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Samenvatting 

De studie behandelt grounding, een elusieve discourse notie, meer bekend 
als de voorgrond-achtergrond structuur. We beschrijven deze structuur als 
een semantische eigenschap van discourse en onderzoeken manifestaties 
daarvan op twee verschillende niveaus: schematisch (d.w.z. de globale or
ganisatie van de semantische inhoud in categorieën) en syntaktisch (d.w.z. 
de structuur van de zin). We passen deze theoretische studie van ground
ing toe op een analyse van korte Engelse en Arabische nieuwsteksten. 
Deze behoren tot een specifiek type van het nieuwsartikel dat een promi
nente positie inneemt tussen andere typen van media discourse. 

De talrijke studies die het fenomeen van voorgrond-achtergrond behan
delen richten zich grotendeels op narratieve en dialoog-teksttypen. Naast 
deze beperking tonen de studies een gebrek aan expliciete en onafhanke
lijke criteria voor het onderscheid in de voorgrond-achtergrond structuur. 
Ze zijn evenmin systematisch: verschillende niveaus van beschrijving 
worden door elkaar gehaald. Grounding wordt geanalyseerd in termen van 
uitdrukking (men spreekt van voorgrond- of achtergrondwoorden of 
-zinnen), of in termen van het cognitieve niveau van informatie (men 
spreekt van voorgrond- of achtergrondinformatie). Grounding wordt ook 
verward met coherentie— een andere semantische notie van discourse. 

De hoofdthese van onze studie is dat grounding gedefinieerd moet wor
den in termen van hiërarchische relaties van semantische belangrijkheid 
tussen de proposities in de tekst en zich dus onderscheidt van andere noties 
en niveaus van beschrijving. We maken het verschil duidelijk tussen de 
voorgrond-achtergrond structuur en lokale en globale coherentie. We on
derscheiden grounding ook van de manifestaties van grounding in zinnen. 
Daarnaast leggen we het verschil uit tussen grounding en de belang
rijkheid van informatie (de nieuwswaarde) en van de relevantie van infor
matie (het nut) voor taalgebruikers. Dat betekent dat er verschillende bron
nen zijn voor de wijze waarop de voorgrond-achtergrond structuur als 
prominent of non-prominent wordt uitgedrukt. We leggen ook het verschil 
uit tussen grounding en prominency die een eigenschap is van de opper
vlakte van de tekst en vaak dooreengeschoven wordt met voorgrond. 

Conceptuele onderscheidingen maken het mogelijk grounding waarden 
toe te kennen aan proposities, onafhankelijk van de uitdrukking. Dat onze 
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benadering van grounding in termen van proposities is, betekent dat deze 
op tekstniveau is en niet in termen van het individuele concept of de lexi
cale eenheid. De tekstniveau-benadering geldt ook voor de manifestaties 
van grounding die worden onderzocht in termen van nieuwscategorieën en 
van expressies die in zinsinitiële positie voorkomen. 

De hoofdthese van onze studie wat betreft de syntaktische manifestaties 
van grounding is dat talen onder andere verschillen in de (expliciteit van) 
markering van de voorgrond-achtergrond structuur in zinsinitiële positie. 
Deze positie is een potentiële plaats voor het markeren van het onder
scheid binnen de grounding structuur. Arabische teksten bewijzen het be
lang van een bijzonder soort expressies in zinsinitiële positie voor deze 
functie. Ze bewijzen ook hun rol in de handhaving van (de coherentie van) 
de voorgrond-achtergrond structuur en vervolgens in de juiste interpretatie 
daarvan in een gegeven communicatieve situatie. 

Het eerste hoofdstuk begint met een beschrijving van het fenomeen 
grounding in de tekst. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de infor
matiestructuur die cognitief is en de grounding-structuur die semantisch 
is. Informatie wordt georganiseerd naar belangrijkheid en/of relevantie in 
modellen en (een deel daarvan) wordt uitgedrukt/geselecteerd als proposi
ties in de semantische structuur van de tekst. Deze structuur is een conti
nuum van relatieve grounding waarden. Het verschil wordt uitgelegd 
tussen grounding en coherentie of samenhang die is gebaseerd op globale 
(of macro) en lokale (of micro) relaties tussen proposities. De verschil
lende functies die grounding en coherentie dienen in de tekst worden geïl
lustreerd. Het wordt duidelijk hoe de schrijver een propositie naar de voor
grond of de achtergrond verschuift op basis van de belangrijkheid of de 
relevantie van de informatie ongeacht de plaats van de propositie in de 
macro-microstructuur. Naast algemene regels van de belangrijkheid van 
informatie stellen we voor een aantal specifieke criteria voor de toeken
ning van grounding waarden in nieuwsteksten. De criteria zijn syntaxis 
onafhankelijk, dat wil zeggen dat de grounding waarden van de proposities 
niet zijn gebonden aan uitdrukking in zinnen en aan de plaats (van de zin
nen) in de tekst. Twee noties die een grote invloed hebben op grounding 
en de verschillende manifestaties ervan in de tekst, te weten perspectief en 
relevantie, worden uitgelegd. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van 
en kritiek op de studies over de voorgrond-achtergrond structuur. De bij
drage van onze studie wordt uiteengezet. 

In het tweede en derde hoofdstuk richten we onze aandacht op manifes-
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taties van grounding in termen van schematische en syntactische orga
nisatie van de tekst. Hoofdstuk twee is gewijd aan schemata— de globale 
vorm van de semantische structuren of de inhoud. Voorgesteld wordt dat 
de voorgrond-achtergrond structuur manifest is in de schematische struc
tuur. Eerst worden de specifieke eigenschappen van de korte nieuwstekst 
uiteengezet. Deze bepalen de schemacategorieën die in dit soort tekst 
verschijnen en beïnvloeden de uitdrukking van grounding in zinnen. We 
introduceren staging als een cruciaal concept in de communicatieve strate
gie voor het signaleren van grounding en leggen de staging van nieuws
categorieën uit. We onderscheiden twee typen van staging die twee ver
schillende patronen van het signaleren van grounding vertonen. De eerste 
heeft een kanonieke basis en de tweede een communicatieve basis. 
Vereisten die specifiek zijn voor een teksttype bepalen de hiërarchische 
volgorde van schema categorieën. Zo neemt een categorie als de Titel of 
de Openingszin van de nieuwstekst een saillante positie in. Deze cate
gorieën bevatten meestal voorgrondpoposities. Aan de andere kant wordt 
een categorie als Geschiedenis die achtergrondproposities bevat in non-
saillante positie geplaatst. We laten ook zien hoe, onder invloed van com
municatieve strategieën, bepaalde categorieën meer of minder saliencies 
krijgen. Dat bepaalt de manier waarop de grounding waarden van de 
proposities gesignaleerd worden. Een aantal nieuwsteksten wordt geanaly
seerd om te zien hoe categorieën in de hiërarchische structuur zijn gema
nipuleerd voor stage effekten door er meer of minder saliencies aan te 
geven. We tonen aan dat overwegingen van relevantie de volgorde van de 
categorieën in de tekst kunnen bepalen. 

Het derde hoofdstuk behandelt de manifestaties van grounding in zin
nen of delen ervan en richt zich op expressies in zinsinitiële positie. Het 
belang van deze positie wordt uitgelegd. We stellen voor dat grounding op 
tekstniveau uitdrukking vindt in expressies die in zinsinitiële positie 
komen te staan. Daarna onderzoeken we de bijdrage van elementen in deze 
positie tot het signaleren van grounding. We maken onderscheid tussen 
wat we noemen zwakke en sterke markeerders van grounding en concen
treren ons op temporele en lokationele expressies. We leggen uit hoe deze 
cruciaal zijn voor het manifesteren van de tekstuele rol van de structuur 
van de zin in het signaleren van grounding. Vervolgens presenteren we 
een overzicht van deze zinsinitiële markeerders in de Engelse nieuwstek
sten en illustreren de grounding signaleringsfunctie ervan. 

Hoofdstuk vier is een inleiding tot de analyse in hoofdstuk vijf van de 
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markeerders die in de Arabische nieuwstekst voorschijnen. Het betreft het 
fenomeen van additionele woorden en frases die in zinsinitiële positie 
voorkomen. Het type markeerders en de frekwentie ervan in een corpus 
van Arabische nieuwsteksten wordt uitgelegd. De significantie van het 
fenomeen wordt aangetoond. We stellen voor dat deze markeerders een 
belangrijke manifestatie zijn van grounding op tekstniveau. Om hun be
lang uit te leggen, bediscussiëren we de gevolgen van het ontbreken van 
deze zinsinitiële markeerders waar zij nodig zouden zijn en analyseren wat 
we noemen een probleem van voorgrond-achtergrond structuur waarin de 
achtergrond proposities uitgedrukt zijn als voorgrond. Ook maken we 
duidelijk hoe het gebruik van markeerders een communicatieve strategie is 
om de juiste/geschikte grounding waarde uit te drukken. 

Om de vertakking van het fenomeen in Arabische nieuwsteksten verder 
toe te lichten, analyseren we de zinsinitiële expressies die in een ander 
teksttype voorkomen, te weten het hoofdartikel. De analyse maakt 
duidelijk dat dit teksttype een zeer gering aantal markeerders bevat die 
gewoonlijk in het teksttype nieuws voorkomen. De analyse maakt ook 
duidelijk dat de zinsinitiële positie een kardinale indicator is van teksttype 
differentiatie. 

Ons baserend op authentieke teksten van zowel in het Arabisch 
geschreven als naar het Arabisch vertaalde teksten, presenteren we in 
hoofdstuk vijf een gedetailleerde beschrijving van zinsinitiële markeerders 
en hun functionele eigenschappen. De grounding functie van iedere 
markeerder wordt geïllustreerd. De kwestie van de uitwisselbaarheid ervan 
wordt aan de orde gesteld. De analyse maakt duidelijk dat de markeerders 
verschillen in hun grounding waarden en dat de keuze van één markeerder 
niet willekeurig is, maar beïnvloed wordt door cognitieve en pragmatische 
bepalingen. Ook wordt duidelijk hoe het vervangen van de ene 
markeerder, waar het mogelijk is, de interpretatie van de grounding waarde 
van de propositie kan beïnvloeden. 

De analyse bewijst dat de Arabische nieuwsteksten veel belang hechten 
aan deze markeerders vanwege overwegingen van grounding en dat deze 
teksten meer expliciet zijn dan Engelse (equivalente) teksten in het sig
naleren van verschillen in grounding waarden in zinsinitiële positie. 

Een van de conclusies is dat de markeerders noodzakelijk zijn voor het 
handhaven van de juiste voorgrond-achtergrond structuur van Arabische 
nieuwsteksten en dat hun functie verdere implicaties heeft voor de identifi
catie van het teksttype. 
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De theoretische beschrijving die wordt toegepast op verschillende mani
festaties van grounding in nieuwsteksten bewijst dat linguïstische fenome
nen zoals zinsinitiële markeerders nauwelijks voldoende verklaard kunnen 
worden door toevlucht te nemen tot een zinsniveau-benadering of één 
niveau van analyse. 

Hoofdstuk zes vat de bevindingen van de studie samen en toont het 
verband aan met enkele hoofd issues die het linguïstisch onderzoek mo
menteel bezig houdt. Het eindigt met een aantal suggesties voor nader on
derzoek. Aan het einde worden enkele belangrijke concepten die gebruikt 
worden in deze studie in het kort uitgelegd. 




