vonden de proefpersonen van 
het hoofdonderzoek dat er van een verslechtering sprake was. Het gaat dus om 
maar een heel klein aantal teksten, maar toch is van belang langer stil te staan 
bij de verklaring die voor deze verrassende uitkomsten kan worden gegeven: 
mogelijk leveren juist deze uitkomsten waardevolle aanknopingspunten op voor 
vervolgonderzoek. 

Is het echt zo dat uit de resultaten van het hoofdonderzoek moet worden 
geconcludeerd dat de herschrijvingen van de teksten 2, 3 en 18 kwalitatief 
slechter zijn dan de oorspronkelijke versies? De resultaten van pilot-1 komen 
voor een deel wel en voor een deel niet overeen met die van het hoofdonder
zoek: dat zou kunnen duiden op steekproeffouten, wat een verklaring is die 
gezien de omvang van de steekproef niet uitgesloten kan worden. Het is 
duidelijk dat er grotere steekproeven nodig zijn om met meer zekerheid te 
kunnen vaststellen of de herschreven teksten door proefpersonen minder goed 
worden gevonden. O p voorhand kan echter wel een aantal mogelijke, tentatieve 
verklaringen worden gegeven voor het feit dat een klein aantal herschrijvingen 
volgens de proefpersonen slechter zou zijn. 

In de eerste plaats is het mogelijk dat de herschrijvingen het verzwegen 
argument analytisch gezien wel begrijpelijker maken, maar dat ze door gewone 
taalgebruikers toch niet begrijpelijker - of anderszins verbeterd - worden 
gevonden. In de tweede plaats is een mogelijke verklaring dat de proefpersonen 
werd gevraagd een eigen oordeel te geven en dat oordeel kan beïnvloed zijn 
door allerlei factoren die op zichzelf niets met het verzwegen argument van 
doen hebben, zoals bleek uit nabesprekingen met de proefpersonen. Zo 
vertelden de deelnemers aan het hoofdonderzoek achteraf dat zij tekst 2 
(Economische Mentaliteit) 'gewoon een stomme tekst' vonden. Zij hadden bij 
dat voorbeeld niet zozeer problemen met het verband tussen het argument en 
het standpunt, maar met de tekst als geheel. De oorspronkelijke tekst klonk 
vanwege het hoogdravende woordgebruik (dat in de herschrijving juist 
vervangen was door meer alledaagse, gebruikelijke bewoordingen) 'indrukwek
kender' dan de herschrijving. Daarom vonden de proefpersonen de oorspronke
lijke versie in eerste instantie (maar niet bij nadere beschouwing!) beter. 
Soortgelijk commentaar gaven de proefpersonen van pilot-1 bij tekst 6 (Onder
nemingsfinanciering). Zij zeiden de herschreven argumentatie wel iets beter 
begrepen te hebben (dat is ook te zien in de resultaten in tabel 16), maar ze 
vonden de tekst desondanks al met al even vreemd als de oorspronkelijke tekst: 
het was volgens hen een onsamenhangend geheel, omdat de verschillende bewe
ringen niets met elkaar te maken hadden. Uit commentaren als deze blijkt dat 
de proefpersonen hun oordelen over de kwaliteit van de tekst op allerlei ver
schillende en ongelijksoortige overwegingen baseren. Uiteraard zijn niet alle 
problemen die taalgebruikers met een tekst kunnen hebben in een herschrijving 
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die er in hoofdzaak op gericht is een verzwegen argument begrijpelijker te 
maken, opgelost. 

Er zijn nog andere verklaringen denkbaar. De verslechterde teksten zijn juist 
die drie teksten waarmee de proefpersonen in de oorspronkelijke versie de 
minste begripsproblemen ondervonden. Het hoeft geen betoog dat een 
herschrijving onder deze omstandigheden nauwelijks een positief effect kan 
sorteren. De herschrijvingen hadden ook het meeste effect bij de oorspronkelij
ke teksten die het slechtst begrepen werden. Wellicht is het zo dat er wat de 
begrijpelijkheid betreft als het ware een omslagpunt is, waar herschrijven (het 
expliciteren van de argumentatieve verbanden) gepaard gaat met negatieve 
effecten. Als een impliciet verband voor de beoogde lezers voldoende duidelijk 
is, dan wordt een weergave in expliciete vorm door hen misschien wel als een 
verslechtering gezien. Dit sluit aan bij de stelregels van Grice (1975) en de 
communicatieve spelregels van Van Eemeren en Grootendorst (1989b), die zijn 
besproken in hoofdstuk 5. Volgens die stel- en spelregels wordt een te grote 
mate van begrijpelijkheid van een tekst, bijvoorbeeld als gevolg van expliciet
heid, als onwenselijk gezien. 

Van Eemeren en Grootendorst (1989a) stellen dat overmatige explicietheid 
vooral ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de tekst (wat zij een 
onderdeel van de aanvaardbaarheid achten). Overexplicietheid is een schending 
van communicatieve spelregel 3 'Voer geen overbodige taalhandelingen uit'. 
Grice meent dat overexplicietheid ook tot begripsproblemen kan leiden. Zijn 
stelregel van kwantiteit heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die 
verstrekt moet worden, wat onder andere inhoudt dat niet meer informatie 
moet worden gegeven dan nodig is. Hij licht dit als volgt toe: 

(...) men zou kunnen zeggen dat het geven van teveel informatie geen schending is van 

het Samenwerkingsbeginsel, maar alleen maar tijdverspilling. Daar zou echter tegen 

ingebracht kunnen worden dat zo'n teveel aan informatie verwarrend kan werken 

doordat er gemakkelijk kwesties door kunnen rijzen die niet ter zake doen. Ook kan 

er een indirect effect ontstaan doordat de luisteraars misleid kunnen worden door te 

denken dat er een bepaalde bedoeling steekt achter het verstrekken van het teveel aan 

informatie. (Grice 1975: 48, vertaling SG) 

Volgens Grice kan de lezer van overexplicietheid in de war raken of zich 
afvragen of er een bepaalde bedoeling steekt achter het feit dat de tekst voor 
hem overbodige informatie bevat. Vanuit die gedachte is voorstelbaar dat lezers 
in hun globale oordeel een tekst die voldoende expliciet is begrijpelijker vinden 
dan een tekst die overexpliciet is. Het is heel goed mogelijk dat een dergelijk 
effect bij de teksten 2, 3 en 18 is opgetreden. 



[316] 'Het verband ontgaat me' 

11.5 Conclusies en aanbevelingen 

De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, hoe bescheiden van opzet en 
doelstelling het onderzoek ook is, zijn in het algemeen alleszins bevredigend. 
De proefpersonen begrijpen en waarderen de herschreven teksten door de bank 
genomen - in ieder geval in bepaalde opzichten - beter dan de oorspronkelijke 
versies. Ze achten tien van de zestien herschrijvingen substantieel verbeterd in 
vergelijking met de oorspronkelijke teksten. De geconstateerde effecten zijn het 
duidelijkst bij die teksten die de proefpersonen in de oorspronkelijke versie niet 
erg begrijpelijk vonden - ze zijn veel minder duidelijk of zelfs afwezig bij 
teksten die de proefpersonen in de oorspronkelijke versie redelijk begrijpen. De 
proefpersonen 'vertalen' de verbeteringen van de tekst vooral in een beter 
oordeel over de duidelijkheid en over de begrijpelijkheid van de gebruikte 
woorden en uitdrukkingen. Daarnaast worden de herschreven versies vaak ook 
aantrekkelijker of aanvaardbaarder gevonden. Verbeteringen van de begrijpelijk
heid wat de redeneerstappen of de verbanden betreft, werden minder vaak 
gemeld, net als effecten op de leesbaarheid. Dat er geen spectaculaire verbeterin
gen waren, hoeft geen verbazing te wekken. Het gaat hier immers om relatief 
korte teksten, die bovendien alleen herschreven zijn voor wat betreft de 
begrijpelijkheid van het verzwegen argument; het zou vreemd zijn als daarbij 
cardinale verbeteringen optraden. Vanwege het geringe onderscheidend 
vermogen van de gehanteerde statistische toets konden ook alleen de sterkere 
effecten aan het licht komen. 

De - voorzichtige - algemene conclusie van het uitgevoerde empirische 
onderzoek is dat de herschrijvingen niet alleen in analytisch opzicht een 
verbetering vormen, maar in de praktijk door gewone taalgebruikers in het 
algemeen ook beter en gemakkelijker worden begrepen. 


