
 

 

Voorwoord 

De 8
e
 Anéla Conferentie voor Toegepaste Taalwetenschap vindt plaats op 22 en 23 

mei, in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. In deze bundel zijn de ‘full papers’ 

verzameld die al vooraf gelezen konden worden. Een dun bundeltje vergeleken met 

zijn zeven kloeke – stuk voor stuk ruim 500 pagina’s tellende – voorgangers. Dit is te 

danken dan wel te wijten aan onze keuze voor een vernieuwing in de opzet van de 

conferentie. Vanaf de 1
e
 Sociolinguïstische Conferentie in 1991 was die opzet 

ongeveer zo: drie weken vóór de datum van de conferentie werd een bundel 

toegestuurd aan alle deelnemers, in die bundel was voor elke presentatie een compleet 

artikel opgenomen, deelnemers lazen vooraf de artikelen (of een selectie daaruit 

natuurlijk). Tijdens de conferentie zelf verzorgde de auteur een korte opfris-inleiding, 

vervolgens waren er twee referenten die (kritisch-)opbouwende vragen hadden 

voorbereid, en daarna was er ruime gelegenheid voor discussie met alle aanwezigen. 

Een ideale opzet voor interessante collegiaal-wetenschappelijke uitwisseling. 

 De ervaringen, blijkend uit de evaluaties van de afgelopen twee conferenties, 

leerden echter dat er ook duidelijke haken en ogen aan deze opzet werden ervaren. Ten 

eerste is, voor deelnemers die niet in de gelegenheid zijn geweest het artikel te 

bestuderen, een introductie van vijf minuten te kort om vervolgens tot het wenselijke 

niveau van discussie te komen. Dan gaat teveel tijd naar het uitleggen van de 

onderzoeksmethodologie. Ten tweede zijn, anders dan in de jaren ’90, promoties 

tegenwoordig veelal gebaseerd op publicatie van artikelen in peer-reviewed 

tijdschriften. Promovendi besteden daarom hun, toch vaak al krap-bemeten, tijd liever 

aan een dergelijk artikel dan aan het – ook nog – schrijven van een bijdrage voor een 

conferentiebundel. Hoe mooi die aanpak ook zou kunnen zijn als ‘voorstadium’ om 

rijke feedback van collega’s te verwerven. 

 

Tijd voor verandering, vonden wij als voorbereidingscommissie daarom. We hebben 

(aansluitend bij de tijdgeest van ‘transitie’) gekozen voor een – mogelijke – 

overgangsversie: auteurs konden ofwel een full paper insturen, als van ouds, ofwel een 

abstract indienen op basis waarvan zij een meer gangbare conferentiepresentatie 

gingen houden met twintig minuten om zelf het onderzoek toe te lichten, en tien 

minuten voor discussie daarover met de aanwezigen, daarnaast is er natuurlijk ook 

ruimte geboden aan posterpresentaties. Waar we aanvankelijk zo’n vijftien 

aankondigingen ontvingen voor de oude stijl-full papers (tegenover ruim 40 abstracts 

voor een presentatie nieuwe stijl), zijn er daarvan onderweg slechts zeven 

overgebleven. Dat neusje van de zalm ligt nu voor u in deze bundel.  
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U vindt in deze bundel twee artikelen over factoren die mogelijk van invloed zijn op 

de begrijpelijkheid van geschreven teksten, zoals de mate van concreetheid van 

bepaalde woorden (Spooren e.a.), en de vertrouwdheid van de lezer met de culturele 

context (El Aissati & Stokmans). U vindt ook onderzoeken naar gesproken taal in 

interactie: over de invloed van ouders op de ontwikkeling van vertelvaardigheid van 

hun kinderen (De Blauw e.a.), en over betekenissen die ‘meekomen’ met bepaalde 

grammaticale constructies wanneer ze worden gebruikt in gesproken interacties 

(Seuren e.a.). Bovendien zijn er drie artikelen waarin taalvariatie en dialect centraal 

staan, ook hier zijn de invalshoeken verschillend. Onderzoekers analyseerden de rol 

van de sociale context in de ontwikkeling van bepaalde dialectvormen (Pecht), het 

gebruik van dialect als middel om een regionale/lokale identiteit te uiten op een sociaal 

medium als Facebook (Visser e.a.), en de taalvariatie in het Nederlands die docenten 

Nederlands-als-vreemde taal voor dilemma’s stelt (Smits & Kloots). Toegepaste 

taalwetenschap is een breed terrein. 

 

De conferentie én deze bundel zijn tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van 

Anéla. We zijn, tot slot, Anneke Smits erg dankbaar voor haar belangrijke rol in de lay 

out van deze bundel en voor haar plezierige ondersteuning in de organisatie van de 

conferentie. 
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