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Mijnheer de rector magnificus,
Geachte toehoorders,
Narratieve communicatie: tegenwoordig een hip onderwerp.1 Ik was mijn tijd dan ook
ver vooruit toen dertig jaar geleden mijn promotieonderzoek naar narratieven begon.
Vandaag begin ik nog iets verder terug in de tijd, in de twintiger jaren van de vorige
eeuw, met een verhaal dat nooit ophoudt hip te zijn: Joop ter Heul, de meisjesroman van
Cissy van Marxveldt. Joop behoort misschien niet tot de Nederlandse nationale canon,
maar wel tot mijn persoonlijke, en ik beveel haar hartelijk aan als medicijn tegen allerhande kwalen, zoals zelfmedelijden of slecht humeur.
Joop ter Heul is een bakvis van gegoede komaf en leidt op het eerste gezicht een tuttig
leven, maar pas op: zij heeft karakter! Eigenwijs en brutaal als zij is, trouwt zij met een
knappe bankier die haar opstandigheid moet temmen. Tegenpool is Julie, haar lastige
zus, die een brave leraar, Jog, als echtgenoot heeft en een aanbiddelijk dochtertje, waar
een nurse voor zorgt. Julie verveelt zich, is daarom vervelend voor iedereen om zich
heen, en zoekt afleiding in bals masqués. Geen werkkring, een inwonende oppas voor
dat éne kind, en bals masqués - konden we ons tegenwoordig maar éven zo vervelen.
In een hedendaagse roman zou Julie wellicht gaan scheiden om zichzelf beter te kunnen
ontdekken, maar zo niet hier: Joop gaat het huwelijk van haar zus redden. Dit gebeurt
als het dochtertje van Julie ziek wordt. Heel ziek. Zij krijgt de mazelen, want het héérst.
Julie raakt zó in paniek dat zij niet voor haar doodzieke kind zorgen kan; dit moet Joop
uiteraard doen, en nog wel ondanks het besmettingsgevaar voor haar eigen baby, zoontje Hans.
Toen rinkelde de telefoon. (...) Het was Jog, zoals ik verwacht had. “En? Hoe is het
vannacht gegaan?” Ik dwong mijn stem tot opgewektheid. “Slecht,” zei Jog. “40.4. En
nu vreest de dokter complicaties. Longontsteking.” “O Jog,” was al wat ik zeggen kon.
“Julie is radeloos, radeloos. En ze begrijpt niet, dat jij nu niet bij haar komt, nu ze jou
nodig heeft.” “Maar je begrijpt toch wel, dat ik al lang gekomen was, wanneer ik niet zo
bang was voor Hans.” (...) Opeens nam ik een besluit. Als Julie me nodig had, moest ik
toch gaan, schermen met mooie woorden gaf niets. Nu was Julie ongelukkig en zo bang,
zo bang...2
Baby Hans wordt ook ziek en het nichtje sterft bijna, maar Joop trekt het gezin van haar
zus door de ellende. Julie is dankbaar en gooit haar lamlendigheid af. Eind goed, al goed.
Dit verhaal heb ik in de loop der jaren heel vaak gelezen. Het dilemma van Joop en haar
dappere besluit; de doorwaakte nachten naast het hijgende, wasbleke kind; alles ver-
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scheen duidelijk voor me. Die akelige ziekte, zo besmettelijk en zo gevaarlijk! De wanhoop en de opluchting - ik voelde ze in mijn hart branden, dankzij Cissy van Marxveldts levendige stijl. En toen ik zelf een baby kreeg, aarzelde ik geen moment, maar
zette mij op weg naar het consultatiebureau waar een remedie beschikbaar was, door
artsen ontwikkeld, door de overheid aangeboden - helemaal gratis! - de mazelenvaccinatie.
Het verhaal van Joop toont drie effecten die ik dit uur nader wil verkennen:
1.
2.
3.

hoe verhalen ons hart kunnen doen branden, méér dan een uiteenzetting van
feiten;
hoe de gebeurtenissen en mensen in verhalen ons levendig voor ogen kunnen verschijnen;
hoe verhalen in ons eigen leven de weg kunnen wijzen.

De context waarbinnen ik spreek is functioneel. Binnen de Communicatie- en Informatiewetenschappen zijn verhalen, ofwel narratieven, relevant als middel om een doel
te bereiken. Het gaat dus om strategisch gebruik van verhalen om bijvoorbeeld merken
te versterken, leiderschap in organisaties te vergroten, gezondheidsdoelen na te streven,
of begrip te vragen. Steeds vaker worden hiervoor verhalen ingezet. Reclame als verhaal,
nieuws als verhaal, voorlichting als verhaal. Waarom zijn verhalen toch zo bruikbaar?
Narrativiteit is overal, in de vorm van filmpjes en fotoreportages, in krantjes, brochures
en op websites. Tot de geschreven verhalen beperk ik me eerst maar, want mijn achtergrond is tekstwetenschap en taalbeheersing en aan verhalende teksten alleen is al heel
veel te onderzoeken.
1.
het br andend hart
Om te beginnen bekijken we de kwestie wat een verhaal is, en wat het niet is. Een verhalende tekst is een uiteenzetting die verwijst naar in de tijd geplaatste, momentane
gebeurtenissen3 die standaard in chronologische volgorde worden weergegeven.4
De telefoon rinkelde. (...) Opeens nam ik een besluit.
Kenmerkend is dat er tijd verloopt tussen de gebeurtenissen - het rinkelen en het nemen van het besluit - en dat dit tijdverloop los staat van de verteltijd hier-en-nu. Uitingen die op het hier-en-nu betrekking hebben, vormen geen verhaal:
Ga jij met de jongens naar het bureau? Hier is de oproep voor de mazelenvaccinatie.
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Spreker en toehoorder zijn allebei aanwezig; op het moment dat ik ‘hier’ zeg, wijs ik
naar de oproep of ik houd hem omhoog; uitingen en tijdverloop vallen samen. Het verhaal daarentegen is niet hier-en-nu. Sprookjes beginnen met ‘Er was eens’: daarmee
worden ze op een fictief punt in de tijd geplaatst, waar het interne narratieve tijdverloop
begint. Het narratief tijdverloop vooronderstelt iemand die de gebeurtenissen in de tijd
waarneemt en ervaart. Dit is het ervarend subject;5 de tekst stuurt ons naar het subject6
dat beschikbaar is om ons als ervarend bewustzijn voor te stellen. Ook dat zien we in
het tekstvoorbeeld uit Joop ter Heul: het ervarend subject is, uiteraard, Joop.
Cruciaal in de representatie is dat het ervarend subject een kruispunt in persoon, plaats
en tijd heeft op de interne tijdlijn binnen het verhaal: het deiktisch vertrekpunt.7 Vanuit dit subject-gebonden vertrekpunt opent ieder verhaal een mentale microwereld8
waarin we de verhaalgebeurtenissen kunnen voorstellen.9 Dit deiktisch vertrekpunt
van het ervarend subject beweegt door de interne verhaaltijd. Maar degene die vertelt10
heeft een eigen deiktisch vertrekpunt in zijn of haar eigen hier-en-nu, en als lezer11 hebben we er ook één. Door de conceptuele gelijkenis van deze punten worden we als publiek uitgenodigd om, via de verteller, ons eigen hier-en-nu-punt te projecteren op dat
van het ervarend subject in het verhaal. De verklaring voor deze conceptuele projectie is
dat we als mensen als het ware geprogrammeerd zijn om met ons deiktisch vertrekpunt
te zoeken naar een soortgelijk vertrekpunt dat zich aandient. We kunnen ons dit voorstellen als een conceptueel vizier gericht op de tekst dat steeds speurt naar een vizier van
personen - ervarende subjecten - waarop het zichzelf kan projecteren; waar dit lukt is
narratieve verwerking mogelijk.12
De duidelijkste tekstuele tegenhanger van het verhaal is de uiteenzetting of expositie,
waarin objecten en componenten worden beschreven in complexe samenhang met elkaar.13 Dit type tekst is abstracter en kent geen intern tijdverloop, waardoor bij het representeren van zo’n tekst een meer statistische geldigheid wordt voorondersteld.14
Mazelen zijn een erg besmettelijke en wegens de complicaties gevaarlijke ziekte. Door
vaccinatie komt de ziekte vrijwel niet meer voor, maar als de vaccinatiegraad beneden
een kritische grens komt, kan de ziekte toch weer uitbreken. Vaccinatie is dus verstandig.15
Een expositie roept geen micro-verhaalwereld op, maar wordt door de spreker gerepresenteerd in een ‘kenniswereld’16 die in relatie staat tot de tussen mensen gedeelde-kennisbasis. Er is geen ervarend subject op wie de geïmpliceerde lezer kan projecteren en
met wie kan worden ‘meegelift.’ Integendeel, de lezer moet zelf aan het werk met de
beweringen, en moet daarvoor veel weten en afwegen: Mazelen, een kinderziekte, is dat
niet onschuldig? Hoezo complicaties? Heeft vaccinatiegraad iets met mij te maken? Vaccina-
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tie is dat gevaarlijk? Het aantal vrijheidsgraden is groot, veel argumentatieve stemmen
klinken mee,17 en dat vraagt heel wat cognitieve arbeid. Als we geen gelegenheid of capaciteit hebben om al die kwesties te beredeneren verliest de expositie onze aandacht.
Daarom worden aan zulke betogen vaak concrete voorbeelden toegevoegd.18
Mazelen zijn een erg besmettelijke en wegens de complicaties gevaarlijke ziekte. Door
vaccinatie komt de ziekte vrijwel niet meer voor, maar als de vaccinatiegraad beneden
een kritische grens komt, kan de ziekte toch weer opduiken. In 2014 werden de mazelen
een 8 maanden oude baby in Den Haag bijna fataal. Hij werd besmet door een kind
van de naastgelegen buitenschoolse opvang dat niet ingeënt was. Vaccineren is dus
verstandig.
Zo’n exemplificatie maakt de expositie begrijpelijker en is wel enigszins verhaalachtig,
maar toch is projecteren lastig als we het vergelijken met een ‘echt’ verhaaltje dat een
ervarend subject heeft.
Pien kreeg waarschuwingen via het internet en liet de kinderen niet vaccineren. Een
aantal jaren later was er opeens een mazelenuitbraak op de BSO. Haar oudste werd
ziek, en stak ook een kindje in de naastgelegen babygroep aan. De baby werd zó ziek dat
hij bijna stierf.
Piens verhaal demonstreert vooral acties en situaties.19 Uit zo’n demonstratie kunnen we
in de verhaalwereld, via projectie, het gebeuren meebeleven met het ervarend subject,
Pien, en op basis daarvan ervaringskennis afleiden. In cognitieve zin gaat het dus niet
zozeer om rolmodellering, noch om calculatie, maar om simulatie; of het nu fictie of
waargebeurd is, na het lezen20 hebben we de narratieve gebeurtenissen in zekere zin zelf
meegemaakt.21 Zo kan het publiek de in het verhaal opgesloten subjectieve ervaringskennis, namelijk mazelen zijn gevaarlijk en vaccineren is verstandig, laten doordringen
- als het ware ‘percoleren’22 - via de eigen impliciete kennis-wereld en toevoegen aan de
met anderen gedeelde, intersubjectieve kennisbasis. Een demonstratief verhaal als dat
van Pien laat het publiek dus de vrijheid om zelf zijn conclusies te trekken.
Een alternatieve route, die directer werkt, gaat via de invasie, namelijk het binnengaan
van de kenniswereld in het verhaal.23
Joop besloot haar jongens te laten vaccineren. Ze hoorde wel allerlei waarschuwingen,
maar mazelen waren een gevaarlijke ziekte, dus schermen met mooie woorden gaf
niets: inenten was echt het verstandigst. Toen kwam er opeens een mazelenuitbraak in
de crèche. Toch maar goed dat ze het gedaan had!
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Omdat we uitgenodigd zijn ons vertrekpunt via de verteller te projecteren op dat van
Joop, als ervarend subject, kunnen we ook haar kenniswereld binnengaan.24 Door die
invasie kunnen we onze eigen kenniswereld samen met het vertellend subject verbinden met de kenniswereld in het verhaal - en zo maken we de redenering als het ware
samen met Joop. Een invasief verhaal kan de boodschap dus directer verwoorden dan
een demonstratief verhaal. Die directheid kan meer weerstand oproepen, maar is conceptueel eenvoudiger dan het noodzakelijke percoleren zoals bij het demonstratieve verhaal van Pien - en daarom kan een demonstratief verhaal voor doelgroepen met een
lage geletterdheid te moeilijk zijn.25 Het zal dus van de doelgroep afhangen, welk type
verhaal in welke context gunstige effecten heeft.
Voor de verwerking van verhalen is in elk geval het besef nodig dat een ander subject een
eigen, subjectieve kenniswereld heeft met een mogelijk andere inhoud dan die van ons,
en dat we ons daartoe moeten verhouden.26 Verondersteld wordt dat dit besef bij sommige psychische aandoeningen verstoord is, onder meer bij schizofrene patiënten.27
Linde van Schuppen is in september gestart met een PhD-onderzoeksproject naar verhalen van deze patiënten; we verwachten dat schizofrene mensen narratieve problemen
zullen hebben als zij vertellen over zichzelf of anderen. Doorgaans maken mensen immers automatisch gebruik van subjectiviteit als zij verhalen verwerken of vertellen.
Vanuit het publiek gezien is namelijk het doel van het vertellen doorslaggevend: een
verhaal is begrijpelijk en aantrekkelijk, juist omdat subjectieve ervaringen erin centraal
staan. Precies dat maakt het verhaal de moeite van het vertellen en luisteren waard:28
hoe specifieker de ervaringen, hoe aantrekkelijker. En door de projectie op een ervarend
subject is een verhaal letterlijk aan-trekkelijk.
Hoe duidelijker het verhaal demonstreert en invoelbaar maakt wat het ervarend subject
meemaakt en ervaart, hoe meer het hart van de lezer zal branden, en dit temeer als het
ervarend subject in een spannend verhaalplot herkenbare doelen nastreeft en onderweg
moeilijkheden moet overwinnen. Kortom, verhalen zoals het verhaal van Joop hebben
we nodig; die zouden wel eens beter dan argumenten kunnen helpen om over te brengen wat besmettelijke ziektes als mazelen in het verleden aanrichtten, en van welke ellende we door de vaccinaties verlost zijn. Het lijkt erop dat deze ervaringskennis over
ziektes als de mazelen tè ver weggezakt is, nu de vaccinatiegraad in Nederland gevaarlijk
daalt.29 Konden we de roman Joop en haar jongen maar meegeven met de vaccinatieoproep.
2. de v er schijning
Mensen en situaties levensecht doen verschijnen: hoe bereikt een verhaal dat effect? In
onderzoek naar narratieve gezondheidsinterventies worden niet alleen heel wisselende
resultaten geboekt, ook de gebruikte verhalen zelf zijn heel verschillend. Bij een vergelij-
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king van dergelijke effectstudies vond Anneke de Graaf allerlei varianten, van enkele
regels in print tot een complete televisieserie. Dan weten we nog niet veel, als wordt
geconcludeerd: je moet een verhaal gebruiken, want dat werkt.
Het duidelijkste resultaat van de vergelijkende studie30 was in elk geval dat ‘ik’-verhalen, vergeleken met dezelfde verhalen in derde persoon (‘hij’/‘zij’), sterker werken.
Joop / Ik liet de kinderen vaccineren. Tijdens de mazelenepidemie bleven ze gezond.
Gebruik van ‘ik’ leidt tot een sterker actieperspectief in lezers.31 Een verklaring zou kunnen zijn dat identificatie maximaal is bij een ik-subject: het deiktisch vertrekpunt van
de verteller wordt niet alleen geprojecteerd op dat van het ervarend subject, maar wordt
er conceptueel op ‘gemapt’ en mee vermengd.32 In die zin kan een ik-verhaal lezers
dichter bij een personage en bij verhaalgebeurtenissen brengen. Neem bijvoorbeeld het
resultaat van Google op de zoektermen mazelen, vaccinatie en autisme. Als eerste resultaat33 verschijnt dan de kop:
Na zijn laatste vaccinatie had ik een kind met autisme en PDD NOS.
Dat trekt meer aandacht dan:
Na zijn laatste vaccinatie had Connie een kind met autisme en PDD NOS.
Zo’n ‘ik’-verhaal vindt veel lezers, en veel aanhang, zelfs als er niet-medisch bewezen
verbanden in staan. De narratieve vorm, en specifiek de ‘ik’-vorm, geven het een natuurlijke overtuigingskracht: we zijn gemáákt om er in mee te gaan.34 In conceptuele
termen gesteld: àls er een ‘ik’ is, richt het deiktisch vertrekpunt zich daarop en deze
cognitieve mapping maakt de ‘ik’ letterlijk optimaal ‘aan-trekkelijk’. Er is ook experimenteel bewijs voor: lezers nemen meer de mening van de ‘ik’ in een verhaal over, in
vergelijking met precies hetzelfde verhaal waarin een andere verhaalpersoon met een
andere mening de ‘ik’ is.35
De vraag is welke rol ‘ik’ in relatie tot andere perspectiefvormen heeft op identificatie
en het overnemen van attitudes.36 Helaas is er namelijk nogal eens het misverstand dat
een ‘ik’ altijd een innerlijk gezichtspunt aanduidt, en een derde persoon per definitie
niet. Zowel bij ‘ik’ als bij ‘hij’/’zij’ kan in verschillende gradaties worden uitgedrukt dat
het ervarend subject de verhaalgebeurtenissen ziet, overdenkt, voelt, en beoordeelt.
Niet alleen literaire taal, ook alledaagse taal is rijk aan mogelijkheden om op een impliciete manier een innerlijk gezichtspunt te suggereren, zoals in: ‘Toen nam ze een besluit’
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of: ‘Ze dwong haar stem tot opgewektheid.’ Dergelijke vormen geven een mini-kijkje in
de kenniswereld van het ervarend subject.
Deze impliciete gezichtspunten behoren tot de haarvaten van de tekst,37 en spelen een
eigen rol bij het oproepen van identificatie en gevoelens. Kobie van Krieken zal de komende vier jaar in haar Veni-project corpuslinguïstisch en effectonderzoek naar deze
subtiele perspectiefvormen gaan doen. De resultaten zullen relevant zijn voor strategisch communiceren, omdat we willen weten welke rol perspectiefvormen spelen in
welke narratieve genres en met welke functies. Interessant is dat innerlijk perspectief
niet altijd en overal voorkomt; invasie in het innerlijk van verhaalpersonages is afhankelijk van de context waarin de tekst functioneert.38
Dit wordt heel goed zichtbaar in journalistieke verhalen, omdat deze zich op het snijvlak bevinden van schijnbaar tegenstrijdige doelen van communicatie: zij informeren
objectief èn vermaken subjectief.39 Hoe meeslepend ook, het nieuwsverhaal mag niet
verzonnen zijn en de tijdlijn kan niet helemaal los van de hier-en-nu tijd staan.
In 2014 is er een mazelenuitbraak in een crèche in Den Haag. Verschillende kinderen
zijn er niet gevaccineerd. Kitty huivert als ze er aan terugdenkt: “Mijn zoontje was wèl
gevaccineerd, maar toch moest ik hem wekenlang thuis houden.”40
De journalist mag niet zomaar citeren, maar moet de bron van het nieuws, Kitty, gesproken hebben, ergens tussen toen en nu.41 Corpusonderzoek toont aan dat zo’n reconstructie veel voorkomt, vaak aangeduid met tijdwisselingen en directe citaten van
nieuwsbronnen.42 Die citaten zijn niet toevallig;43 journalistieke verhalen moeten
boeien om de aandacht vast te blijven houden.44 Anneke de Graaf heeft recent in een
meta-analyse van narratieve effectstudies gevonden dat vooral verhalen met veel citaten een positief effect op de overtuigingskracht hebben.45
Een direct citaat, zoals in het journalistieke voorbeeld dat we net zagen, is eigenlijk een
‘mini-ik-verhaal’ in een tekst; een ingebed verhaal. Ieder verhaal is namelijk inherent
recursief, dat wil zeggen, kan een nieuw verhaal voortbrengen, omdat ieder ervarend
subject zelf iets kan gaan vertellen. Zo’n ingebed verhaal laat personen in de tekst zelf
‘ik’-personages worden. Vaak wordt het effect van zo’n dialoog aangeduid als ‘levendigheid’ van het verhaal, maar conceptueel betekent dergelijke gelaagdheid dat het verhaal
feitelijk een drama wordt: een ‘toneelstuk’ waarin verschillende personen een eigen rol
en stem krijgen.46 Die directe citaten van verschillende ik-vertellers maken het verhaal
nog ‘aan-trekkelijker’ voor identificatie, en herkenbaarder door de levensechte stemmen. Een belangrijke onderzoeksvraag voor de komende tijd is of er een verschil in effect optreedt tussen een ‘ik’-verteller die zichzelf citeert, wat conceptueel gezien dubbele mapping oplevert, en ‘ik’-citaten in een derde persoonverhaal.
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Tot nu toe heb ik betoogd dat verhalen direct aangrijpen op ons voorstellingsvermogen
en dat de perspectiefvormen van het verhaal die voorstelling levendig kunnen maken.
Bij een lastige boodschap doet de verhaalvorm47 dus een belangrijk deel van het werk:
gunstige perspectiefkeuzes dwingen of verleiden de lezer tot identificatie met het ervarend subject ondanks zichzelf, dat wil zeggen ondanks aanvankelijke vreemdheid van
personages en hun belevenissen. De cognitieve en emotionele ruimte van het publiek
wordt gevuld met de interne verhaaltijdlijn; het publiek wordt via projectie verplaatst
naar de verhaalwereld van het subject en ervaart mee met diens strevingen en hindernissen; en dit meebeleven leidt via percoleren tot nieuwe elementen in de kenniswereld,
die kunnen worden toegevoegd aan de gedeelde-kennisbasis.
Zulke verhaalverwerking vergroot kennis en begrip van de wereld om ons heen,48 versterkt empathie met andere mensen49 en kan zelfs opvattingen en voornemens veranderen. Samen met Anniek Boeijinga en Hans Hoeken onderzocht ik in een NWO-Begrijpelijke Taalproject, of vrachtwagenchauffeurs door verhalen verleid kunnen worden
tot een gezondere levensstijl. Inderdaad bleken we met gelaagde ‘ik’-verhalen een
krachtige boodschap over te kunnen brengen dat meer bewegen echt nodig is èn dat het
ook echt mogelijk is.50 Voor sommige chauffeurs bleken onze verhalen bijna griezelig
herkenbaar; we waren er kennelijk goed in geslaagd hun hart te laten branden en de
situaties levendig te laten verschijnen.51 Cruciaal was dat we de doelgroep zelf hadden
laten meewerken aan de constructie van verhalen.52 Het waren eigenlijk hun eigen verhalen, gebaseerd op hun eigen ervaringen, en daardoor waarachtig, dat wil zeggen: herkenbaar en relevant.53
3.
v er halen en het le v en
Een goed verhaal is dus gebaseerd op waarachtige ervaringen terwijl goede ervaringen
worden gebaseerd op een waarachtig verhaal. Zulk strategisch gebruik van herkenbare
en relevante verhalen wordt vaak aangeduid als storytelling. Niet alleen in de gezondheidsvoorlichting, maar ook in de journalistiek, de marketing en het organisatiemanagement worden verhalen op die manier ingezet. News stories, brand stories en corporate stories scheppen orde in geleefde ervaringen door aspecten te benadrukken en
andere weg te laten en verbanden te leggen; nieuwe ervaringen worden gevormd en in
een zinvol groter geheel geplaatst54 waardoor schokkende gebeurtenissen, of nieuwe
aankopen, of veranderingen in een organisatie55 betekenis krijgen. Iedereen geeft immers ervaringen graag zó vorm, dat zij passen in een zinvol verband; een zinvol verhaal.
Het ‘verhaal’ verwijst dan naar de gedeelde basis van kennis en waarden onder de ervaringen.
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Het publiek kan onderdeel worden van een news story, corporate story of brand story
door er zelf actief aan ‘mee te doen,’ tegenwoordig vaak via nieuwe media.56 Zo had
Pickwick vorig jaar onder de aanduiding Tea Topics een transmediacampagne57 rond
theezakjes waarop mensen zelf, via social media, een vraag konden laten afdrukken
voor iemand met wie zij wilden theedrinken. Het idee was dat mensen elkaar via een
theezakje een vraag zouden stellen die hen al lang op de lippen brandde. Ter inspiratie
had Pickwick zelf alvast een paar stories gefilmd. Beau, bijvoorbeeld, is een meisje dat
haar moeder via een theezakje vraagt om eens één dag haar mobiel te laten liggen.58 Ja,
dat is even schrikken, moeders! Maar dankzij Pickwick neemt moeder weer de tijd. Een
ander filmpje toont Sanne, die een vroegere schoolvriendin vraagt haar te vergeven voor
het eerdere pesten.59 Natuurlijk wil de vriendin dat; eind in tranen. Ik weet niet of consumenten werden geïnspireerd op de wijze die Pickwick voor ogen stond. Via social media deden duizenden klanten mee aan de actie, maar met iets simpeler boodschappen
dan in de filmpjes: ver bovenaan de ranglijst stond, met meer dan 900 keer: ‘Ik hou van
jou.’60 Het is zeker aan te bevelen dit vaker te zeggen, maar hoe kan dit nu helpen om
meer thee te drinken?
Misschien kan dat op de volgende manier. In de filmpjes maken we via theezakjes, wat
Aristoteles zou noemen, een catharsis mee:61 een loutering van emoties bij toeschouwers, veroorzaakt door diepbewogen meeleven met helden en andere personages in een
tragedie.62 De Tea Topics zijn archetypische63 mini-verhalen volgens bekende patronen:
dapper op weg gaan, ontmoeting, hindernissen overwinnen en verzoening.64 Via de
geleefde ervaringen in die verhalen poogt het theemerk zich te onderscheiden, want
met de thee zelf kan het merk niet meer echt een verschil maken. Door het actief meedoen namen de klanten zelf een handelende rol in de plot van het verhaal, en kregen ze
deel aan de bijbehorende ervaringen,65 al waren hun eigen emoties vaak minder complex.
Conceptueel gezien is dat vergelijkbaar met de narratieven die ik eerder analyseerde:
deelnemers projecteerden zichzelf op de Tea Topics verhalen, percoleerden de relevante
ervaringskennis eruit en vertaalden die naar hun eigen kenniswereld. Zelfs klanten die
alleen meekeken via social media, of die hun stem uitbrachten op de beste ingezonden
vraag, konden meedoen: ze werden uitgenodigd om hun eigen ervaringen zó te herinterpreteren - of zelfs zó vorm te geven - dat ze passen in het overkoepelende verhaal, dat
vervolgens indaalt in de gedeelde-kennisbasis. En dat zal dan zoiets zijn als: dat we allemaal unieke, maar vergelijkbare ervaringen hebben met samen over iets emotioneels
praten onder het theedrinken, ervaringen die waardevol zijn, en dat we in die waardevolle ervaringen onderling verbonden zijn. Zelfs in je eentje theedrinkend kun je dan
een waardevolle ervaring hebben. Als we die waardevolle ervaring koppelen aan een
thee-merk is dat letterlijk ‘waarde-vol’: brand value.
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Dergelijke transmedia storytelling is mogelijk dankzij digitale technologie. Nieuwe media bieden ons meer mogelijkheden dan voorheen om zelf de verteller van ons eigen
verhaal te worden66 en de eigen digitale omgeving te gebruiken om dit verhaal te delen
met anderen.67 Jonge mensen lezen niet veel verhalen meer en vertellen minder verhalen in woorden; ze communiceren hun digital stories in beelden.68 De ‘story’-functie
van social media-netwerken staat gebruikers toe razendsnel een ‘verhaal’ te vertellen
dat in één beeld zegt waar jij op dat moment bent, wat je bezig houdt, en, in zekere zin,
wie je bent.69 Waar we vroeger achteraf elkaar opzochten of opbelden om te vertellen
wat we meegemaakt hadden, kunnen we nu real time uitwisselen what’s happening.
Eén beeld is al genoeg om de rest van het verhaal te kunnen projecteren. Een beeld van
de gebruiker met een PSV-tenue aan naast een bekende voetballer zegt impliciet: We zijn
bij PSV (geweest). Een beeld van de gebruiker die op het strand staat zegt impliciet: We
zijn aan zee (geweest). Bij interactie tussen gebruikers van verschillende generaties worden dat soort inferenties vaak nog geëxpliciteerd, want het beeld is niet genoeg als verhaal en moet met woorden bevestigd worden: ‘Waar zijn jullie? Aan zee?’ Tussen jongere gebruikers is dat ‘meestal’ al niet meer nodig, zij becommentariëren het verhaal
liever, of sturen een tegenverhaal van iemand anders door; ze interacteren de hele dag
met dit soort beeldverhalen.
Een story-line wordt dan een stroom van elkaar opeenvolgende beelden, of een collage
van gelijktijdige beelden,70 die tezamen de contouren uitzetten van het leven dat iemand wil uitbeelden - en de andere gebruikers mogen dan zelf de rest van het verhaal
afleiden, ook weer op grond van de gedeelde-kennisbasis. Zo worden mensen via de
media verdubbeld en vallen ze in zekere zin minder samen met zichzelf in het hier-ennu; ze representeren zichzelf als ervarend subject in hun eigen verhaal en nodigen andere users uit om zich te projecteren op het mediaverhaal dat ze over zichzelf neerzetten.
Het verhaal-maken van het leven is algemeen-menselijk en zeker niet nieuw. We hebben
niet alleen een verhaal, we zijn in zekere zin narratief.71 Mensen begrijpen hun in wezen
vaak ‘plotloze’ ervaringen beter als elementen in een causaal gestructureerd verhaal en
modelleren deze ervaringen zo, dat ze geschikt zijn om ze als ervarend subject te beleven
in hun eigen narratief dat ze gaandeweg ‘schrijven.’72 De nieuwe media voegen hier wel
een creatieve dimensie aan toe, in die zin dat mensen al bij het plannen van ervaringen
steeds meer rekening kunnen houden met het verhaal dat ze online willen neerzetten:
hoe zal het er online uit zien als ik dit doe, dit zeg, dit meemaak? Het hier-en-nu wordt
gecreëerd met het oog op mediatie, waardoor mensen hun verhaal niet zozeer met, als
wel in media leven.73 En we mogen dit leven in media letterlijk nemen. Mensen worden
geboren in media, zijn ziek in media, sterven in media. Juist existentiële ervaringen zijn
zelf-definiërend en nodigen bij uitstek uit tot creatieve mediatie.
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Bekende Nederlanders, zelf eigenlijk al een brand, delen in de media hun geleefde ervaringen waarop andere mensen hun verhaal kunnen projecteren. Neem bijvoorbeeld
Wendy van Dijk. Zij vertelde een aantal jaren geleden in de media dat zij de ruggenprik
tijdens haar bevalling had ervaren als de uitvinding van de eeuw omdat ze daardoor
energie overhield en meteen kon gaan genieten.74 Het is invoelbaar dat veel aanstaande
moeders hun gemedieerde75 zwangerschaps- en bevallingservaring liever projecteerden
op Wendy’s verhaal van opkomen voor jezelf en genieten, dan op de voorzichtig geuite
bedenkingen van verloskundigen en gynaecologen, dat zo’n prik toch wel meer kans op
complicaties geeft. Die deskundigen waren uitgepraat; ze hadden, letterlijk, geen verhaal meer.76
Iets vergelijkbaars geldt voor de vaccinatiegraad. Steeds meer twijfelende ouders verenigen zich online in een narratief van natuurlijk leven, eigen keuzes en wantrouwen jegens wetenschap en farmaceutische industrie.77 Het is invoelbaar dat zo’n verhaal rond
vertrouwen op intuïtie en verzet tegen het grootkapitaal aantrekkelijke waarden en rollen verwoordt, en nog versterkt wordt door krachtige ik-ervaringsverhalen over vermeende bijwerkingen. Ook hier hebben deskundigen geen verhaal meer, want de vaccinatiegraad is abstracte statistiek en het algemeen belang blijft onpersoonlijk.
Een folder of website met feiten kan mensen niet gemakkelijk uit zo’n verhaal trekken,
want, zoals betoogd, in argumentatieve uiteenzettingen is geen ervarend subject te bekennen waarop twijfelende mensen hun vizier kunnen richten. Er zijn dus ‘tegen-verhalen’ nodig. Het gaat er niet alleen om, dat voorbeeldpatiënten hun verhaal doen,
maar vooral dat beleidsbepalende organisaties zelf als ‘ervarend subject’ naar voren
treden en ‘verhalender’ communiceren. Zij kunnen bijvoorbeeld influencers - mensen
die invloedrijk zijn in online netwerken78 - uitnodigen om relevante verhalen uit te wisselen.
Als organisaties meer vertellen over hun eigen werkwijze, hun drijfveren en hun afwegingen, worden zij transparanter en komen zij zelf op het spel te staan. De gezondheidszorg en andere instituties zijn dit niet gewend, want hun verhaal is er altijd één geweest
van objectiviteit en one size fits all. Misschien moeten ze die positie enigszins loslaten en
meer gaan vertrouwen op luisteren en interactief vertellen, als zij meer mensen willen
bereiken.79 Ze riskeren dan enig verlies aan coherentie, want als je niet de enige verteller bent en gaat reageren op andere stemmen, wordt het verhaal rommeliger en krijgt
het een open einde.80 Maar het alternatief is misschien erger: de praktische en morele
gevolgen kunnen groot zijn als geprojecteerd verhaal en werkelijkheid per ongeluk uiteen lopen.
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En inderdaad, kenmerkend voor de geleefde werkelijkheid van mensen en van de samenleving is dat deze vaak nogal rommelig is, en dat we daarbij vaak erg afhankelijk zijn
van onze relaties met anderen.81 Ware verhalen zijn vaak arm aan plot, minder doelgericht en minder heroïsch dan we zouden wensen.82 Storytelling is in essentie interactief
en kwetsbaar, en dat is bij een kop thee kennelijk minder eng dan bij leven, ziekte en
dood.83 Maar wie het waagt, krijgt misschien meer dan de som van de delen. Dat inzicht
is niet nieuw, het is duizenden jaren oud.84 De bijbelvaste toehoorders in het publiek
hebben allang gehoord, dat ik de effecten van verhalen heb beschreven met woorden die
rechtstreeks uit het slotdeel van het Lucas-evangelie komen. De Emmausgangers,85
want daar heb ik het over, is voor mij een topfavoriet verhaal omdat het laat zien hoe
vertellen werken kan. De Emmausgangers liepen elkaar verhalen te vertellen en zagen
Jezus, die toch echt dood en begraven was, in die verhalen duidelijk verschijnen. Ze
zeiden tegen elkaar: brandde ons hart er niet van? En zij keerden om; door het vertellen
wisten zij weer, in welke richting zij, samen, met hun leven moesten gaan. Een geleefde
ervaring van verrijzenis in en door verhalen. Zij leefden met het verhaal, en zij leven
voor hoe dat gaat, Emmausgangers te zijn. Een verhaal om in te leven.86
Ja, daar staan we dan als bijzondere universiteit. Kunnen wij met zo’n verhaal nog voor
de dag komen? Laten we eerst eens kijken bij onze zuster, de Vrije Universiteit Amsterdam. Die hing haar verhaal enkele jaren geleden op aan een historisch collectebusje.
Op initiatief van Abraham Kuyper stond begin vorige eeuw in ieder gereformeerd gezin
het VU-busje op de schoorsteenmantel. Zo werd met gespaarde dubbeltjes en kwartjes
de oprichting van de Vrije Universiteit gefinancierd.87 Deze geschiedenis maakte de instelling letterlijk vrij - dat wil zeggen vrij van overheidsinvloeden, opgebracht uit eigen
middelen - en gaf haar een onafhankelijke grondslag die tot op de dag van vandaag
doorwerkt in haar aantrekkingskracht voor groepen studenten met een levensbeschouwelijk profiel.
Dan òns verhaal, als Radboud Universiteit. Over de oprichting van onze universiteit in
1923 vond ik in het Mission Statement88 een afbeelding van de opening van de universiteit uit de Katholieke Illustratie. Een vrome plechtigheid met gesleep en gekniel, gesitueerd voor de ingang van een kerk. De Heilige Mis en de academische wetenschap samen
in één narratief frame:89 dat is in de huidige tijdgeest niet iets om groots mee uit te
pakken op de website, dat begrijp ik wel. Ook het affiche waarmee in 1923 onder katholieken geld werd geworven ademt eenzelfde sfeer. Hadden wij maar zo’n sober spaarpotje met zo’n stoere voorman! In plaats daarvan zitten wij met dat Rijke Roomsche
Leven in volle glorie. Daar kunnen we communicatief-strategisch niet veel meer mee.
Vandaar dat we anno 2017 nogal omfloerst lezen in het Mission Statement:
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De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit. De christelijke traditie waaruit
de Radboud Universiteit voortkomt, geeft mede richting aan haar onderzoek en onderwijs. Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit voelen zich overeenkomstig die traditie betrokken bij elkaar en bij de samenleving.90
Nu even eerlijk: Gaat uw hart branden als u dit leest? Ziet u deze medewerkers en studenten levendig voor uw geestesoog verschijnen? Weet u welke kant u nu op moet?
Èchte verhalen hebben we nodig, van de mensen die destijds de moed hadden om te
beginnen aan iets nieuws, omdat ze vonden dat het nodig was: een eigen universiteit
voor het achtergestelde, van de wetenschap verstoken katholieke volksdeel. Ook nu nog
zijn hier genoeg studenten die als eerste in hun familie de stap naar de universiteit zetten. Wat een geweldige universiteit, die dat aanmoedigt en mogelijk maakt! En ook nu
nog zijn er in onze samenleving genoeg mensen die een nauwelijks hoorbare stem hebben. Luisteren we scherp genoeg? Horen wij die stemmen? Stellen we de juiste vragen?
Wij kunnen uit ons eigen ontstaansverhaal inspiratie putten om nieuwe, zachtjes gesproken verhalen op te tekenen.
tot slot
De kwesties die ik in dit uur aan de orde heb gesteld zijn niet beperkt tot de cognitieve
taal- en tekstwetenschap. Ik hoop aangetoond te hebben dat het conceptuele verhaalmodel elastisch genoeg is om op microniveau te helpen verklaren hoe perspectief en tijd
in verhalen werken, en op macroniveau te helpen verklaren hoe verhalen worden verteld
- zodat ze het hart doen branden; hoe ze worden verstaan - zodat ze de verschijning doen
zien; en hoe ze kunnen worden gedaan - zodat ze werken en leven op de goede weg zetten. Verhalen behoren daarom tot de kern van de Communicatie- en Informatiewetenschappen.
De klassieke onderwerpen in de taalbeheersing zijn begrijpen en overtuigen. Nu komt
daar ervaren bij, omdat communicatie vaak niet alleen dient om informatie of argumenten over te brengen, maar ook, of juist, om iets te beleven.91 We communiceren om
iets mee te maken. De communicatie is de ervaring. Omgekeerd, de belevenis is het
vertellen. En met verhalen kunnen ook prima kennis en argumenten worden overgebracht, als het maar waarachtig gebeurt. Communicatie- en Informatiewetenschappen
bieden instrumenten om greep te krijgen op die verhalen: zowel op de talige patronen
en hun cognitieve representatie als op de communicatieve functies en hun overtuigende effect.
Onze studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen zijn, met andere woorden, de storytellers, de verhaalmakers van de toekomst: voor bedrijven, voor instellingen, voor nieuwe media.92 Wij mogen de studenten leren wat verhalen zijn en hoe ze
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functioneren; hoe je ware verhalen kunt ophalen en leren verstaan; en hoe mensen
werken en leven in de mediaverhalen die zij zelf maken, maar zeker zo vaak in de verhalen die zij aangereikt krijgen via instituties, via merken, en via sociale netwerken. Laten
we dan zorgen dat de studenten leren wat een goed verhaal is: niet alleen wat goed werkt,
maar ook wat een goed verhaal vertelt. Een verhaal zoals dat van Joop, dat ons het verleden levendig voor ogen brengt en dat helpt om te begrijpen dat we elkaar vandaag de
dag nodig hebben om samen de vaccinatiegraad hoog te houden. Dat is geen heroïsch
verhaal, maar wel een waarachtig verhaal.
Juist bij verhalen hebben de geesteswetenschappen een onmisbare rol. Om op elkaar te
vertrouwen en desnoods te kunnen loslaten hebben wij verhalen nodig die ons verbinden, maar, vrij naar Gerard Reve,93 die verhalen hebben ons ook nodig om verteld en
geleefd te worden. De faculteiten van Letteren en van Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zijn samen een schatkamer van verhalen, nieuwe en oude, vertrouwde en
vreemde, grote en kleine: wij hebben zóveel te vertellen aan een informatiesamenleving
die juist nu, in de overgang naar digitale media, hangt aan persoonlijke verhalen, omdat
die samenleving stemmen en tegenstemmen moet horen, verbinding en vertrouwen
nodig heeft, en begrip en empathie kan gebruiken. Laten we onze humaniora-studenten dus de kans geven veel verschillende en waarachtige verhalen te leren vertellen over
veel verschillende en waarachtige mensenzaken. Dat is eigenlijk, maar dat zeg ik er
zachtjes bij hoor, héél katholiek.
Mijnheer de rector magnificus, geachte toehoorders, ik rond af.
Ik dank het stichtingsbestuur en het college van bestuur van de Radboud Universiteit,
decaan Margot van Mulken en het bestuur van de Faculteit der Letteren, CLS-onderzoeksdirecteuren Antal van den Bosch en Mirjam Ernestus, en de voorzitters van de
afdelingen Communicatie- en Informatiewetenschappen en Nederlandse Taal en Cultuur, voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal me volledig inzetten om dit vertrouwen
waar te maken.
Dank aan de collega’s van de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen:
vrolijke, deskundige en betrokken collega’s die samen bijzonder hard werken aan een
bijzonder goede opleiding. Het is een voorrecht om met jullie te mogen samenwerken.
Dank ook aan de studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen; opgewekte,
slimme en ijverige studenten, die midden in de samenleving staan en daar straks bijzonder belangrijk communicatiewerk gaan doen; die ons hart doen branden.
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Dank aan de collega-hoogleraren bij CIW, en aan de collega’s in het CIW-D-team, het
Bureau Onderwijs, de Ethische Toetsingscommissie voor de Geesteswetenschappen,
het CLS-Managementteam, het Bureau Onderzoek, en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, dat ik met hen mag samenwerken voor onze mooie afdeling, faculteit
en universiteit.
Wat verder terug in de tijd: dank aan de hooggeleerde Leo Noordman en Gisela Redeker,
die me les gaven in theoretisch èn empirisch onderzoeken met een open en kritische
blik, en in trouw blijven aan principes: lessen die me dagelijks op de goede weg zetten.
Dank aan de hooggeleerde Eve Sweetser, Arie Verhagen en Barbara Dancygier, die me les
gaven in cognitieve linguïstiek, cognitieve stilistiek, en andere cognitieve gymnastiek:
lessen die me verschijningen gaven voor het geestesoog en me mentaal fitter hebben
gemaakt.
Dank aan de collega’s van de plaatsen waar ik eerder mocht werken: het KASKI, de Universiteit van Tilburg, en de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dank aan de promovendi met wie ik als copromotor heb mogen samenwerken en met
wie ik op dit moment mag werken: Kirsten de Haan-Vis, Anneke Burgers-de Graaf, Inge
Dubbeldam, Merel Borger, Kobie van Krieken, Anniek Boeijinga, Afrooz Rafiee, Hans
Vehof, en Linde van Schuppen. Het cliché wil dat je van je promovendi meer leert dan
zij van jou, maar opmerkelijk is dat dat in mijn geval ook echt klopt.
Dank aan de hooggeleerde Hans Hoeken, Wilbert Spooren en Ted Sanders, studiegenoot en collega’s uit Tilburg van het eerste uur, met wie ik al meer dan een kwart eeuw
mag samenwerken, en die ieder op hun eigen manier en op verschillende momenten
beslissende wendingen hebben gegeven aan werk, aan vriendschap, en in het laatste
geval, aan het hele leven. Zonder jullie stond ik hier vandaag niet. Dank dat jullie het
met mij uitgehouden hebben. Houd nog even vol. Of houd nog lang vol, als het kan.
Vooral Ted. Heel lang.
Dank aan de nog lerende Daan, Willem en Jan, die met hun levensverhalen dat van Ted
en mij verrijkt hebben op een manier die ons zowel op achterstand als op voorsprong
heeft gezet. Daar, op de bank, zitten de drie boeken die ik niet geschreven heb, zeg ik
vaak. Gelukkig maar! Een boek, dat heb je zó uit, en jullie verhalen zijn nog lang niet
geschreven. Jongens, ik hoop ze, samen met papa, nog veel jaren te mogen meelezen.
Dank aan vele dierbare vrienden en geestverwanten - hoog-, zeer-, wel-, en levensgeleerd - voor de onderlinge verbondenheid en onvervangbare steun.
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Ik draag, tot slot, deze rede op aan mijn levensgeleerde familie. Mijn vader en moeder
hebben de talrijke verhalen van onze Twentse families eindeloos vaak verteld aan mijn
zus, mijn broer en mij en aan onze kinderen. Later zijn daar de Brabantse familieverhalen van mijn schoonouders bijgekomen, telkens verteld aan Ted en zijn broer. Plot-arme
verhalen zonder grote heroïek maar rijk aan vieren wat er te vieren valt, elkaar vasthouden bij noodlot en tegenslag, altijd hoop houden en gewoon doorgaan. Die verhalen
vormen de brandstof onder mijn werk en leven;94 en dat zijn het soort verhalen die wij,
meer dan alle andere, nodig hebben. En daar weven we dan onze eigen verhalen weer in.
Ik heb gezegd.
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