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Abstract
Against fundamental research!
Jansen (this issue) argues for choosing societally relevant themes to guide 
research into language use and communication. In this response article, it 
is proposed that all research should focus on solving societally relevant pro-
blems, in the domains of sustainability, democracy and health. Teaching stu-
dents in secondary education communication and reasoning skills is seen as 
essential for implementing those solutions.

Keywords: fundamental research, societally relevant research, sustainability, 
health, democracy

Inleiding

De keuze voor thema en vraagstelling in taalbeheersingsonderzoek moet 
primair gemotiveerd worden vanuit het maatschappelijk belang, zegt Carel 
Jansen (2018a). Ik ben het roerend met hem eens. Sterker nog, dit principe 
zou wat mij betreft leidend moeten zijn voor alle vormen van wetenschap-
pelijk onderzoek, zowel voor de humaniora als voor de exacte wetenschap-
pen. Maatschappelijk belang betekent niet voor iedereen hetzelfde, en is 
wellicht eerder een dimensie (van ‘totaal van belang’ tot ‘totaal niet van 
belang’) dan een dichotomie, maar toch is het redelijk helder wat ermee 
bedoeld wordt. De maatschappij betaalt veel geld aan de wetenschap en 
mag daar best wat voor terugvragen. Bij concrete, urgente vraagstukken, 
zoals op het gebied van democratie, migratie, gezondheid en duurzaam-
heid, is het niet meer dan redelijk dat de samenleving ons als onderzoekers 
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vraagt om samen aan een oplossing te werken. Daar worden we tenslotte 
voor betaald, toch?

Nutteloze kennis

Maar is het niet zo dat juist bij fundamenteel onderzoek – via serendi-
piteit – de belangrijkste vindingen worden gedaan? Zijn niet de grootste 
menselijke prestaties, van post-it tot penicilline, juist per ongeluk tot stand 
gekomen, terwijl niemand er specifiek naar op zoek was? Dat klopt inder-
daad. Maar de uitvinders waren absoluut niet bezig met fundamenteel on-
derzoek. In tegendeel, de Amerikaanse scheikundige Spencer Silver was op 
zoek naar een supersterke lijm, en kwam bij een van zijn vele pogingen uit 
op een nauwelijks plakkende substantie met kleine, kleverige bolletjes. Het 
leek eerst een totaal fiasco, maar later werd de post-it met die ‘mislukte’ 
lijm wereldberoemd. Hetzelfde verhaal kan verteld worden over Alexander 
Fleming, die hard bezig was een middel te ontwikkelen om stafylokokken 
(een soort van bacteriën die je bijvoorbeeld in een steenpuist vindt) on-
schadelijk te maken. Hij werkte niet erg netjes, en daardoor kwam er af 
en toe schimmel op zijn schaaltjes met voedingsbodems. Op een van die 
schaaltjes, met de schimmel Penicillum Notatum, bleek na enige tijd geen 
bacterie meer te bekennen. De penicilline was uitgevonden! In beide ge-
vallen waren wetenschappers gericht bezig een praktisch en mogelijk zeer 
winstgevend product te ontwikkelen (sterke lijm) dan wel een zeer relevant 
gezondheidsprobleem aan te pakken (ontstekingen).

Die gerichtheid op echte, maatschappelijke problemen waar Jansen 
voor pleit, leidt niet alleen tot mogelijke oplossingen voor die proble-
men (wetenschappers zijn over het algemeen buitengewoon intelligent 
en creatief, en samen zijn ze enorm krachtig), maar kan dus zelfs ook, 
als bijproduct, andere praktische uitvindingen opleveren. Maar dat is 
niet het enige. Naast deze praktisch bruikbare en maatschappelijk rele-
vante uitkomsten, draagt dit ‘probleemgestuurde onderzoek’ bij aan de 
theorievorming. Jansen gebruikt hiervoor de term ‘U-bochtconstructie’ 
(Jansen, 1999, 2018b). Volgens dat concept moet in wetenschappelijk on-
derzoek de weg van praktijkprobleem naar oplossing niet alleen leiden 
langs wat er beschikbaar is aan relevante modellen en theorieën, maar 
zal daar ook nieuwe theoretische kennis aan toegevoegd moeten wor-
den, die verder gaat dan de concrete kwestie waarmee het onderzoek van 
start is gegaan (Jansen 1999; pp. 7-9). Winst dus voor praktijk en theorie. 
Zo kwamen Donné, Jansen en Hoeks (2017) bij onderzoek naar effectieve 
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gezondheidscommunicatie tot de ontdekking dat de Reasoned Action 
Theory (Fishbein & Ajzen, 2010), die doorgaans gebruikt wordt voor de 
beschrijving van beredeneerd gedrag, niet opgaat als het gaat om conver-
satiegedrag: met name de voor- en nadelen van een bepaald conversatie-
gedrag (‘attitude’) en de normen over dat conversatiegedrag (‘social norm’) 
bleken zodanig te overlappen dat het in de RAT gemaakte onderscheid 
tussen deze twee concepten niet meer volgehouden kon worden. De RAT 
zou dus moeten worden aangepast.

Men zou kunnen tegenwerpen dat de strategie om bij voorkeur, en mis-
schien uitsluitend, probleemgestuurd onderzoek te doen op ramkoers ligt 
met de academische vrijheid. Dat is misschien waar. Maar het is belangrijk 
om te beseffen dat academische vrijheid op geen enkele manier absoluut 
is. Academische vrijheid heeft drie wezenlijke aspecten, en in elk van die 
aspecten is ze begrensd. Ten eerste is daar de vrijheid van academische dis-
cours. Dit houdt in dat onderzoekers (net als alle andere mensen) vrij zijn in 
het doen van uitspraken en met name ook in het bekritiseren van uitspra-
ken. Alles mag worden beweerd, en alles moet en mag in twijfel worden 
getrokken. Echter, net als in het gewone leven zijn haatzaaien en oproepen 
tot geweld niet toegestaan. Het tweede aspect behelst de vrijheid van on-
derzoeksmethode: op welke manier worden onderzoeksvragen beantwoord, 
welke aanpak wordt gekozen? Net als bij de vrijheid van academische dis-
cours wordt deze vrijheid begrensd, door ethische regels die betrekking 
hebben op hoe je omgaat met informanten of proefpersonen. Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er strenge regels opgesteld voor medisch onderzoek bij 
mensen; voor niet-medisch onderzoek zijn er echter tot dusver geen wette-
lijke eisen. Voor onderzoek bij dieren zijn er vooral regels omtrent aantallen 
proefdieren, terwijl beargumenteerd kan worden dat alle onderzoek met 
dieren, anders dan observatie, op morele grond verboden zou moeten wor-
den. Maar er is nog een derde aspect, de vrijheid van onderzoeksvragen, dat 
hier van belang is. En ook deze vrijheid is begrensd. Ik wil natuurlijk niet 
voorstellen om het verzinnen en formuleren van onderzoeksvragen te ver-
bieden. Het is alleen wel zo dat we als maatschappij ons geld misschien wil-
len besteden aan zaken die gericht zijn op het tot stand brengen en in stand 
houden van een eerlijke, duurzame, gezonde democratische samenleving. 
Ik kan niet ontkennen dat er een markt is voor wat ik maar even ‘nutteloze 
kennis’ zal noemen. Zo lees ik zelf met plezier elk weekend in Trouw de 
column die ook echt “Nutteloze kennis” heet, en waar het bijvoorbeeld gaat 
over de herkomst van plaatsnamen: “Is Beverwijk vernoemd naar het wa-
terminnende knaagdier of naar de oud-germaanse mannennaam Bever?”. 
Maar de begroting van de Nederlandse overheid is een ‘zero-sum game’, en 
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dan kan ik me voorstellen dat bij de allocatie van geld uitsluitend gekozen 
zou worden voor maatschappelijk relevant onderzoek.

Wat voor onderzoek is dan wel relevant? Een van de voorbeelden die 
Jansen (2018a) noemt is onderzoek naar Motiverende Gespreksvoering 
(MG). Deze gesprekstechniek komt uit de therapeutische praktijk, waar ze 
met name werd toegepast om mensen te helpen van hun verslaving aan ta-
bak of alcohol af te komen. MG is niet een zoetsappig ‘je kunt het!’-gebeuren.  
Een van de leidende principes is het door therapeut en cliënt uitwerken 
van de tegenstelling tussen wat de cliënt wil, en wat de cliënt daadwerkelijk 
doet (‘developing discrepancy’) en dat kan behoorlijk pittig zijn. Aan de 
andere kant is de cliënt zeer autonoom en wordt hem/haar niets opgedron-
gen, maar juist gevraagd zelf uit te vinden hoe de eigen motivatie om te 
veranderen vergroot kan worden. MG wordt al een tijdje succesvol toege-
past bij verslaving en andere thema’s die met gezondheid te maken heb-
ben, en er is een veelbelovende ontwikkeling waarbij de gesprekken tot op 
zekere hoogte worden geautomatiseerd, dat wil zeggen, waar de gespreks-
voering door een computerprogramma wordt uitgevoerd (zie Shingleton & 
Palfai, 2016, voor een systematic review). Het gebruik van MG, al of niet in 
geautomatiseerde vorm, zou grote maatschappelijke waarde kunnen heb-
ben als ze succesvol kan worden toegepast als gezondheidscommunicatie, 
maar ook op andere gebieden waar gedragsverandering bij de consument 
een voordeel oplevert voor de maatschappij, bijvoorbeeld als het gaat om 
duurzaamheid (zie mijn pleidooi voor duurzaamheid als onderzoekszwaar-
tepunt in Hoeks, 2016). Uitpluizen wat het mechanisme is achter dit soort 
gespreksvoering, zoals door Jansen (2018a) voorgesteld, lijkt me daarom 
uitermate wenselijk. Door het analyseren van zulke gesprekken en het op 
basis daarvan opstellen en toetsen van hypotheses over de werkzame ingre-
diënten, komen we tot diepere kennis van gesprekken in het algemeen, en 
van overtuigende interacties in het bijzonder. Aan de hand van deze nieu-
we kennis kunnen we motiverende gesprekken optimaal werkzaam ma-
ken. Zodoende kunnen de theoretische inzichten rechtstreeks ten goede 
komen aan de praktische toepassing. Hier in Groningen ben ik al een tijdje 
bezig met het CoCo project (“Convincing Conversations”), waarin de basis-
principes van MG zijn geïmplementeerd in een computer-gebaseerd dia-
loogsysteem. De eerste bevindingen, waarbij ‘gespreksdeelnemers’ worden  
bewogen om meer en vaker plantaardig te eten, zijn hoopgevend (Siemerink, 
2018; Zaal et al., 2017).

Ik ondersteun dus van harte de oproep van Jansen (2018a) om maat-
schappelijk belang een bepalende rol te laten spelen bij de keuze die wij als 
wetenschappers maken omtrent onderzoeksthema en vraagstelling.
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Gelijk geven

Ook bij de tweede stelling ben ik het goeddeels met hem eens: taalbe-
heersing verdient inderdaad een goede plaats in het curriculum van het 
voortgezet onderwijs. Hij stelt voor om de ‘retorica’ als uitgangspunt te 
nemen. Daar is misschien wel wat op af te dingen. Retorica is vooral een 
prescriptief systeem, en grote delen van de retorische regels zijn nog niet 
empirisch getoetst, laat staan ondersteund, en zouden daarom ook niet 
onderwezen moeten worden. Waarom zouden leerlingen zich hier über-
haupt mee bezighouden? Ten eerste wellicht vanwege het adagium “Wie 
de retorica niet bestudeert, wordt er het slachtoffer van”. (zie ook Jansen, 
2018b, p. 11). Maar dit is misschien een te nauwe opvatting. Ik zou het 
toejuichen als communicatieve vaardigheden als onderhandelen en ar-
gumenteren zouden worden onderwezen en geoefend waarbij argumen-
tatietechniek niet uitsluitend als wapen, of als schild gebruikt wordt (zie 
in dit verband De Glopper, 2018). Juist het van mening veranderen onder 
invloed van goede argumenten, en het toegeven van het eigen ongelijk 
zijn van onschatbare waarde voor het latere leven, als burger en als per-
soon. Het zou van groot belang zijn als docenten daarvoor een levend 
model zouden kunnen zijn.

Ten slotte nog dit. Op een punt ben ik het pertinent oneens met Jansen 
(2018a). Om een of andere reden lijkt hij zich terug te willen trekken in een 
academisch schuttersputje als hij flink wat woorden vuilmaakt aan het on-
derscheid dat er zou zijn tussen de geesteswetenschappelijke CIW en de so-
ciaalwetenschappelijke Communicatiewetenschap. Daar geeft hij Bert Pol 
(gedrag- en communicatieconsultant en van huis uit neerlandicus) even de 
volle laag met vier knallende bulletpoints. Ik vind dit standpunt van Jansen 
(2018a) verbazingwekkend, temeer als je het pleidooi tegen eenkennigheid 
leest dat hij in 1999 schreef: “Daarmee bedoel ik dat de weg van probleem-
analyse naar oplossingsontwerp in ieder geval leidt langs wat er beschik-
baar is aan relevante modellen en theorieën. Eenkennigheid is daarbij niet 
gewenst, niet op het niveau van specifieke modellen of theorieën en ook 
niet op het niveau van de disciplines waar een tekstontwerponderzoeker 
te rade kan gaan” (Jansen, 1999, p.7). De keuze om je in te graven in een 
bepaalde discipline is ook buitengewoon onvruchtbaar. Het is juist van het 
allergrootste belang om de verschillende disciplines te combineren, ja, zelfs 
te fuseren. Ik durf de stelling aan dat het onmogelijk is om een wezenlijk 
begrip van ‘communicatie’ te hebben als je geen kennis hebt van het cog-
nitieve, emotionele en motivationele bouwplan van de mens, en hoe dat 
door de evolutie tot stand is gekomen. Want wat moet een taalbeheerser 
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bijvoorbeeld met de rol van emoties bij narratieve communicatie als hij/zij 
geen idee heeft wat dat voor dingen emoties eigenlijk zijn? Of hoe moeten 
we over argumentatie nadenken als we niet weten hoe het verwerken van 
argumenten in het brein verwezenlijkt wordt, en welke cognitieve heuris-
tieken worden gebruikt. En zouden we niet moeten weten waar het belang 
van ‘betrokkenheid’ vandaan komt, om het nog maar niet te hebben over 
de psycholinguïstische verwerking van voegwoorden, voornaamwoorden 
en grammatica. Laten we ons daarom niet ingraven, maar juist de verbin-
ding zoeken.

Conclusie

Laat maatschappelijk belang de leidraad zijn voor ons onderzoek, laten we 
de nieuwe generaties gevoelig maken voor goede argumenten, zodat ze we-
ten wat het is om gelijk te hebben, gelijk te krijgen, maar vooral ook gelijk 
te geven, en laten we inzetten op duurzaamheid, gezondheid, vrijheid en 
democratie met alles wat we in huis hebben.
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