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hulp. Mijn kinderen Luuk, Jaap, Saskia en Maaike bedank ik voor hun levendige dagelijkse
aanwezigheid en voor de tekeningen over ItaliE die ze voor dit proefschrift hebben gemaakt.





1. INLEIDING

1.1 Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no.

Het volgende tekstfragment is afkomstig uit een opstel van een Nederlandse student Italiaans,
naar aanleiding van de vraag of Ita[e voor buitenlandse bezoekers een aantrekkelijke
vakantiebestemming is. In het gedeelte dat aan dit fragment voorafgaat, zijn er door de
schrijver enkele contra-argumenten opgesomd, die tegen een bezoek aan Italid zouden kunnen
pleiten (chaos, stakingen, criminaliteit, vervuiling). In de passage hieronder stelt de schrijver
dat Itafie, ondanks de negatieve aspecten, blj de meeste Nederlanders nog steeds populair is
(Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no; Is ltalie dus zijn aantrelckingskracht
kwijt? Ik denk van niet). Deze opinie (O) wordt gestaafd met een zestal argumenten (Al-46)
en is voorzien van een conclusie (C).

[...] Dunque I'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no (O). La cultura italiana
E adesso pit popolare che alcuni anni fa in Olanda (A1). Cantanti come Paolo
Conte, Eros Ramazzotti e Zucchero Fornaciari hanno molto successo (A2). Ad
Amsterdam si pub vedere ai cinemi sempre almeno un film italiano (al contrario
dei film tedeschi o spagnoli) (A3). Quasi tutti conoscono scrittori come Umberto
Eco, Italo Calvino e Primo Levi (A4). Ho I'impressione che la gente piace I'Italia.
Quando dico che studio Italiano in genere si reagisce enthausiasta e mi dice che
d un paese e una lingua molta bella (A5). E I'Italia resta per molti turisti il paese

dove si pud trovare tutto: ci sono belle chiese medievale o del rinascimento, resti
dei romani e dei Greci, belle piccole paese, E il centro cattolico (A6). Penso che
dovri succedere molto prima che Roma e Firenze saranno libero dei turisti (C).

(Is Italie dus zijn aantrekkingskracht kwijt? Ik denk van niet. De Italiaanse cultuur
is nu populairder dan een paar jaar geleden in Nederland. Zangers als Paolo Conte,
Eros Ramazzotti en Zucchero Fornaciari hebben veel succes. In Amsterdam is in
de bioscoop altijd minstens ddn Italiaanse film te zien (in tegenstelling tot Duitse
of Spaanse films). Bijna iedereen kent schrijvers als Umberto Eco, Italo Calvino
en Primo Levi. Ik heb de indruk dat de meeste mensen Italie leuk vinden. Als ik
zeg dat ik Italiaans studeer, wordt er enthousiast gereageerd en tegen me gezegd
dat het een mooi land en een mooie taal is. En ItaliE blijft voor veel toeristen een
land waar van alles te vinden is: er zijn mooie kerken uit de Middeleeuwen of de
Renaissance, overblijfselen van de Romeinen en de Grieken, mooie dorpjes, het
is het katholieke centrum. Ik denk dat er veel moet gebeuren, voordat Rome en
Florence zonder toeristen zitten.)r

Wat betreft grammatica, woordkeus en spelling zitten er in deze Italiaanse tekst
verschillende fouten. Niettemin is de argumentatieve opbouw adequaat te noemen: het
standpunt wordt duidelijk geformuleerd, beargumenteerd en gevold door een conclusie. De

' De Nederlandse vertaling is door mij gemaakt.
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argumentatieve structuur is lineair: de schrijver stelt dat Itali€ ook nu nog een aantrekkelijk
land is, geeft voor deze mening een aantal argumenten en concludeert dat het onwaarschijnlijk
is dat buitenlandse toeristen Rome en Florence in de toekomst de rug toe zullen keren.

Voor de introductie van het standpunt maakt de schrijver gebruik van enkele
performatieve constructies (io penso di no, ik denk van niet; ho l'impressione che, ik heb de
indruk dat; penso che, ik denk dat). Deze performatieven hebben, behalve de functie van
standpuntmarkeerder, ook een modale functie: ze geven de mate van zekerheid aan ten opzichte
van de propositie die volgt. De opinie van de schrijver blijkt verder uit het gebruik van de
bijvoeglijke naamwoorden entusiasta (enthousiast) en bello (mooi). Afgezien van dunque (dus)

komen er in de tekst geen connectieven of argumentatieve indicatorer? voor, die gebruikt
kunnen worden voor de markering van de argumentatieve strekking. Het woordgebruik is
eenvoudig en de zinnen zijn tamelijk kort. Metaforen, retorische vragen en andere stijlfiguren
om het betoog extra kracht bij te zetten zijn afwezig.

Om in een andere taal een argumentatieve tekst te kunnen schrijven die voor een
moedertaallezer overtuigend is, moeten schrijvers eerst de voor die taal kenmerkende
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen verwerven waarmee
de verschillende argumentatieve componenten (argumentatieve categoriedn) worden
weergegeven. Naast deze taalmiddelen moeten ze zich een aantal taalspecifieke pragmatisch-
retorische middelen eigen maken. Deze middelen hebben betrekking op het soort argumenten,
de volgorde van de argumenten, de keuze van het register, de psychologische afstand tussen
schrijver en lezer, de mate van nuancering of het gebruik van stijlfiguren. Bij het gebruik van
deze linguistische en pragmatisch-retorische middelen in een tweede of vreemde taal (T2)
zullen schrijvers slechts gedeeltelijk een beroep kunnen doen op hun moedertaal (Tl).'
Natuurlijk is ook het schrijven van een betoog in Tl in cognitief, argumentatief, linguistisch
of pragmatisch-retorisch opzicht soms problematisch. Dit neemt niet weg dat, door
onvoldoende T2-kennis en onbekendheid met de pragmatisch-retorische conventies voor
argumentatieve teksten in T2, het argumenterend schrijven inT? in het algemeen allerlei extra
eisen stelt.

Op grond van deze linguistische en pragmatisch-retorische verschillen tussen T1 en T2
is het goed mogelijk dat een argumentatieve tekst van de schrijver van Dunque I'Italia ha
perso il suo fascino? Io penso di no in het Nederlands er anders uit zou zien, wat betreft de
opbouw van de argumentatie en het gebruik van argumentatieve indicatoren, modale
markeerders en standpuntmarkeerders. De Italiaanse en de Nederlandse tekst zouden zich
bovendien van elkaar kunnen onderscheiden in de aanwezigheid van stijlfiguren, de lengte van
de zinnen en de mate van lexicale variatie.

1.2 Doel en beschrijving van het onderzoek

Met betrekking tot de schdftelijke argumentatieve vaardigheden die nodig zijn voor het
schrijven van een betoog in de moedertaal, zijn er diverse publikaties verschenen. Deze hebben

2 Uiteraard verschilt de situatie van een vreemde-tiulleerder, die zich de vreemde taal in een
onderwijsleersituatie eigen maakt, van die van een tweede-taalleerder, die verblijft in het land
waar de vreemde taal de voertaal is. In deze studie ga ik echter om praktische redenen voorbij
aan het onderscheid tussen 'tweede taal' en 'vreemde taal' en spreek in algemene zin steeds van
'tweede taal' (T2).
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vooral betrekking op het pragmatisch-dialectische kader van een argumentatieve tekst (Van

Eemeren, Grootendorst & Meuffels 1994; Oostdam, De Glopper & Eiting 199a) of op de

didactische aspecten en praktische toepassing van het argumenterend schrijven (Braet 1995;

Braet & Berkenbosch 1989; Janssen, Leenders & Pisters t992; Koetsenruijter & Slot 1990;

Schellens & Verhoeven 1994). Minder onderzoek is er gedaan naar de vaardigheden, vereist
voor het schrijven van een betoog in een tweede-taal en de mate waarin schrijvers gebruik
maken van de argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal. Wel zijn er enkele studies
verschenen, gewijd aan de relatie tussen het niveau van schrijfvaardigheid inT2 en Tl. Het
gaat in dit type onderzoek met name om de vraag in hoeverre T2-schrijvers zich in T2 baseren

op de schrijfstrategieEn die ze al hebben ontwikkeld in de moedertaal (Cumming 1989).

Vergelijkend onderzoek, specifiek gericht op de linguistische en pragmatisch-retorische
aspecten van het argumenterend schrdven in T2 en T1, ontbreekt echter nagenoeg. Met deze
studie wordt gepoogd gedeeltelijk in deze leemte te voorzien.

I .2. I Onderzoeksvraagstetling

De nadruk in dit onderzoek ligt op de linguistische en pragmatisch-retorische kenmerken van

argumentatieve teksten in het Italiaans en het Nederlands, geschreven door Nederlandse
studenten Italiaans. Centraal staat de volgende vraagstelling: Wat zijn in T2 en T1 de
kenmerken van de betoogstructuur van argumentatieve teksten van halfgevorderde T2-leerders
en met welke linguistische en pragmatisch-retorische middelen worden in T2 en Tl de
verschillende argumentatieve categorieEn weergegeven? Wat is de invloed van de moedertaal
op het argumenterend schrijven in T2?

Deze algemene onderzoeksvraagstelling kan worden opgesplitst in een aantal deelvragen:
welke verschillen zijn er tussen TZ en T1 in de frequentie en gebruiksvolgorde van de
argumentatieve categorieEn? Op welke punten onderscheidt de macro-argumentatieve structuur
in T2 zich van die in Tl wat betreft het gebruik van hypotactische en paratactische structuren?
Met welke lexicale en syntactische middelen worden in beide talen de argumentatieve
categoriedn gerealiseerd? Welk aandeel hebben argumentatieve indicatoren in vergelijking met
andere lexicale en syntactische middelen? Welke invloed hebben de moedertaal en linguistische
kenmerken van het T2-aanbod op de verwerving van deze taalmiddelen in T2? Wat is de rol
in T2 en T1 van de pragmatisch-retorische middelen die kunnen worden gebruikt om de lezer
te boeien en te overtuigen? In welke mate levefi de pragmatisch-retorische specificiteit van
T2 de schrijvers problemen op? In hoeverre is er sprake van pragmatisch-retorische transfer
van T1 naar T2?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden analyseer ik in deze studie de
gebruiksvolgorde en frequentie van de argumentatieve categorieen waaruit de betoogstructuur
in T2 en Tl is opgebouwd. Ik ga in op de argumentatieve organisatie in T2 en T1 en vergelijk
het gebruik van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen
waarmee de argumentatieve categorie€n worden gerealiseerd. Ook ga ik na hoe in beide talen
modaliteit wordt uitgedrukt. Tenslotte sta ik stil bij het aandeel in T2 en T1 van bepaalde
pragmatisch-retorische middelen met een indirect argumentatieve functie, zoals metaforen en
retorische vragen.

1.2.2 Hypotheses en experiment

Ten aanzien van de gebruiksvolgorde en frequentie van de argumentatieve categorieen in T2
ga ik uit van de veronderstelling dat de accessibiliteit van de argumentatieve categorie€n in
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T2 wordt bepaald door implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak,
pragmatisch-retorische complexiteiten linguistische complexiteit. Samen kunnen deze factoren
het gebruik van de categoriedn in T2 in meerdere of mindere mate vertragen.

De linguistische realisatie van de argumentatieve categorieOn analyseer ik aan de hand
van de grammaticalisatietheorie (Giacalone Ramat 1992;1993; 1995; Skiba & Dittmar 1992).
T2-verwerving wordt in deze optiek beschouwd als een proces van toenemende
grammaticalisatie en complexificering van lexicale structuren. Mijn uitgangshypothese is dat
T2-schrijvers zich in T2 voor de realisatie van de argumentatieve categoriedn van grarnmaticaal
en lexicaal eenvoudiger constructies zullen bedienen dan in T1. In het verlengde hiervan ligt
de veronderstelling dat er in T2 achtereenvolgens sprake is van een pragmatische fase waarin
nog geen argumentatieve indicatoren worden gebruikt, een lexicaal-syntactische fase waarin
zowel argumentatieve indicatoren als andere lexicale en syntactische middelen figureren, en
een grammaticale fase waarin de T2-schrijvers vooral gebruik maken van gegrarnmaticaliseerde
middelen.

Om de onderzoekshypotheses te kunnen toetsen werd een experiment uitgevoerd bij 85
studenten Italiaans, Europese Studies en Culturele Studies van de Universiteit van Amsterdam.
Het ging om een groep halfgevorderde studenten met Italiaans als hoofdvak of hoofdtaal. De
proefpersonen kregen de opdracht tot het schrijven van een betogende tekst in het Italiaans
en het Nederlands. Ook moesten ze in het Italiaans een korte reactie op zes stellingen
formuleren. Aan 45 ERASMUS-studenten met Italiaans als moedertaal, die tijdelijk aan de
Universiteit van Amsterdam vertoefden, zijn gedeeltelijk dezelfde tests afgenomen. De
resultaten van de Italiaanstalige studenten zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik
van argumentatieve indicatoren en pragmatisch-retorische middelen door moedertaalschrijvers
van het Italiaans.

1.3 Opbouw van het boek

Hoofdstuk 2 begint met de bespreking van enkele theoretische modellen voor de analyse van
argumentatie. Behandeld worden het pragma-dialectische model van Van Eemeren en
Grootendorst (1984; 1987; 1992; 1994), het analyse-model van Toulmin (1958/1964) en de
argumentatieve grammatica van Lo Cascio, met de door hem voorgestelde argumentatieve
categorie€n (l99la; 1991b). Uitgebreid met enkele nieuwe subcategorieen heeft de
argumentatieve grammatica van Lo Cascio het vertrekpunt van het onderzoek gevormd.

Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de cognitieve, metacognitieve, argumentatieve,
pragmatisch-retorische en linguistische vaardigheden, die bij het schrijven van een betoog in
T2 in het geding zijn. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van de moedertaal op de
verwerving van de lexicale, syntactische en pragmatisch-retorische middelen, nodig voor het
argumenterend schrijven in T2. Tenslotte wordt ingegaan op de rol van een aantal linguistische
doeltaalkenmerken.

In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen en -hypotheses geformuleerd, die naar
aanleiding van de initiele onderzoeksvraagstelling zijn opgesteld. Aan de orde komen de
factoren implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-
retorische complexiteit en linguistische complexiteit, die samen de accessibiliteit van de
argumentatieve categorieEn in T2 bepalen. Ook wordt de bruikbaarheid nagegaan van het
begrip grammaticalisatie voor de analyse van de taalmiddelen waarmee de argumentatieve
categorieEn worden gerealiseerd in T2 en T1.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de opzet en uitvoering van het experiment. Er wordt een
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beschrijving gegeven van de proefpersonen, dataverzameling en de verschillende tests die zijn
afgenomen. Ook wordt ingegaan op de beoordeling en selectie van het testmateriaal en de
gehanteerde analysemethode.

Hoofdstuk 6 bevat een bespreking van de toetsresultaten met betrekking tot de
gebruiksvolgorde en -frequentie van de argumentatieve categoriedn in T2 en T1, de macro-
organisatie van het betoog en de argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
markeringsmiddelen van de argumentatieve categoriedn in T2 en T1.

In hoofdstuk 7 worden de gebruiksfrequenties in ltaliaans-T2 en Italiaans-Tl van de

verschillende klassen argumentatieve indicatoren met elkaar vergeleken. Ook wordt stilgestaan
bij de aanwezigheid in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl van metaforen en retorische vragen, en bij
het gebruik van deze pragmatisch-retoiische middelen in het Nederlands.

In hoofdstuk I wordt op grond van de toetsresultaten uit hoofdstuk 6 en 7 een model
gepresenteerd waarin de verschillende factoren zijn opgenomen die het gebruik en de

linguistische en pragmatisch-retorische realisatie van de argumentatieve categorieen in T2
beinvloeden. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

De titel van het boek Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? Io penso di no is ontleend
aan het Italiaanse opstel dat in het begin van dit hoofdstuk is geciteerd. Door de aanwezigheid
van de in Italiaans-T2 veelvuldig gebruikte performatieve constructie penso di no kan deze
uitspraak in zekere zin als illustratief worden beschouwd voor het argumenterend schrijven
inTZ, zoals we in de volgende hoofdstukken zullen zien. De tweede reden voor de keuze van
de titel is van persoonlijke aard: evenals de schrijver van Dunque l'Italia ha perso il suo

fascino? Io penso di no ben ik, samen met de meeste van de T2-schrijvers, van mening dat
ItaliE een fascinerend, veelzijdig en boeiend land is.





2. MODELLEN VOOR
ARGUMENTATIE

DE ANALYSE VAN

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele theoretische modellen voor de analyse van argumentatie
besproken. Achtereenvolgens komen in 2.2-2.4 het pragma-dialectische model van Van
Eemeren en Grootendorst (1984; 1987; 1992; 1994), het analyse-model van Toulmin
(1958/1964) en de argumentatieve grammatica van Lo Cascio (1991a; 1991b) aan de orde.

Het model van Van Eemeren en Grootendorst en dat van Toulmin vonnen een algemeen

vertrekpunt voor de analyse van argumentatie. In het model van Van Eemeren en Grootendorst
ligt de nadruk op het pragmatisch-dialectisch kader en de voorwaarden en regels die in
argumentatieve discussies gelden. Het model van Toulmin is in de eerste plaats functioneel
en conceptueel: de argumentatieve categorieEn waaruit een argumentatie is opgebouwd zijn
te herkennen aan de functie die ze in een redenering vervullen.

In het model van Lo Cascio wordt de logisch-semantische en pragmatische analyse
gecombineerd met de syntactisch-linguistische analyse; ook wordt rekenschap gegeven van

het recursieve, hiErarchische karakter van een argumentatie. Om die redenen vormt de
argumentative grammatica van Lo Cascio, met de door hem voorgestelde argumentatieve
categorieen, uitgebreid met enkele nieuwe subcategorieEn, het bruikbaarste instrument voor
de bestudering van de syntactischJinguistische kenmerken van argumentatieve teksten in T2
en T1. Ditzelfde geldt voor zijn beschrijving van de gebruikscondities van de argumentatieve
indicatoren, behorend bij de verschillende argumentatieve categorie€n; deze biedt een

aanknopingspunt voor de vergelijking van het gebruik van argumentatieve indicatoren in T2
en T1 (2.5).

In2.6 bespreek ik de argumentatieve subcategoriedn, die ik als aanvulling op het model
van Lo Cascio presenteer.ln 2.7-2.9 ga ik in op de functie in argumentatieve teksten van
performatieven, discourse markers en communicatieve formules, en op het van Anscombre
en Ducrot afkomstige begrip argumentatieve ori€ntatie. 2.10 bevat een lijst van de
aanduidingen en afkortingen die in deze studie worden gebruikt.

2.2 Het pragma-dialectische model van Van Eerneren en Grootendorst

Essentieel voor het begrijpen van het pragmatisch-dialectische kader waarbinnen argumentatie
plaatsvindt, zijn de inmiddels talrijke studies van Van Eemeren en Grootendorst (Van Eemeren
& Grootendorst 1984; L987;1992; 1994; Van Eemeren, Grootendorst, Jackson & Jacobs L993;
Van Eemeren, Grootendorst & Snoeck Henkemans 1996). Deze studies zijn een referentiepunt
voor een groot deel van het huidige onderzoek op het gebied van argumentatie. Het werk van
Van Eemeren en Grootendorst heeft een impuls gevormd voor onderzoek op allerlei terreinen,
zoals de pragmatische analyse en beoordeling van een betoog, de interpretatie van de

argumentatieve strekking van taaluitingen, het soort argumentatieschema's waarvan gebruik
kan worden gemaakt, de identificatie van indirecte argumentatie, de reconstructie van
verzwegen argumenten, de analyse van drogredenen en de definiEring van het begrip relevantie.
Hun in diverse publikaties uiteengezette argumentatietheorie, die op grote schaal navolging
heeft gevonden, bespreek ik op deze plaats alleen voor zover hij direct van invloed is geweest
op de opzet van het onderzoek.
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Argumentatie wordt door Van Eemeren en Grootendorst van het terrein van de formele
logica verplaatst naar het terrein van de taalgebruikswerkelijkheid. Dit houdt in dat
redeneringen worden bezien in hun gebruikscontext en worden gekenmerkt door specifieke
communicatieve (illocutieve) en interactionele (perlocutieve) doelen.

In het pragma-dialectische model van Van Eemeren en Grootendorst, geihspireerd op
de taalhandelingstheorie van Austin en Searle en de conversatieanalyse van Grice enerzijds,
en de dialogische logica van Lorenzen en de formele dialectiek van Barth en Krabbe
anderzijds,r wordt argumentatie beschouwd als een complexe taalhandeling, gericht op het
oplossen van een verschil van mening. Tevens worden er regels geformuleerd en voorwaarden
geschetst, die gelden in rationele en kritische discussies.

Karakteristiek voor de pragma-dialectische argumentatietheorie is dat argumentatie wordt
gefunctionaliseerd, geExternaliseerd, gesocialiseerd en gedialectificeerd. Functionalisering wil
zeggen dat argumentatie wordt opgevat als een doelgerichte taalgebruiksactiviteit;
externalisering dat argumentatie wordt gekoppeld aan de verbale uitdrukking van de
gebondenheden van een spreker of schrijver; socialisering dat argumentatie wordt gezien als
een corrmunicatief proces waarbij twee of meer taalgebruikers, die een verschil van mening
hebben, tot overeenstemming moeten zien te komen. Dialectificering houdt in dat argumentatie
in de context wordt geplaatst van een kritische discussie, waarin zowel pro- als contra-
argumentatie naar voren wordt gebracht, zodat er een geregelde interactie van taalhandelingen
kan plaatsvinden.2

Wat betreft de betoogstructuur van een mondeling of schriftelijk betoog maken Van
Eemeren en Grootendorst een indeling in enkelvoudige, meervoudige el samengestelde
argumentatieve structuren.3 Samengestelde argumentatie kan worden onderverdeeld in
nevenschilrkend samengestelde argumentatie (nevenschiL*ende argumentatie) en onderschikkend
samengestelde argumentatie (onderschikkende argumentarie). Nevenschikkende argumentatie
is in sommige gevallen moeilijk te scheiden van meervoudige, omdat het onderscheid tussen
beide typen allereerst wordt gemaakt op semantische gronden en niet zozeer op basis van
linguistische criteria. Voor de syntactisch-linguistische analyse van de betoogstructuur in T2
en T1 is het meervoudige type daarom minder relevant.a Gezien het feit dat van enkelvoudige
argumentatie over het algemeen alleen sprake is in gei'soleerde uitingen, speelt zodoende in
betogen van enige lengte vooral het onderscheid tussen nevenschikkend en onderschikkend
een ro1.

In een discussie of betoog kunnen er ten opzichte van meer dan 66n propositie
standpunten worden ingenomen. Al naar gelang het aantal standpunten is het verschil van
mening niet-gemengd (alleen een positief of een negatief standpunt) of gemengd (zowel een
positief standpunt, als twijfel of een negatief standpunt ten opzichte van dezelfde propositie).

' Cfr. Austin (1962); Searle (1969); Grice (1989); Lorenzen en Lorenz (1978); Barth en
Krabbe (1982).

' Zie voor een verdere uiteenzetting van deze begrippen Van Eemeren en Grootendorst
(1e84).

3 Voor een gedetaileerde beschrijving van deze
naar Van Eemeren en Grootendorst (1992).

o Vgl. Lo Cascio (l99la: l3l-132).

argumentatieve structuren wordt verwezen
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Aftrankelijk van het aantal proposities is een geschil enkelvoudig (6€n propositie) of
meervoudig (meer dan 66n propositie). Het eenvoudigste geval is een niet-gemengd,

enkelvoudig geschil. In de praktijk komt deze basisvorrn niet zo'veel voor en is er, zowel in
een mondelinge discussie als in een schrifteldk betoog, vaak sprake van een gemengd
meervoudig geschil.

Ook kunnen er in een discussie of betoog verschillende discussiefasen onderscheiden
worden. Voor elke fase gelden regels, voorwaarden en procedures, die door de discussianten
Pl en P2 (Protagonist en Antagonist) in acht genomen dienen te worden. [n werkelijkheid
lopen deze fasen door elkaar of keren meerdere malen terug. De fasen die kunnen worden
onderscheiden zijn:

I Confrontatiefase: constatering dat er sprake is van een verschil van mening; definitie van
het geschil dat de inzet van de discussie vormt.

Openingsfase: formulering van een opinie door Pl; de tweede discussiant die het
standpunt van Pl in twijfel trekt of een tegengesteld standpunt inneemt, wordt hiermee
P2. Pl en P2 tonen de bereidheid de rol op zich te nemen, die bij hun stellingname in
het meningsverschil past. Ook gaan ze na of er voldoende gemeenschappelijke
uitgangspunten zijn om een discussie aan te gaan. Deze fase is doorgaans impliciet.

Argumentatieve fase: introductie van argumenten en kritische reacties van Pl en P2.

ry Conclusie/Slotfase: Pl en P2 stellen vast in hoeverre het geschil is opgelost en

accepteren het oorspronkelijke standpunt van Pl of het hiervan afwijkende standpunt
van P2. Het is ook mogelijk dat beide gesprekspartners, als gevolg van de discussie, hun
oorspronkelijke standpunten geheel of gedeeltelijk herzien en gezamenlijk tot een nieuw
standpunt komen.

Zowel in een mondelinge discussie als in een schriftelijk betoog worden deze fasen I-fV
idealiter doorlopen. Voor III geldt dat de contra-argumenten, die door P2 tegen de opinie van
Pl kunnen worden ingebracht, in een schriftelijk betoog door Pl zelf worden genoemd en al
dan niet worden weerlegd. In IV stelt Pl in dat geval door de formulering van een conclusie
eenzijdig vast wat het resultaat van de argumentatie is.

Bij elke discussiefase horen illocutieve handelingen en strekkingsindicatoren, die
aangeven wat het door de spreker beoogde doel van een taaluiting is. De indeling voorgesteld
door Van Eemeren en Grootendorst van deze strekkingsindicatoren in beweerders, stultrders,
binders enverklaarders is gebaseerd op de classificatie van Searle (1969; 1979). Hoewel Van
Eemeren en Grootendorst ook ingaan op de verbale presentatie van standpunten en argumenten,
betreft het zwaartepunt van hun analyse de pragmatische functie van de strekkingsindicatoren
en niet de linguistische eigenschappen: aan de lexicale distributieregels en syntactische
kenmerken besteden zij geen directe aandacht.

Van Eemeren en Grootendorst pogen tevens te komen tot een theoretisch verantwoorde
analyse en beoordeling van een argumentatieve discussie of betoog. Allereerst wordt een
zogenaamd normatieve reconstructie uitgevoerd van het betoog als geheel. Met een normatieve
reconstructie wordt bedoeld dat wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is om de
verschillende componenten van het betoog te interpreteren als onderdeel van een kritische
discussie. Daarna wordt overgegaan tot de analyse van de macro-iugumentatieve structuur van
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betoog voorkomen. Hierbij dientde tekst en van de verschillende argumentaties die in het
aandacht te worden geschonken aan de volgende punten:

a) Het achterhalen van de geschilpunten.

Het onderkennen van de verschillende posities die Pl en P2 ten opzichte van deze
geschilpunten innemen.

Het identificeren van de expliciete en impliciete argumenten die Pl en P2 voor hun
standpunten aanvoeren.

d) Het ontleden van de structuur van de argumentatie van Pl en P2.

Een dergelijke analyse- en beoordelingsmethode is niet waterdicht, zoals Van Eemeren
en Grootendorst zelf stellen (1987: 63-&).In elk stadium van de normatieve reconstructie
moeten er beslissingen worden genomen die in het beste geval verantwoord zijn. Dit probleem
van de juiste semantische en argumentatieve interpretatie op basis van tekstuele indicaties
impliceert de noodzaak zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de communicatieve en
interactionele factoren van een discussie of betoog. Doordat op die manier ook buiten-tekstuele,
pragmatische overwegingen in de analyse worden betrokken, wordt een belangrijke mate van
onzekerheid geintroduceerd. Het analyseren en beoordelen van een betoog blijft zodoende een
open karakter behouden: er moet noodzakelijkerwijs rekening worden gehouden met andere
mogelijkheden.

Het pragma-dialectische model van Van Eemeren en Grootendorst levert voor de analyse
van een betoog in T2 en Tl een aantal belangrijke inzichten op. De koppeling aan de
taalhandelingstheorie van Austin en Searle en de classificatie van strekkingsindicatoren vormt
de basis van de taxonomie van de in argumentatieve teksten voorkomende taalfuncties, noties
en linguistische realisaties, die ik presenteer in hoofdstuk 3 (3.3.2).

Van belang is ook de indeling van argumentatieve structuren van Van Eemeren en
Grootendorst. Hierboven werd al gesteld dat vooral het onderscheid tussen nevenschikkend
en onderschikkend in een betoog van enige lengte een rol speelt. Door de noodzaak
verschillende hiErarchische niveaus te onderscheiden en adequate overgangen tussen deze
niveaus aan te brengen impliceert de realisatie van onderschikkende argumentatieve structuren
in linguistisch opzicht waarschijnlijk een hogere moeilijkheidsgraad dan de realisatie van
nevenschikkende structuren. De vraag is daarom gewettigd of er in de mate van argumentatieve
onderschikking versus nevenschikking verschillen zijn te constateren tussen T2- en T1-
schrijvers.

Van Eemeren en Grootendorst concentreren zich vooral op het pragmatisch-dialectische
kader waarbinnen argumentatie plaatsvindt. Het pragma-dialectische model is een ideaal-model,
dat betrekking heeft op argumentatie in de moedertaal en niet op het argumenteren in een
tweede taal. Met het soort linguistische en pragmatisch-retorische beperkingen dat T2-schrijvers
wordt opgelegd, of de interactie tussen de argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal en
het niveau van T2-kennis, houden ze zich dan ook niet bezig. Hun model leent zich daarom
bij uitstek voor pragmatisch onderzoek, maar is'minder bruikbaar voor een syntactisch-
linguistische gerichte analyse.

2.i Het analyse-model van Toulmin
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Een tweede uitgangspunt voor de analyse van de betoogstructuur in T2 en T1 wordt geboden

door het analyse-model van Stephen E. Toulmin (1958119&), dat in theoretisch opzicht en

wat betreft de verschillende praktisch-didactische toepassingen de basis heeft gevormd voor
veel latere studies en uitwerkingen. Toulmins model is in de eerste plaats conceptueel en

functioneel: de categorieen die worden onderscheiden zijn te herkennen aan de functie die ze

in een redenering vervullen, en niet zozeer aan de manier waarop ze linguistisch worden
weergegeven. Niettemin biedt het model aanknopingspunten voor een analyse van meer

linguistische aard, zoals de Grammatica dell'argomentare van Lo Cascio (1991a) laat zien
(2.4).

Argumentatie wordt in de visie van Toulmin opgevat als een procedure, vergelijkbaar
met een juridische procedure, waarin de ene partU, door middel van een rationele argumentatie,
een opinie (Claim) verdedigt tegen de kritiek van een opponent. Toulmin is vooral
geinteresseerd in de rationaliteit van een.rgumentatie en in de mate waarin argumenten altijd
of alleen in specifieke gevallen aanspraak kunnen maken op rationaliteit. Cruciaal is bij hem
de vraag of de maatstaven die in de formele logica gehanteerd worden, ook van toepassing
zijn op de beoordeling van de deugdelijkheid van argumentatie in het dagelijks leven.

Het analyse-model van Toulmin omvat de volgende zes categorie€n:

Claim '(Claim)

Een opinie of hypothese, die door Pl naar voren wordt gebracht en moet worden
verdedigd.

Data (Gegevens)

Gegevens, feiten of bewijzen, die door Pl worden aangevoerd ter ondersteuning van de

Claim.

W arant (Rechtvaardiging)
Regels, normen of wetmatigheden, geldig binnen een bepaalde groep of collectief, die
de samenhang tussen Claim en Gegevens moeten waarborgen.

Backing (Ondersteuning)
Extra feiten, die de Gegevens ondersteunen of dienen als gezaghebbend referentiepunt,
indien de rechtvaardigingspoging van Pl niet zonder meer wordt geaccepteerd.

Qualifier (Modale Term)
Elementen ter markering van de modale kracht van de Claim, die deze kunnen versterken
of afzwakken.

Rebuttal (Voorbehoud)
Exceptionele feiten en omstandigheden die de kracht van de Claim aan kunnen tasten
en tot veronderstellingen, meningen en conclusies kunnen leiden die ermee in strijd zijn.
De Claim wordt in dat geval afgezwakt met behulp van een Modale Term.

In Toulmins model wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele en facultatieve
argumentatieve functies. Het centrale element in het model is de Rechtvaardiging. Deze is niet

1t

l.

2.

3.

4.

5.

6.
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in absolute zin waar, maar is veldaftrankelijk, wat wil zeggen dat hij betrekking heeft op het
specifieke terrein waartoe de argumentatie behoort. In een niet-juridische argumentatie wordt
de Rechtvaardiging meestal niet expliciet verwoord, maar semantisch en logisch is hij altijd
aanwezig. Claim, Gegevens en Rechtvaardiging figureren expliciet of impliciet in iedere
argumentatieve uiting. Een redenering is geldig, indien deze drie verplichte categorieen
aanwezig zijn en de relatie tussen Claim en Gegevens door middel van de Rechtvaardiging
gewaarborgd wordt. Voorbehoud, Modale Term en Ondersteuning zijn optioneel en komen
niet noodzakelijkerwijs in elke redenering voor. Tussen Voorbehoud en Modale Term bestaat
een aftranketijkheidsrelatie: in gevallen waarin een Voorbehoud gemaakt wordt, wordt de
kracht van de Claim afgezwakt. De Modale Term hoeft niet altijd linguistisch te worden
gerealiseerd, maar is in logisch-semantisch opzicht wel aanwezig. Omgekeerd volgt bij een
Modale Term in de Claim niet altijd een Voorbehoud, omdat de Rechtvaardiging meestal geen
absolute regel bevat, maar alleen in algemene zin opgaat, zonder dat er specifieke
uitzonderingssituaties worden aangegeven.

Vaak geuite kritiek op Toulmin is dat zijn model zowel fundamentele als facultatieve
elementen bevat en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen enkelvoudige en
samengestelde argumentatie (Snoeck Henkemans 1992: 52-53). Een eerste punt van kritiek
is dat sommige categorie6n, zoals Ondersteuning en Voorbehoud niet tot de enkelvoudige
argumentatie behoren, maar tot het domein van de samengestelde argumentatie, aangezien de
spreker extra ondersteunende feiten aanvoert of uitzonderlijke omstandigheden noemt, die het
bereik van de Claim inperken. Een ander bezwaar betreft het feit dat het model uitsluitend
betrekking heeft op de argumentatie van Pl, en geen rekening houdt met de contra-argumenten
van P2 (Lo Cascio 1991a: 161-163). Een derde punt van kritiek is dat de argumentatieve
categoriedn heterogeen zijn, omdat ze niet alle zes opgevat kunnen worden als
rechtvaardigingspogingen van Pl als reactie op een kritische vraag van P2 (Snoeck
Henkemans, ibid.: 51). Voorbehoud en Modale Term zijn pogingen van Pl om P2 tegemoet
te komen door de modale kracht van een redenering af te zwakken of door het noemen van
uitzonderingssituaties waarin een Claim niet geldig is. Het zijn echter geen rechtstreekse
reacties op kritiek van P2, zoals Ondersteuning, Rechtvaardiging en Gegevens dat wel zijn.s

Ondanks de bezwaren die er tegen Toulmin kunnen worden ingebracht en ondanks het
feit dat de kern van zijn werk gelegen is in de kritiek op het zijns inziens onjuiste
geldigheidsbegrip dat in de formele logica gehanteerd wordt, vormt zijn analyse-model toch
een basis voor de vergelijking van de betoogstructuur in T2 en T1. De bruikbaarheid is vooral
gelegen in de mogelijkheden die het model biedt voor de logisch-semantische en pragmatische
analyse van de functie van de verschillende argumentatieve componenten. Een beperking is
echter dat het in essentie bestemd is voor de analyse van enkelvoudige argumentatie. Voor
de analyse van samengestelde argumentatie (en van de macro-argumentatieve structuur van

s Snoeck Henkemans (1992) heeft ook kritiek op het feit dat Toulmin Voorbehoud en Modale
Term scheidt van de Claim en daarmee suggereert dat deze hiErarchisch equivalent zijn aan
Claim, Gegevens en Rechtvaardiging. In de visie van Snoeck Henkemans vorrnt de Modale Term,
evenals het Voorbehoud, onderdeel van de Claim (Snoeck Henkemans, ibid.: 54). Hoewel de
Modale Term vaak in de Claim verschijnt, kan hij echter ook gebruikt worden ter markering van
Gegevens of Rechtvaardiging. In die zin heeft hij betrekking op de argumentatie als geheel en
bevindt zich hierarchisch op een hoger niveau dan de Claim.
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een betoog) is het minder geschikt, omdat het een lineair model is dat geen informatie kan
geven over de hiErarchische relaties tussen de argumentatieve categorieen onderling, noch over
hun linguistische realisaties.

2.4 De Grammatica dell'argomentare van Lo Cascio

Een uitwerking van het model van Toulmin, waarin aan deze bezwaren tegemoet wordt
gekomen, is te vinden in de Grammatica dell'argomentare van Lo Cascio (1991a). In het
model van Lo Cascio worden de logisch-semantische en pragmatische analyse en de
syntactischJinguistische analyse met elkaar gecombineerd. In tegenstelling tot Toulmin is Lo
Cascio's aandacht vooral gericht op de argumentatieve categorieEn in hun onderlinge
hierarchische relaties en sequentialiteit. Deze hierarchie wordt beschreven met behulp van een

recursief model, waarbij iedere argumentatieve component weeruitgangspuntkan worden voor
een nieuwe argumentatie, zoals ook het geval is in de transformationeel-generatieve
grammatica. Op deze wijze kunnen lange argumentatieve ketens worden gegenereerd. De
verschillende herschrijfregels hiervoor worden inde Grammatica dell'argomentare beschreven
en geanalyseerd.

Op tekstueel niveau kunnen de argumentatieve categorieEn geihtroduceerd worden door
connectieven of argumentatieve indicatoren (indicatori di forza illocutiva), die de illocutieve
strekking van een uiting markeren. In de Grammatica dell'argomentare wordt een aantal
argumentatieve sequenties beschreven, profielen genaamd, dat kenmerkend is voor sommige
registers en sectortalen, zoals het juridisch taalgebruik, het wiskundig taalgebruik, het politiek
taalgebruik. Deze profielen, die hun weerslag hebben op het dagelijks taalgebruik, vertonen
een min of meer vaste opeenvolging van argumentatieve categorie€n. 7.e gaan vergezeld van
bepaalde, bij deze categoriedn behorende argumentatieve indicatoren.

Lo Cascio breidt het aantal argumentatieve categorieen van Toulmin uit tot acht en maakt
onderscheid tussen drie verplichte categorieEn: Opinie, Argument en Algemene Regel en vijf
facultatieve, die worden onderverdeeld in specificerende en toegevoegde categorieEn.
Specificerend zijn de Qualfficator en de Ondersteuning. Tot de toegevoegde categorieEn
behoren het Voorbehoud, de Bekrachtiging en het Alternatief. Opinie, Argument, Algemene
Regel, Qualificator, Ondersteuning en Voorbehoud komen in grote lijnen overeen met Claim,
Data, Warrant, Qualifier, Backing en Rebuttal van Toulmin. Nieuw ten opzichte van Toulmin
zijn de Bekrachtiging en het Alternatief, die deel uit maken van de contra-argumentatie. In
2.4.1-2.4.3 worden deze verschillende argumentatieve categorieen besproken.o

2.4.1 Verplichte argumentatieve categoriedn

Opinie (O)

Een Argumentatie (ARG) wordt altijd gevormd door drie elementen: Opinie, Argument en
Algemene Regel. Van deze drie is de Opinie de primaire categorie die het uitgangspunt vormt
van de rechtvaardigingspoging. Ten opzichte van het Argument en de Algemene Regel bevindt

6 De Italiaanse benamingen voor de argumentatieve categorieEn van Lo Cascio luiden
respectievelijk: Opinione, Argomento, Regola Generale, Qualiftcatore, Fonte, Riserva, Rinforzo
en Alternativa.ln deze studie gebruik ik de op het Italiaans gebaseerde afkortingen O, A, RG,

Q, F, RIS, RINF en AL.

t3
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de Opinie zich in hierarchisch opzicht op het hoogste niveau. De Opinie kan worden
geintroduceerd door een standpuntmarkeerder van het type ik ben van mening, ik vind, volgens
mij. Ook kan de Opinie worden gemarkeerd met behulp van andere taalmiddelen, zoals een

bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord of bijwoord, die een oordeel of
gevoelsmodaliteit uitdrukken (een verwerpelijk voorstel, de teleurstelling te moeten constateren
dat, gelukkig is het zo dat).

Conclusie (C)

Van dezelfde aard als de Opinie is de Conclusie. De Conclusie kan worden gemarkeerd door
argumentatieve indicatoren als das, daarom, dientengevolge of door communicatieve formules
als hieruit kan de conclusie worden getrol<ken dat.ln argumentatief-demonstratieve sequenties,
waarbij het Argument voorafgaat aan de Opinie, zijn Opinie en Conclusie niet van elkaar te
onderscheiden en vervangt de Conclusie als het ware de Opinie (voorbeeld 1).

Frank heeft altijd veel moeite gehad met wiskunde (A). Hij is daarom maar geen
econometrie gaan studeren (O/C).

In bovenstaand voorbeeld bevindt de Conclusie zich op hetzelfde hiErarchische niveau
als de Opinie, waarmee hij samenvalt. Anders ligt het wanneer de Conclusie moet worden
beschouwd als het resultaat van de argumentatie. In zulke gevallen bevindt de Conclusie zich
op een hoger hi€rarchisch niveau en heeft betrekking op de hele argumentatie. In voorbeeld
2 heeft de Conclusie Puccini is bepaald inferieur aan een componist als Verdi het karakter
van een tweede Opinie van meer algemene aard dan de eerder genoemde Opinie De opera's
van Puccini ontroeren niet echt.

De opera's van Puccini ontroeren niet echt (O), omdat ze altijd van die
kleinburgerlijke ondenverpen behandelen (A). Daarom is Puccini bepaald inferieur
aan een componist als Verdi (C).

Meer dan in het model van Toulmin, waarin wel een Voorbehoud figureert maar andere
contra-argumentatieve categoriedn ontbreken, wordt in de Grammatica dell'argomentare ook
plaats ingeruimd voor de contra-argumentatie.T Tot het terrein van de contra-argumentatie
behoren de Contra-opinie, het Contra-argument, het Voorbehoud, de Bekrachtiging en het
Alternatief.

Contra-opinie (CO)

Een Contra-opinie is een nieuwe Opinie, die tegengesteld is aan een eerder door de spreker
geuite Opinie. Hij kan worden geihtroduceerd door indicatoren als maar, echter.In voorbeeld
3 wordt de Contra-opinie gevormd door de Opinie van een ander persoon dan de spreker,
namelijk Anna. De met de Opinie van de spreker contrasterende mening van Anna krijgt
hierdoor de functie van Contra-rugument. Dit geldt ook voor voorbeeld 4, waar de Contra-
Opinie afkomstig is van de spreker zelf.

(2)

7 Zie wat betreft de contra-argumentatie ook Lo Cascio (1995b).
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(3) Ik vind tiramist lekker (O), maar Anna zegt dat het veel te zoet is (CO/CA).

(4) Ik vind tiramisi lekker (O). Het is alleen veel te zoet (CO/CA)

In de Grammatica dell'argomentare wordt niet geExpliciteerd in hoeverre de Contra-
opinie samenvalt met of verschilt van het Alternatief. Het onderscheid tussen Contra-Opinie
en Alternatief wordt echter gevormd door het feit dat er bij het Alternatief sprake is van een

nieuwe Opinie van de spreker zelf, die de eerder geuite Opinie vervangt. Dit impliceert dat
de Contra-opinie, in tegenstelling tot het Alternatief, vooral figureert in een dialoogsituatie,
omdat in een niet-dialogische tekst de Contra-opinie vrijwel altijd fungeert als een Contra-
Argument dat door de spreker al dan niet wordt verwoqpen, zoals ook voorbeeld 5 laat zien.

(5) 's Avonds in bed lees ik het liefst detectives (O). Jaap vindt het flutboeken
(CO/CA), maar na een dag werken is een goede detective juist een ideaal middel
om je te ontspannen (A).

Argument (A)

Zoals in het voorafgaande al naar voren is gekomen, wordt in het model van Lo Cascio ook
rekenschap gegeven van het recursieve, hidrarchische karakter van argumentatie. Zo kan elk
Argument weer uitgangspunt en Opinie zijn van een hiErarchisch ondergeschikte nieuwe
argumentatie. Op deze manier kunnen complexe argumentatieve ketens ontstaan, die tekstueel
op verschillende wijzen kunnen worden georganiseerd.

Het Argument kan worden geintroduceerd door een argumentatieve indicator (want,
omdat, aangezien) of door een communicatieve formule (een eerste reden hiervoor is, de
verklaring moet worden gezocht in). Het komt voor in de sequentie Opinie-Argument
(voorbeeld 6a) of in de sequentie Argument-Opinie (voorbeeld 6b). Zoals 6a en 6b laten zien,
is het gebruik van de indicator (want of das) aftrankelijk van de gekozen volgorde.

(6a)

(6b)

Daan wordt vast een goed voetballer (O), wanthlj traint twee keer per week (A).

Daan traint twee keer per week (A), das hij wordt vast een goed voetballer (O/C).

In de argumentatief-demonstratieve sequentie 6b heeft het Argument niet zozeer het
karakter van een daadwerkelijke rechtvaardiging, maar eerder van een uitgangsgegeven, dat
de aanleiding vormt voor de totstandkoming van een Opinie. Voorbeeld 1 liet al zien dat deze
Opinie als het ware samenvalt met de Conclusie. Lo Cascio spreekt in dergelijke gevallen niet
van Argument maar van Gegeven. Er kan echter niet zonder meer worden gesteld dat de
positie altijd doorslaggevend is bij het onderscheid tussen Argument en Gegeven. In sommige
gevallen van vooropplaatsing, bijvoorbeeld wanneer een uiting wordt geintroduceerd door
aangezien, is er immers wel sprake zijn van een directe ondersteuning van een Opinie, en dus
van een Argument. Het verschil tussen Gegeven en Argument moet daarom vooral worden
gezocht in de aard van de Algemene Regel. Een Gegeven is gekoppeld aan een Algemene
Regel die op grote schaal aanvaard wordt, objectief is en buiten discussie staat; de Algemene
Regel van een Argument is daarentegen van meer subjectieve aard (Lo Cascio 1991a:
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194-198).8
Hoewel Argument en Gegeven op logisch-semantisch niveau van elkaar verschillen, is

het onderscheid in de praktijk niet gemakkelijk te maken. In deze studie ga ik aan het verschil
tussen Argument en Gegeven voorbij. Meestal is namelijk bijna niet vast te stellen of er sprake
is van objectieve, universele Algemene Regels of van Algemene Regels die specifieker,
subjectiever en discutabeler zijn. Daar komt nog bij dat uitingen, die strict genomen de status
van uitgangsgegeven of oorzaak hebben, door een spreker of schrijver vaak als Argument
worden aangevoerd. 'Echte' en 'onechte' Argumenten zijn daarom moeilijk van elkaar te
onderscheiden.

C orttra- ar gurnent ( CA )

Het Argument kan ook de vorrn aannemen van een Contra-argument en pleiten tegen een
Opinie of Conclusie, zoals de voorbeelden 3, 4 en 5 al lieten zien. Contra-argumenten worden,
net als de Contra-opinie, gemarkeerd door indicatoren als maar, echter. Ze kunnen afkomstig
zijn van de spreker of schrijver zelf, zoals in voorbeeld 7, of van iemand anders.

Onze buurt is tameldk saai (O), want er wonen alleen maar bejaarden (A). Het
afgelopen jaar zijn er echter een paar jonge mensen met kleine kinderen komen
wonen (CA).

Een speciaal geval wordt gevormd door twee complementaire, schijnbaar tegengestelde
Argumenten, die van elkaar aftankelijk zdn en samen de illocutieve, modale kracht van de
Opinie en de gehele argumentatie versterken.e Het betreft binaire constructies als niet alleen
... maar ook, enerzijds... anderzijds. Bij dit soort combinaties hebben we niet met een
Argument en een Contra-argument te maken, maar met twee verschillende Argumenten (A1
+ ,4,2) die, in nauwe samenhang met elkaar, de Opinie ondersteunen (voorbeeld 8).

Bij sommige Nederlanders is Itali6 als vakantiebestemming minder in trek geraakt
(O). Niet alleen is Frankrijk sinds een aantal jaren verreweg het populairste
vakantieland (A1), er brengen ook steeds meer mensen hun vakantie in eigen land
door (+A2).

Algemene Regel (RG)

De Algemene Regel van Lo Cascio valt samen met de Rechtvaardiging van Toulmin. Hij
vormt de schakel tussen Argument en Opinie. De Algemene Regel kan algemene geldigheid
hebben of minder algemeen en zelfs subjectief of discutabel zijn. In het dagelijks taalgebruik

* Ook Naess (1978) maakt onderscheid tussen Argument en Gegeven. In geval van een
Argument is er volgens hem sprake van een reden en bij een Gegeven van een oorzaalc. Terwijl
een reden en een Argument ter rechtvaardiging van een Opinie kunnen worden aangevoerd, geldt
dat in principe niet voor een oorzaak of Gegeven.

'In de Grammatica dell'Argomentare komen deze gevallen niet ter sprake. Granozzi (1992;
1994) beschouwt dergelijke argumenten als deelargumenten van 66n Argument en gebruikt er
de term Dicotomia (Dichotomie) voor.

(8)
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is de Algemene Regel maar zelden expliciet, anders dan bijvoorbeeld in het juridisch

taalgebruik. AIs hij wel expliciet is, is hij moeilijk te onderscheiden van het Argument, omdat
Algemene Regel en Argument doorgaans door dezelfde argumentatieve indicatoren worden
geintroduceerd(aangezien, gegevenhetfeit dar). Slechts in enkele gevallen wordt de Algemene
Regel door specifieke indicatoren gemarkeerd (op basis van de regel dat).

2.4.2 Toe gevoe gde cate goriedn

Tot de toegevoegde categoriedn behoren het Voorbehoud, de Bekrachtiging en het Alternatief.
Deze kunnen facultatief aan een argumentatie worden toegevoegd en zijn daarom als perifeer
te beschouwen. De toegevoegde categorieEn behoren alle drie tot het terrein van de contra-
argumentatie. In de argumentatieve grammatica bevinden Voorbehoud en Altematief zich op
hetzelfde hiErarchische niveau als ARG; de Bekrachtiging is daarentegen ondergeschikt aan

de Opinie en komt voor in combinatie met het Argument.

Voorbehoud (RIS)

Het Voorbehoud van Lo Cascio komt in grote lijnen overeen met de Rebuttal van Toulmin.
Het wordt gevormd door een nieuwe Argumentatie ARG2, die zich op hetzelfde hidrarchische
niveau bevindt als ARG1. In tegenstelling tot Toulmin, die het Voorbehoud definieert als

exceptionele omstandigheden die de kracht van de argumentatie kunnen ondermijnen (Toulmin,
Rieke & Janik 1979: 33-84), kunnen bij Lo Cascio de omstandigheden, die door het
Voorbehoud worden aangeduid heel goed plausibel zijn. Niettemin zijn ze altijd secundair aan

de eerder genoemde Opinie.
Het Voorbehoud bevat een nieuwe, minder waarschijnlijk geachte Opinie, gebaseerd op

dezelfde Argumenten als de oorspronkelijke bewering, ma.u op andere Algemene Regels. Het
laat zodoende zien dat het, op basis van dezelfde Argumenten en door toepassing van andere
Algemene Regels, mogelijk is tot een ander standpunt te komen en dus tot een herziening van
de oorspronkelijke Opinie.

Het Voorbehoud kan worden geihtroduceerd door indicatoren van het type tenzij, behalve
wanneen Het kan aan ARG voorafgaan of er op volgen, wat een klein verschil met zich mee
kan brengen in de mate van plausibiliteit van de in het Voorbehoud gepostuleerde Opinie. In
de geschreven taal heeft plaatsing vdbr ARG echter de voorkeur (voorbeeld 9a). Plaatsing
middenin ARG, tussen Opinie en Argument, is ook mogelijk (voorbeeld 9b). Plaatsing na ARG
is discutabel, omdat het Voorbehoud dan betrekking lijkt te hebben op het Argument, in plaats
van op de Opinie (voorbeeld 9c).

(9a)

(eb)

?(9c)

Tenzij ze ziek is (RIS), komt Claudia morgen op de verjaardag van Saskia (O),
want ze heeft het beloofd (A).

Claudia komt morgen op de verjaardag van Saskia (O), tenzij ze ziek is (RIS),
want ze heeft het beloofd (A).

Claudia komt morgen op de verjaardag van Saskia (O), want ze heeft het beloofd
(A), tenzij ze ziek is (RIS).

l7
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Bekrachtiging (RINF)

In het geval van de Bekrachtiging hebben we te maken met een Contra-argument, dat de kracht
van de Opinie aan zou kunnen tasten en tot een tegengestelde Opinie zou kunnen leiden. Dit
Contra-argument wordt door de spreker of schrijver echter als secundair beschouwd. Dq
Bekrachtiging is daarom altijd gekoppeld aan een tweede Argument dat de spreker van groter
gewicht acht. Dit doorslaggevende Argument hoeft niet expliciet te zijn; in de praktijk blijft
het vaak verzwegen. Al dan niet vergezeld van dit tweede doorslaggevende Argument komt
de Bekrachtiging meestal voor in combinatie met de Opinie, waaraan hij hidrarchisch
ondergeschikt is. De Bekrachtiging kan ook worden gecombineerd met de facultatieve
categorieEn Alternatigf en Voorbehoud,'die weer als uitgangspunt kunnen fungeren van een

nieuwe ARG.

De Bekrachtiging gaat aan ARG vooraf of volgt op ARG (voorbeeld lOa en 10b).
Plaatsing tussen de Opinie en het Argument is in de geschreven taal discutabel, omdat dan
niet langer duidelijk is of het Argument betrekking heeft op de direct eraan voorafgaande
Bekrachtiging of op de Opinie (voorbeeld lOc).

(10a) Hoewel men enig begrip op kan brengen voor de noodzaak van een financiele
herstructureringsoperatie (RINF), zijr. de bezuinigingen op de Nederlandse
universiteiten desastreus (O), omdat ze op den duur zullen leiden tot een algehele
verschraling van research en onderwijsaanbod (A).

De bezuinigingen op de Nederlandse universiteiten zijn desastreus (O), omdat ze

op den duur zullen leiden tot een algehele verschraling van research en
onderwijsaanbod (A), hoewel men enig begrip op kan brengen voor de noodzaak
van een financiele herstructureringsoperatie (RINF).

De bezuinigingen op de Nederlandse universiteiten zijn desastreus (O), hoewel men
enig begrip kan opbrengen voor de noodzaak van een financiEle
herstructureringsoperatie (RINF), omdat ze op den duur zullen leiden tot een

algehele verschraling van research en onderwijsaanbod (A).

(10b)

?(10c)

De Bekrachtiging wordt geihtroduceerd door indicatoren als hoewel, ook al, ondanlcs,
niettegenstaande. Afgezien van dit soort indicatoren dat ook in de Grammatica
dell'argomentare wordt besproken, kan de Bekrachtiging ook worden gemarkeerd door een

modale indicator (natuurlijk, uiteraard, vanzelfsprekend). Deze modale indicatoren hebben in
een constructie met een Bekrachtiging zowel een modale als een concessieve functie. De
Opinie waaraan de Bekrachtiging ondergeschikt is, wordt dan geihtroduceerd door maar of
echter (voorbeeld 1l).

(l l) Natuurlijk is het handig om een afwasmachine te hebben (RINF), tnaar persoonlijk
heb ik er geen behoefte aan (O). Ik heb namelijk helemaal geen hekel aan

afwassen (A).

De Bekrachtiging vertoont in zoverre overeenkomst met het Voorbehoud dat in beide
gevallen de modale kracht van de bewering en de hele argumentatie wordt beinvloed. Het
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verschil zit vooral in de relatie tot de Opinie. Het Voorbehoud wordt gevormd door een nieuwe
argumentatie met een nieuwe Opinie, die waar zou kunnen zdn dp basis van een andere,
minder plausibele Algemene Regel. Bij de Bekrachtiging is er maiu sprake van 6dn Opinie,
vergezeld van een Contra-argument en een'sterker' tweede Argument, dat al dan niet tekstueel
wordt gerealiseerd.

De door Lo Cascio gebruikte term Rinforzo, Bekrachtiging, is zo gekozen omdat door
het noemen van een mogelijk, maar niet sterk genoeg Contra-argument de kracht van het
gepriviligeerde Argument en van de Opinie wordt versterkt. Men kan zich overigens afvragen
in hoeverre er sprake is van een versterking, dan wel van een verzwakking van de Opinie en
van de hele argumentatie. Doordat de spreker/schrijver het bestaan erkent van een Contra-
argument en in die zin een concessie doet aan een opponent, zou met hetzelfde recht gesteld
kunnen worden dat de modale kracht van de redenering juist wordt afgezwakt. In dat opzicht
zou ook de benaming Concessie te verdedigen zijn geweest (Anscombre & Ducrot 1983;
Primatarova-Miltscheva 1987; 1989).

Alternatief (AL)

Bij het Alternatief hebben we te maken met een Opinie en een argumentatie, die door de
spreker verworpen worden ten gunste van een tweede, altematieve Opinie. Het Alternatief
presenteert zich zodoende als nieuwe Opinie van ARG2, tegengesteld aan en ter vervanging
van ARGI. Het Alternatief volgt noodzakelijkerwijs altijd op de eerder genoemde Opinie.
Hierin onderscheidt het zich van het Voorbehoud en de Bekrachtiging, die ten opzichte van
ARG een vrijere positie innemen. Bij het Alternatief kiest de spreker de minder waarschijnlijke
Opinie, terwijl bij het Voorbehoud en de Bekrachtiging de keuze van de spreker juist op de
meest voor de hand liggende Opinie valt.

Het Alternatief bevat altijd een nieuwe Opinie, die afkomstig is van de spreker/schrijver
zelf, en niet van een opponent. Er is daarom geen sprake van concessies of van een afzwakking
van de argumentatie. De relatie met de modale kracht van de argumentatie, die er bij het
Voorbehoud en de Bekrachtiging wel bestaat, is afwezig. ARG1 wordt geabandonneerd en
vervangen door ARG2.

In tegenstelling tot de Bekrachtiging, waar het zwakkere Contra-argument door een

argumentatieve indicator wordt geintroduceerd, wordt bij het Alternatief de nieuwe,
geprivilegeerde Opinie gemarkeerd door een indicator van het type toch, desalniettemin
(voorbeeld 12).

Italie is een prima vakantiebestemming (O), omdat het rijk is aan natuurschoon
en kunstschatten (A). Toch ga ik liever naar Portugal (AL).

19

(t2)

Bij afwezigheid van een argumentatieve indicator of bij gebruik van een zwakke indicator
zoals maar, is soms moeilijk vast te stellen of we van doen hebben met een Alternatief of
Bekrachtiging. In tegenstelling tot de voorbeelden l3a-13c, waar de identificatie van de

Bekrachtiging en het Alternatief geen problemen oplevert, kan in L3d je bent een schoft zowel
als Bekrachtiging en als Alternatief worden geihterpreteerd. In 13e, waar indicatoren ontbreken,
kan je bent een schoft zelfs met enige moeite worden geihterpreteerd als Argument voorTe
bent .fantastisch.
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(l3a)

(13b)

(13c)

(r3d)

(13e)
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A/ ben je een schoft (RINF), je bent fantastisch (O).

Al ben je een schoft (RII.IF), toch benje fantastisch (O).

Je bent een schoft (O). Toch ben je fantastisch (AL).

Je bent een schoft (RINF? O?), maar je bent fantastisch (O? AL?).

Je bent een schoft (A?). Je bent fantastisch (O?)

2.4.3 Specificerende categoriedn

Onder de specificerende categorieen vallen de Qualificator en de Ondersteuning. De

Qualificator -het modale element- en de Ondersteuning zijn te beschouwen als twee
vergelijkbare categorieEn, aangezien ze allebei een modale functie hebben en de mate van
waarschijnlijkheid van de Opinie, het Argument of de Algemene Regel aangeven. In dit opzicht
onderscheidt Lo Cascio zich van Toulmin, bij wie de Backing altijd de functie heeft van extra
Argument, dat door de spreker naar voren wordt gebracht, indien het oorspronkelijke Argument
als ontoereikend wordt beschouwd.

Qualiftcator (8)

De Qualificator kan epistemisch of deontisch van aard zijn, dat wil ze5gen hij kan de graad
van waarschijnlijkheid aangeven of een veqplichting of noodzaak uitdrukken.ro In
argumentatieve teksten heeft epistemische modaliteit meestal een belangrijker aandeel dan
deontische modaliteit; dit in tegenstelling tot andere teksttypen, zoals instructieteksten of
narratieve teksten, waar de evaluatie en interpretatie van feiten een kleinere rol speelt (Lambert
r995).

Hoewel de Qualificator vaak onderdeel is van de Opinie, kan hij binnen elk van de drie
verplichte argumentatieve componenten Opinie, Argument en Algemene Regel voorkomen.
Logisch-semantisch gesproken heeft de Qualificator betrekking op de mate van zekerheid van
de aangevoerde Argumenten en de Algemene Regel en dus op de hele argumentatie. In die
zin bevindt hij zich op het hogere hiOrarchische niveau van ARG, en niet op het niveau van
Opinie, Argument of Algemene Regel.

Linguistisch kan de Qualificator op verschillende manieren worden gerealiseerd, door

t0 De meest gehanteerde tweedeling van modaliteit is die in epistemische modaliteit en
deontische modaliteit. Epistemische modaliteit heeft betrekking op de mate van waarschijnlijkheid
en de gebondenheid van de spreker aan de propositie (misschien lamt hij vanavond). Deontische
modaliteit heeft te maken met de wens van de spreker dat een bepaald feit al dan niet bewaarheid
zal worden (je moet naar me luisteren). In tegenstelling tot epistemische modaliteit heeft
deontische modaliteit betrekking op handelingen en niet op proposities (Palmer 1986). Door
sommigen worden naast epistemische en deontische modaliteit nog andere typen modaliteit
onderscheiden, zoals dynamische modaliteit (Palmer, ibid.), voor gevallen waarin sprake is van
een bekwaamheid of gedisponeerdheid van de spreker tot'het verrichten van een handeling (hry

kan goed viool spelen), of anankastische modaliteit (Conte 1995), in uitingen waarin een

noodzakelijke positieve of negatieve voorwaarde wordt gesteld (de voetbalclub is op zoek naar
een nieuwe keeper, die minstens I meter 80 lang moet zijn).
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een bijwoord (misschien), een performatief werkwoord (rk geloof dat), een predikatieve

constructie (het is zeker dat), een constructie met een modaal ielfstandig naamwoord of
bijvoeglijk naamwoord (de mogelijkheid bestaat dat; er is een grote kans dat), of door een

werkwoordconstructie met zou, kan wel, moet wel.

Wat in de Grammatica dell'argomentare niet aan de orde komt, is dat ook de toevoeging
van een Quatificator aan de facultatieve categorieen Bekrachtiging en Altematief in principe
mogelijk is. Het bereik ervan is dan lokaal en strekt zich niet meer uit tot de hele argumentatie.
In voorbeeld 14a heeft de Qualificator alleen betrekking op de kracht van het in de

Bekrachtiging genoemde Contra-argument, niet op de Opinie of op ARG. [n voorbeetd 14b

is toevoeging van een Qualificator aan het Alternatief mogelijk, maar nauwelijks van invloed
op de betekenis; toevoeging van de semantisch sterke Qualificator ongetwfuld. is discutabel.
Ditzelfde geldt ook voor de combinatie van Qualificator en Voorbehoud, omdat door het
postuleren van omstandigheden, die door de spreker of schrijver onwaarschijnlijk worden
geacht, de modale kracht al min of meer vast ligt (voorbeeld 14c).

Oail Hoewel hetwaarschijnlijklmisschienlongetwffild(Q)eeninteressanteavondwordt
(RINF), blijf ik liever thuis (O).

(l4b) Het wordt een interessante avond (O). Desalniettemin btijf ik misschierdwaar-
schijnlijU?ongenuffild (Q) liever thuis (AL).

(14c) Ik blijf vanavond liever thuis (O), tenzij Franco me ?misschier{?waarschijnlijU
?ongetwffild (Q) uitnodigt (RIS).

Toevoeging van een Qualificator aan de Ondersteuning is onmogelijk, omdat de

Qualificator en de Ondersteuning allebei een kwalificerende functie hebben. De modale kracht
van de Ondersteuning wordt bovendien al bepaald door de mate yan gezag van de aangehaalde
bron (voorbeeld 15).

*Waarschijnlijk (Q) volgens mijn broer/onze docent letterkunde/het artikel in de
Repubblica (F), is dit een van de beste boeken van Stefano Benni (O).

(1s)

(16)

Ondersteuning (F)

De Ondersteuning, de Backing van Toulmin, kan worden toegevoegd aan het Argument en
de Algemene Regel en vormt de garantie voor de gefundeerdheid van beiden. Logisch-
semantisch gesproken heeft hij betrekking op de hele argumentatie. Meestal drukt de

Ondersteuning de mening uit van een autoriteit of gezaghebbende bron, een expert, krant,
televisie, gangbare mening of persoon, die door de spreker om de een of andere reden als
gezaghebbend wordt beschouwd (voorbeeld 16).

Buitenlanders moeten over het algemeen lang op een woning wachten (O), omdat
de meeste woningbouwverenigingen - zo wordt gesteld in een artikel in De
Volkskran van een paar weken geleden (F) - btj de toekenning van een woning
de Nederlanders voorrang verlenen (A).
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Met de Ondersteuning wordt een extra autoriteitsargument aan de redenering toegevoegd,
waarbij de modale kracht van de argumentatie aftrankelijk is van de geloofwaardigheid van
de aangehaalde bron. De Ondersteuning kan aan het Argument en de Algemene Regel
voorafgaan, erop volgen of worden ingevoegd. Hij kan worden geintroduceerd door een
indicator van het type zoals, volgens, aldus. Tenzij ironische effecten worden beoogd, wordt
de Ondersteuning alleen gebruikt terbekrachtiging van een Argument of Algemene Regel, niet
ter verzwakking. Op dit punt onderscheidt hU zich van de Qualificator, die verschillende maten
van zekerheid kan aangeven en de Opinie ook kan afzwakken of relativeren.

2.4.4 Argumentatieve indicatoren

In de Grammatica dell'argomentare wordt veel aandacht besteed aan de lexicaliseringsregels
en plaatsingsmogelijkheden van de argumentatieve indicatoren in het Italiaans. Het gebruik
van de argumentatieve indicatoren is onderworpen aan allerlei taalspecifieke regels. Voor T2-
leerders kunnen de gebruikscondities van de indicatoren tamelijk ingewikkeld zijn. In een
syntactisch-linguistische analyse van het argumenterend schrijven in T2 moet daarom met name
aandacht worden besteed aan de verwerving van deze specifieke gebruikscondities in T2.

Op basis van de bijbehorende argumentatieve categoriedn kunnen de argumentatieve
indicatoren worden geclassificeerd als rechnaardigers, ter introductie van het Argument
(omdat, immers); concludeerders, ter introductie van de Conclusie (dus, derhalve);
generaliseerders, ter introductie van de Algemene Regel (op basis van, krachtens);
relativeerders, ter introductie van het Voorbehoud (tenzij); bekrachtigers, ter introductie van
de Bekrachtiging (hoewel, ofschoon); altematieven, ter introductie van het Alternatief (toch,
desalniettemin); modalen, ter introductie van de Qualificator (misschien, vermoedelijk);
garandeerders, ter introductie van de Ondersteuning (volgens, op basis van).|| Ter introductie
van Argument en Algemene Regel worden grotendeels dezelfde indicatoren gebruikt. Verder
figureren er in een betoog nog standpuntmarkeerders ter markering van de Opinie, en macro-
indicatoren ter introductie van de argumentatie die volgt (ik zal nu uiteenzetten...).

2.4.5 Spreektaal versus schrffiaal

Lexicalisering van de argumentatieve indicatoren is in de meeste gevallen niet verplicht en
in sommige gevallen zelfs niet toegestaan. Vooral in de meer informele registers van het
geschreven Italiaans worden de argumentatieve indicatoren vaak weggelaten. Deze tendens
tot niet-lexicalisering van de argumentatieve indicatoren is grotendeels toe te schrijven aan
de invloed van de spreektaal. In de gesproken taal kan de argumentatieve functie ook met
andere verbale en non-verbale middelen worden weergegeven (intonatie, gebaren,
gelaatsuitdrukkingen) en kan er meer gebruik worden gemaakt van de pragmatische informatie,
die wordt geboden door de directe situationele context.

De argumentatieve indicatoren behorend bij de verplichte categorie€n Opinie, Argument
en Algemene Regel, worden in de praktijk vaak weggelaten." Blj de facultatieve categoriedn

" De Italiaanse benamingen zijn: giustificatori, conclusivi, generaliaanti, relativizzanti,
rafforzatori, alternativi, modali, garanti.

t2 Zie met betrekking tot de tendens tot niet-lexicalisering van de connectieven in het

Nederlands ook Van Wijk en Sanders (1987).
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Voorbehoud, Bekrachtiging en Alternatief is dat moeilijker, omdat bij weglating van de

indicator de semantische interpretatie van de uiting niet meer eenduidig is. Zowel bij de

verplichte als de facultatieve categorieen bestaat er, ook in het geschreven Italiaans, een

voorkeur voor spreektaalindicatoren als perb en anche se (echter, ook al), boven
schrijftaalindicatoren van het typenonostante che enquantunque (niettegenstaande, ofschoon).

Voorbeeld ll laat zien dat een 'gewone' Italiaanse tekst, in dit geval een kort bericht
uit de Corriere della Sera. maar enkele argumentatieve indicatoren bevat.

Elvis era ebreo ma lo taceva. Inchiesta di rivista inglese.

Londra-Elvis Presley era ebreo, ma si guardd dal dirlo: temeva contraccolpi
negativi per la sua carriera, a causa dei pregiudizi antisemiti del suo profondo Sud.
Lo afferma la rivista brittanica The lewish Chronicle che ha condotto un'inchiesta,
partendo dal fatto che era ebrea Lucy Mansell, la nonna materna. E la madre lo
mandd in una scuola di Memphis frequentata soprattutto da ebrei.
(Corriere della Sera, 20-06-1995)

(Elvis was jood maar hield dat geheim. Onderzoek door Brits tijdschrift.)

Londen-Elvis Presley was jood maar wachtte zich er wel voor dit openbaar te

maken: hij was bang voor negatieve gevolgen voor zijn carriEre, door de anti-
semitische vooroordelen in het diepe Ztiden, waar hij vandaan kwam. Dit bericht
is afkomstig uit een Brits tijdschrift, The Jewish Chronicle, dat een onderzoek heeft
ingesteld, op basis van het feit dat Lucy Mansell, Elvis' grootmoeder van

moederszijde, joods was. En zijn moeder stuurde hem naar een school in Memphis
die vooral werd bezocht door joodse kinderen. Corriere della Sera,20-06-1995)
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(t7)

Gebruik van een indicator is een van de taalmiddelen die een spreker of schrijver ter
beschikking staan om de interpretatie van de luisteraar of lezer van de argumentatieve functie
van een uiting in een bepaalde richting te sturen. Bd afwezigheid van een indicator zal de

argumentatieve functie volgens de meest voor de hand liggende default-waarde worden
geihterpreteerd. Wordt door de spreker of schrijver echter een minder waarschijnlijke, niet-
default-interpretatie beoogd, dan moet dit op de een of andere manier worden geexpliciteerd
(Lo Cascio 1995a: lz-fl).t3

Een kwestie die in de Grammatica dell'Argomentare niet ter sprake komt en met de
voorkeur voor spreektaalvormen samenhangt, betreft het feit dat argumentatieve indicatoren
niet altijd eenduidige aanwijzingen geven over de aard van de argumentatieve categorie die
ze introduceren. Sommige argumentatieve indicatoren zijn polyvalent en kunnen voor de
markering van meer dan 66n argumentatieve categorie worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld

t3 Lo Cascio (1995a) geeft een aantal voorbeelden van conversaties tussen twee sprekers A
en B, waarbij de argumentatieve uitingen van A door B ten onrechte steeds op basis van de meest
plausibele default-waarde worden geihterpreteerd, zoals in: A-Gisteren had ik een rotdag.B-Heb
je een ongeluk gehad? A-Nee, op weg naar de bank... B-Ben je beroofd! A-Nee, ik kwam m'n
ex-vrouw tegen, etc.
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het geval bij de alternatieven, die het Alternatief kunnen introduceren (voorbeeld 18), het bij
de Bekrachtiging behorende geprivilegeerde Argument (voorbeeld 19), of de Conditie
(voorbeeld 20).'o

( 18) Griekenland is in politiek opzicht nogal chaotisch (O); de kranten staan dagelijks
vol met verhalen over corrupte politici (A). In sommige andere sectoren, zoals het
[oerisme, maakt de Griekse samenleving echter een tamelijk efficidnte indruk (AL).

(1e)

(20) Het schoolzwemmen moet blijven (O), maar het vervoer naar het zwembad moet
wel beter worden geregeld (COND).

De invloed van de gesproken taal, die te bespeuren is in veel registers van het geschreven
Italiaans, heeft geleid tot het ontstaan van het zogeheten neo-standaard Italiaans (Berruto 1990;
De Mauro 1994; Lo Cascio 1992; 1994; Sobrero 1993a; 1993b). Met name het journalistiek
taalgebruik is sterk aan de invloed van de spreektaal onderhevig. Voor sommige andere
sectortalen, zoals het juridisch en het burocratisch taalgebruik of het taalgebruik van de
literatuur- en kunstkritiek, geldt dit veel minder. De invloed van het gesproken Italiaans vindt
zijn weerslag in de voorkeur voor parataxis boven hypotaxis, de vereenvoudiging van het
werkwoordsysteem en het pronominale systeem, en de algehele tendens tot syntactische simpli-
ficatie.

De infiltratie van het gesproken Italiaans in het geschreven Italiaans heeft bovendien als
resultaat dat de betoogstructuur van argumentatieve teksten gekenmerkt wordt door een niet-
hiErarchische, paratactische argumentatieve organisatie. Er worden vooral constructies met
dubbele punten en komma's gebruikt, temporele connectieven(e poi, en dan), nevenschikkende
voegwoorden en partikels (anzi, zeft; mentre, terwijl; bensi, daarentegen), in plaats van
onderschikkende argumentatieve indicatoren (dato che, gegeven dat; poichd, want; benchi,
hoewel) die stilistisch gemarkeerder zijn. Argumentatieve verbanden worden maar gedeeltelijk
met behulp van syntactische middelen gerealiseerd, terwijl het aandeel van semantische en
pragmatische strategie€n groter wordt. Hierdoor gaat het strict argumentatieve karakter verloren
en krijgen de teksten een opsommend of meer beschrijvend karakter. Een ander gevolg van
de invloed van het gesproken Italiaans kan zijn dat categorieEn als de Bekrachtiger of het
Voorbehoud, die syntactisch en semantisch de functie hebben van subordinaat, op tekstueel
niveau de functie van corirdinaat krijgen (Lo Cascio 1992 421-422).

2. 5 Methodologische implicaties

Een belangrijk voordeel van de argumentatieve grammatica van Lo Cascio is de koppeling
van de logisch-semantische en pragmatische analyse aan de syntactisch-linguistische. Er wordt
niet geabstraheerd van de linguistische weergave van de argumentatieve componenten, maar
deze vormt juist het uitgangspunt. Een ander voordeel is dat het model niet lineair maar
recursief is en inzicht geeft in de hierarchische relaties tussen de verschillende argumentatieve

We moeten gauw weer eens een weekend naar Parijs (O). Het is dan misschien
een dure stad (RINF), maar er is ongelooflijk veel te zien (A).

t4 Zie voor de bespreking van de argumentatieve subcategorie Conditie 2.6.1.
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categorieen. De argumentatieve grammatica vormt van de drie modellen, die in dit hoofdstuk
zijn besproken, daarom het meest geEigende instrument voor de syntactisch-linguistische
analyse van de betoogstructuur van argumentatieve teksten inTZ en T1.

Ook Lo Cascio's beschrijving van de bij de argumentatieve categorieEn horende
argumentatieve indicatoren, met de verschillende lexicaliseringsregels en distributieregels, biedt
een aantal aanknopingspunten voor de vergelijking van het gebruik van deze indicatoren in
T2 en T1. Een mogelijke vraag is dan in hoeverre ook T2-schrijvers van het Italiaans in hun
taalgebruik beinvloed worden door de kenmerken van het neo-standaard Italiaans die in de

vorige paragraaf zijn besproken, zoals de tendens tot weglating van de argumentatieve
indicatoren en de voorkeur voor spreektaalindicatoren.

Een kwestie die in de Grammatica dell'argomentare onderbelicht blijft, betreft het soort
lexicale en syntactische middelen dat bij het ontbreken van een indicator wordt gebruikt voor
de markering van de argumentatieve functie van een uiting. Dit geldt ook voor de pragmatisch-
retorische middelen die in een betoog een indirect argumentatieve functie hebben, zoals
stijlfiguren, retorische vragen, e.d. In de volgende hoofdstukken ga ik vooral op deze kwestie
in en analyseer ik de verschillende taalmiddelen en pragmatisch-retorische middelen, die bij
het schrijven in T2 en T1 voor de realisatie van de argumentatieve categoriedn worden
gebruikt.

Een ander punt betreft het type en het aantal argumentatieve categorie€n, dat door Lo
Cascio wordt voorgesteld. In de argumentatieve grammatica van Lo Cascio komen alleen
argumentatieve hoofdcategorieen en geen subcategorieEn voor. Uiteraard hangt de noodzaak
tot introductie van nieuwe categorie0n in belangrijke mate af van de mate van verfijning die
men in de analyse wenst aan te brengen. Voor de macro-argumentatieve structuur is,
vergeleken met de functie van de argumentatieve hoofdcategoriedn, de rol van de
subcategorieEn, die ik als aanvulling op het model van Lo Cascio presenteer, beperkt.
Niettemin blijken in een aantal gevallen de interpretatie en benoeming van de argumentatieve
categorieen zonder deze uitbreiding niet mogelijk. Met het oog op een eenduidige identificatie
van de argumentatieve strekking is het daarom noodzakelijk, zoals wordt uiteengezet in 2.6,
twee nieuwe subcategoriedn en een indirect argumentatieve categorie te introduceren, de

Conditie, de Precisering en de Premisse.ts

2.6 Argumentatieve subcate goriein

De Conditie en de Precisering, die ik voorstel als uitbreiding van het model van Lo Cascio,
hebben geen autonome argumentatieve functie. 7* oefenen echter wel invloed uit op de
illocutieve kracht van de argumentatieve categorie waartoe ze behoren en op de hele
argumentatie. Om die reden zijn ze te vergelijken met de Qualificator en hebben ze in een

betoog een belangrijke modale functie.
De Conditie is te beschouwen als subcategorie van het Argument, die het Argument aan

een bepaalde voorwaarde onderwerpt. De modale kracht van het Argument wordt daardoor
in meerdere of mindere mate aangetast (2.6.1). De Precisering kan aan iedere argumentatieve
categorie worden toegevoegd en de modale kracht handhaven, vergroten of afzwakken (2.6.2).
Van geheel andere aard is de Premisse, die onderdeel is van de introductiefase van het betoog.
De Premisse vormt weliswaar de aanleiding tot de argumentatie, maar maakt er zelf geen deel
van uit (2.6.3).

25

15 Cfr. Vedder (1994:1996a).
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2.6.1 Conditie

De Conditie (COND) komt voor binnen het Argument, in uitingen geintroduceerd door
indicatoren als mirs, op voorwaarde dat, of in argumentatieve sequenties van het type als ...
(dan). De Conditie kan ook in combinatie met de Opinie optreden.

Aan het Argument wordt een Conditie opgelegd, waardoor de werking van de Algemene
Regel en dus van het Argument afhankelijk wordt gemaakt van een bepaalde voorwaarde.
Indien aan deze voorwaarde is voldaan, functioneert de Algemene Regel en mag de stap van
Argument naar Opinie of Conclusie gezet worden. In het mathematisch taalgebruik zijn zulke
constructies met een conditioneel argument (als ... (dan), stel ... dat) zeer frequent (Ferreri
1988).t6 De voorwaardelijkheid waaraan het Argument onderworpen is, maakt dat de
illocutieve kracht van de argumentatie in meerdere of mindere mate wordt afgezwakt.

De Conditie waarvan het Argument afhankelijk wordt gemaakt, kan in logisch-semantisch
opzicht van uiteenlopend karakter zijn. In alle gevallen is er echter sprake van een relatie
tussen twee proposities p en q, die samen het Argument vonnen. P heeft in deze relatie het
karakter van conditioneel Argument of uitgangsgegeven en q van Opinie of Conclusie, die
geldt indien de feitelijkheid van p vaststaat.

De Conditie kan de volgende relaties tussen p en q uitdrukken:

temporeel: als .... (dan), wanneer ... (dan), zodra

hypothetisch: als ... (dan), indien ... (dan), voor het geval dat, stel dat, er van uitgaande
dat, mocht .... dan

positief conditioneel: op voorwaarde dat, mits

a en b zijn in het hedendaags gesproken Nederlands, anders dan in het Italiaans, vaak
niet van elkaar te scheiden, omdat als enwanneer in temporele en in hypothetische constructies
zonder betekenisverschil door elkaar worden gebruikt. De relatie tussen p en q kan, behalve
positief conditioneel, zoals in c, ook negatief conditioneel zijn, in constructies met tenzij,
behalve wanneer. Het gaat dan echter om een ander soort conditionele relatie, waarbij geen
sprake is van een conditioneel Argument en een daarvan afhankelijke Opinie, maar van een

Voorbehoud, dat kan leiden tot een geheel andere, nieuwe Opinie.'7

De Conditie is van temporele aard, in constructies met als/wanneer ... (dan), zoals in
voorbeeld 21; hypothetisch, in constructies met als/indien ... (dan) in voorbeeld 22 en 23, en
positief conditioneel in constructies met mits, op uoorwaarde dat (voorbeeld 24,25). Hij kan
stringent of minder stringent zijn:. mits introduceert een Conditie die veel bindender is dan het
geval is bij a/s of indien. P kan zowel feitelijk als niet feitelijk zijn: een indicator van het type

'6 Ook Ferreri (1988) gebruikt de term Conditie, maar beschouwt de Conditie als

onaflrankelijke categorie, die onderscheiden is van het Argument.

'' Vgl. Visconti (1995), die in haar snrdie van het gebruik van conditionele connectieven in
het juridisch taalgebruik een indeling maakt in hypothetisch conditioneel, positief conditioneel,
pos itief re strictief conditione el en ne gatief re strictief conditione e l.

a)

b)

c)
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stel dat introduceert een niet-feitelijke, hypothetische aanname, op voorwaarde dat in
voorbeeld 25 een feitelijke. Ook bestaan er verschillen in de mate van waarschijntijkheid van

het in werking treden van de Conditie. Mocht .... dan in voorbeeld26 geeft aan dat de spreker

of schrijver de kans op realisering van q tamelijk klein acht. Wat de positie in de zin betreft
kan p op q volgen of eraan voorafgaan, zoals onderstaande voorbeelden laten zien.

(21)

(22)

(23)

(24)

(2s)

(26)

Je kunt beter geen beroep doen op Magda (O); ze heeft altijd een of ander smoesje
(A), wanneer je haar wat vraagt (COND).

De televisie gaat nog niet aan (O), want we hadden afgesproken dat er pas tv zou
worden gekeken (A), als de afwas klaar is (COND).

A/s je geen zin hebt om zelf je band te plakken (COND), helpt Koen je vast wel
even (O), want hij doet het snel en goed (A).

Misschien zal de werkloosheid in de toekomst weer wat afnemen (O). Te
verwachten valt dat de economie weer zal aantrekken (A), mits het probleem van
de belastingontduiking wordt aangepakt (COND).

Het wordt ongetwijfeld gezellig vanavond (O), want Maaike komt ook (A), op
voorwaarde dat we haar thuisbrengen (COND).

In de toekomst zullen we Ivet wel niet vaak meer zien. Mocht ze worden
aangenomen op de Open Universiteit (COND), dan zal ze binnenkort wel naar
Heerlen verhuizen (A).

2.6.2 Precisering

De Precisering (PRECIS) is een ilgumentatieve subcomponent die zowel binnen het Argument
als binnen de andere verplichte en facultatieve argumentatieve categorieen kan figureren.rs
De Precisering bakent de reikwijdte van de bijbehorende argumentatieve categorie af. Indien
hij een uitbreiding vormt van het Argument, wordt hij geregeerd door dezelfde Algemene
Regel en worden, door gebruik van een Precisering, de gevallen waarin de Algemene Regel
van toepassing is nader gespecificeerd.

Met de Precisering wordt geen nieuwe ondersteuning aan het Argument toegevoegd. De
Precisering bevat een parafrase, herformulering, uitbreiding of inperking van de propositionele

'8 Ook Granozzi (1992;1994) gebruikt de term Precisering (Precisazione).Hij heeft het dan
over partikels als anzi, zelfs, en inanzitutto,voornomelijk, die de modale kracht van het argument
als geheel versterken en tegelijkertijd interne differenti0ring aanbrengen. Een veel bredere
opvatting van het concept precisering hebben Brown en Levinson (1987), die voor dit type
partikels de term hedges gebruiken. Ze doelen met deze term op ...a particle, word or phrase
that modifies the degree of membership of a predicate or a noun phrase in a set...(Brown &
Levinson, ibid.: 145). Voorbeelden van hedges zijn uitdrukkingen als: I think, I suppose, sort of,
rather, pretty/quite + bijvoeglijk naamwoord, verkleinwoorden, etc. Mijn interpretatie van de

Precisering komt het dichtst in de buurt van die van Brown en Levinson, met dien verstande dat
ik performatieven en bijwoorden er niet toe reken.
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inhoud van de argumentatieve categorie waarvan hij deel uit maakt. Er is steeds sprake van
overeenstemming in semantische inhoud. De mate van overeenstemming kan echter variEren.
De Precisering volgt meestal, maar niet noodzakelijk, op de categorie waarop hij betrekking
heeft.

De Precisering kan de volgende functies hebben:re

replicerend: geintroduceerd door indicatoren als dat wil zeggen, met andere woorden,
oftewel, ik bedoel. Tussen de Precisering en de bijbehorende argumentatieve categorie
blijft volledige of bijna volledige semantische overeenstemming bestaan. De
propositionele inhoud van de argumentatieve categorie wordt herhaald of geparafraseerd.

exemplificerend: geintroduceerd door indicatoren als bijvoorbeeld, zoals. De
voorafgaande propositionele inhoud wordt door toevoeging van een Precisering
verduidelijkt.

specificerend: geihtroduceerd door indicatoren als zij het, althans, tenminste, in zoverre,
met name. Er is sprake van een inperking of interne differentiEring van de voorafgaande
propositionele inhoud.

d) focaliserend: geintroduceerd door indicatoren als zelfs, juist. Door de nadruk op bepaalde
tekstelementen wordt een hiErarchisering van de propositionele inhoud aangebracht.2o

In voorbeeld 27 blijft de modale kracht van het Argument en de hele argumentatie
gehandhaafd en heeft de Precisering een replicerende functie. In 28 heeft de Precisering een
exemplificerende functie en treedt evenmin verandering op in de modale kracht van het
Argument. ln 29 neemt de modale kracht af, door toevoeging van een specificerende
Precisering, die fungeert als een soort Contra-argument. Ook in 30 heeft de Precisering een

specificerende functie. Door toevoeging van een Precisering met vooral wordt binnen het
Argument een interne differentiering gerealiseerd; de modale kracht neemt hierdoor juist toe.
In 31 heeft de Precisering een focaliserende functie en is door gebruik van zelfs sprake van
een nog sterkere toename in modale kracht.

a)

b)

c)

(27)

(28)

(2e)

Dat artikel is zijn huidige vorm niet geschikt voor publikatie (O), omdat het teveel
redundantie bevat (A), met andere woorden te breedsprakig is (PRECIS).

Helen gaat vast niet met ons mee naar Zweden (O). Volgens mij wil ze eerst een
maand gaan werken (A), bijvoorbeeld bij Albert Heijn aan de kassa (PRECIS).

Ik denk dat Luuk deze zomer niet op vakantie gaat (O), want hij studeert in

le Vergelijk hiermee de indeling van Bazzanella (1994a), die naast focaliseerders en
herformuleerders, ook demnrcatieven onderscheidt. De indeling van Bazzanella heeft echter
betrekking op de veel algemenere categorie van de discourse markers (zie 2.8).

2'Zie voor een analyse van de pragmatische, semantische en syntactische eigenschappen van
argumentative partikels als mAme Moeschler (1989) en Roulet e.a. (1985).
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september af (A), althans dat hoopt hU PRECIS).

De toekomst van veel afgestudeerden ziet er niet rooskleurig uit (O). De kansen

op een baan zijn klein (A), vooral voor letterenstudenten (PRECIS).

Het moet wel een fantastisch boek zijn (O), omdat plotsklaps iedereen het heeft
gelezen (A), zeW Bas (PRECIS).

PREMI: Er gaan de laatste jaren minder toeristen naar ItaliE.
PREM2: In de kranten zijn nogal wat berichten verschenen over corruptieschan-
dalen en Mafia-aanslagen.

29

(30)

(3 t;

2.6.3 Premisse

De Premisse (PREM) is een introducerende tekstcomponent, die aan de hoofdargumentatie
voorafgaat zonder er rechtstreeks deel van uit te maken. Met de term Premisse wordt niet
verwezen naar de betekenis die dit begrip in de aristotelische logica heeft, als een van de twee
stellingen van een syllogisme dat gevormd wordt door een maior-premisse, een minor-premisse
en een conclusie, of de impliciete vooronderstellingen waar de verschillende argumenten van

een redenatie op gebaseerd zijn.
De openingsfase van een betoog, de confrontatiefase van Van Eemeren en Grootendorst,

bevat vaak enkele uitingen die ten opzichte van de hoofdargumentatie een beschrijvende en
geen direct argumentatieve functie hebben. Deze uitingen vormen de aanzet of trigger tot het

starten van de argumentatie en bepalen het kader waarbinnen de argumentatie plaatsvindt. Het
kunnen feiten, gegevens of meningen zijn van de schrijver zelf of van anderen (voorbeeld 32).

(32)

ARG
O: Heeft Italid voor de gemiddelde toerist zijn
lijkt me een voorbarige gevolgtrekking.
A1: In de eerste plaats is het zo dat ...

aantrekkingskracht verloren? Dat

2.7 Performatieven

Een aparte plaats onder de argumentatieve indicatoren wordt ingenomen door de

performatieven of handelingswerkwoorden met epistemisch modale waarde (ik denk dat, ik
weet zeker dat). Deze performatieven dienen id een argumentatieve tekst als

standpuntmarkeerders, maar hebben tegelijkertijd een impliciete of expliciete modale functie.
Onder performatieven worden werkwoordconstructies verstaan in de eerste persoon

enkelvoud van de tegenwoordige tijd, waarrnee de spreker of schrijver een handeling kan
voltrekken (Austin 1962). Het type performatieven dat in een schriftelijk of mondeling betoog
een rol speelt, vormt onderdeel van de expositieven varr Austin,2l de meest omstreden

2t Austin (1962) onderscheidt in zrjn classificatie van illocutieve handelingen vijf
hoofdgroep en: v e rdict iv e s, e xe rc itiv e s, c ommissives, b e hab it iv e s en exp o s it iv e s.
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cate.gorie van diens classificatie van illocutieve handelingen (Searle 1979; Sbish 1983;
D89).22 Deze vofinen een heterogene verzameling taalhandelingen, die met elkaar gemeen
hebben dat ze betrekking hebben op de tekstuele organisatie van een betoog: bevestigen,
ontkennen, vragen, concluderen, postuleren. 23

In een betoog kunnen performatieve werkwoorden voorkomen met deontisch modale
waarde en met epistemisch modale waarde. De performatieven met deontische waarde
informeren de lezer over de argumentatieve intenties van de schrijver. Zn drukken de
verplichting van de schrijver uit met betrekking tot bepaalde proposities in de tekst (eerst zet
ik uiteen; daarna zal ik bespreken waarom). Anderzijds geven ze aan dat de lezer de

verplichting heeft deze proposities daadwerkelijk op te vatten als Opinie, Conclusie of
Argument.

De performatieven met episternisch modale waarde informeren de lezer over de
gebondenheid van de schrijver aan een argumentatieve uiting en de kans op realisatie van de
propositionele inhoud (ik vermoed dat de lokettisten van de NS de komende tijd nog wel vaker
actie zullen voeren; ik ben er van overtuigd dat Marloes deze keer slaagt voor haar
rijexamen). Op de lezer rust de taak de mate van waarschijnldkheid, die door de schrijver aan

een uiting wordt toegekend, op dezelfde wijze te interpreteren.
Dit laatste type performatieven kan, naast andere modale middelen, in een schriftelijk

betoog worden ingezet om de mate van zekerheid met betrekking tot de Opinie te markeren.
Voor moedertaalschrijvers en tweede-taalschrijvers vormen ze een belangrijk middel voor het
uitdrukken van epistemische modaliteit. Tegelijkertijd leggen ze de lezer de verplichting op
deze betrokkenheid ook als zodanig op te vatten. Als een specifieke vorrn van epistemiciteit
zijn de performatieven te beschouwen, die de emotionele betrokkenheid van de schrijver ten
aanzien van een propositie uitdrukken (ik ben blij dat; ik betreur het dat).

2.8 Discourse markers en communicatieve formules

Behalve de argumentatieve indicatoren is er een tweede groep woorden en uitdrukkingen, de

discourse markers en communicatieve formules, die in argumentatieve teksten een rol spelen.
De voornaamste taak van discourse markers is de lezer of luisteraar te attenderen op de

relaties met de tekstuele en situationele context en tussen de verschillende tekstcomponenten
onderling (Schiffrin 1987). Het betreft een heterogene groep woorden en uitdrukkingen
(werkwoorden, bijwoorden, voegwoorden, bepaalde standaarduitdrukkingen) met een cohesieve,
interactionele of retorische functie, die zelf niet behoren tot de propositionele inhoud van de
tekst. Sommige discourse markers hebben geen cohesieve functie, maar hebben uitsluitend
betrekking op de communicatie zelf, zoals de meeste tussenwerpsels. Ze dienen om het
communicatiekanaal open te houden en de voortgang van de interactie te bevorderen. Dit type
komt het meest voor in het mondeling taalgebruik Qa, zie je, och, ach, weet je); in de

" Zie voor het begrip performativiteit en een bespreking van de kritiek op de classificatie
van Austin, Sbisi (1983) en Sbisi (1989), in het bijzonderde pagina's 93-130 en 173-206.

23 In Houtlosser (1995: lll-125) wordt uitvoerig ingegaan op de modale functie van

verschillende typen performatieve uitdrukkingen.
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geschreven taal is hun aandeel beperkt.2a

Redeker (1992) maakt een indeling van discourse markers in semantische

structuursignalen, retorische structuursignalen en sequentiEle structuursignalen. Voor de macro-
argumentatieve structuur van een tekst zijn van de indeling van Redeker vooral de sequentiele

structuursignalen van belang. Deze zijn verantwoordelijk voor de samenhang van de

argumentatiestructuur. Ze geven paratactische en hypotactische relaties tussen
tekstcomponenten aan en worden gebruikt voor het realiseren van overgangen tussen de

verschillende argumentatieve categorieen en niveaus (voorbeeld 33).2s

Ik denk niet dat we zaterdag naar de Efteling gaan: in de eerste plaats houd ik niet
zo van pretparken en verder sta je ook nog eens een hele tijd in de file voor je
naar binnen mag. Bovendien betaal je een fortuin aan entree.

(33)

(34)

Hoewel discourse markers in een schriftelijk betoog frequent voorkomen, gaan ze niet
exciusief samen met een bepaalde argumentatieve categorie. In deze studie heb ik om die reden

het gebruik in T2 en T1 niet expliciet onderzocht. Dit heb ik wel gedaan voor het gebruik van

communicatieve formules in T2 en T1. Met een communicatieve formule wordt een

standaarduitdrukking of parafrase bedoeld, die verbonden is aan een bepaalde argumentatieve
categorie, zoals hieruit kan worden geconcludeerd dat voor de introductie van de Conclusie,
dit neemt niet weg dat voor het Alternatief en een verklaring moet worden gezocht voor het

Argument (voorbeeld 34).

In Nederland krijgen veel vrouwen relatief laat hun eerste kind (O). Een verklarirug

voor dit verschijnsel moet worden gezocht in het feit dat veel vrouwen eerst een

carridre op willen bouwen, en pas daarna aan kinderen willen beginnen (A).

2.9 Argumentatieve oriintatie

De pragmatisch-semantische studies op het gebied van argumentatie van Anscombre en Ducrot
(Anscombre & Ducrot 1983; 1989) worden in deze paragraaf slechts kort genoemd, omdat
in dit onderzoek slechts incidenteel gebruik is gemaakt van hun inzichten. De beschrijving van

Anscombre en Ducrot van de restricties en distributionele eigenschappen van connectieven
als mdme, car, mais, cependant, d'ailleurs, presque, puisque en van de argumentatieve rol die
ze vervullen, vormt het uitgangspunt van allerlei onderzoek naar de pragmatische en
semantische functie van deze operatoren in argumentatieve uitingen (Moeschler 1989; Roulet
e.a. 1985; Snoeck Henkemans 1995).

Van belang voor de vaststelling van de argumentatieve functie en de analyse van het

2a Bazzanella (1994b) spreekt met betrekking tot dit type tussenwerpsels van indicatorifatici
of fatische indicatoren.

2s Semantische structuursignalen spelen volgens Redeker (1992) een rol op zinsniveau en

signaleren inhoudelijke relaties tussen proposities. Retorische en sequentiEle structuursignalen
figureren daarentegen op het macro-argumentatieve niveau van de tekst. De retorische
structuursignalen staan in relatie met taalhandelingen en signaleren intentionele verbanden tussen

tekstcomponenten; ze komen grotendeels overeen met de argumentatieve indicatoren van Lo
Cascio. De sequenti0le structuursignalen hebben, zoals de term al aangeeft, vooral een

tekststructurerende functie.
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gebruik van argumentatieve indicatoren in T2 en Tl is het door Anscombre en Ducrot
gehanteerde begrip argumentatieve oriEntatie.Hiermee bedoelen zij dat elke argumentatieve
uiting een aantal tekstelementen bevat dat de luisteraar of lezer instrueert over de

argumentatieve functie en hem stuurt in de richting van een bepaalde conclusie. Het is aan

de spreker of schrijver ervoor te zorgen dat deze argumentatieve orientatie van de uiting door
de luisteraar of lezer wordt herkend en op de juiste manier wordt geihterpreteerd.

De argumentatieve indicatoren hebben met betrekking tot de markering van de
argumentatieve oriEntatie een speciale rol. Samen met andere syntactische en lexicale middelen
specificeren ze de manier de waarop de aristotelische topoi of argumentatieve principes moeten
wor(en gerpterpreteerd. Ook geven ze informatie over de argumentatieve kracht van een uiting.
Zo dwingt de aanwezigheid van bijna en amper in voorbeeld 35a en 35b de lezer tot een

positieve dan wel een negatieve interpretatie van de Opinie.

(3sa)

(3sb)

2.10 Gebruikte aanduidingen en afkortingen

In aansluiting op het voorafgaande volgt in
volgorde van de aanduidingen en afkortingen

ARG

ARG'

C

C gen

Het symposium was een groot succes (O), er waren bijna tweehonderd mensen
(A).

Het symposium was geen succes (O), er waren amper tweehonderd mensen (A).

deze paragraaf een overzicht in alfabetische
die in deze studie worden gebruikt.

A1

AL

Argument. De verschillende Argumenten die in een argumentatie voor kunnen
komen, worden benoemd als A1, A2, A3, etc. Elk Argument kan zelf weer nieuwe
Opinie zijn van een lager hierarchisch niveau en uitgangspunt van een nieuwe
argumentatieve sequentie. Dergelijke Argumenten worden benoemd als A/SO.

+ A2 Twee complementaire Argumenten, die wederzijds aftrankelijk zijn en elkaar en
de hele argumentatie versterken.

Alternatief

Argumentatieve sequentie, minimaal bestaande uit een Opinie, een Algemene Regel
en 66n of meer Argumenten.

Een samengestelde argumentatie opgebouwd uit meerdere argumentatieve
sequenties (ARG'=ARGI + ARG2 + ...).

Conclusie26

Algemene Conclusie. De Algemene Conclusie sluit het betoog af en is in
semantisch opzicht gekoppeld aan de Algemene Opinie. Het onderscheid tussen

26 Conclusies die als het ware samenvallen met de Opinie, in een argumentatief-
demonstratieve sequentie Argument-Opinie, zoals in voorbeeld I en 6b in dit hoofdstuk, beschouw
ik als Opinie en niet als Conclusie (2.4.1).
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C gen en C is van semantische aard; in syntactisch opzicht onderscheidt C gen zich
niet van C1. C gen staat vaak, maar niet noodzakelijk, aan het eind van het betoog.

CA Contra-argument

CA/RINF Als de Bekrachtiging zich in syntactisch opzicht niet als subordinaat maar als
cotirdinaat manifesteert, wordt dit aangeduid als CA/RINF.2i

CO Contra-opinie

COND Conditie

F Ondersteuning

O Opinie

O gen Algemene Opinie. O gen is de Opinie die op semantisch niveau als de belangrijkste
kan worden beschouwd en het uitgangspunt vormt van het betoog; in syntactisch
opzicht onderscheidt O gen zich niet van de eerste Opinie 01. O gen hoeft niet
noodzakelijkerwijs aan het begin van het betoog te staan, maar kan op
verschillende plaatsen voorkomen.

PRECIS Precisering

PREM Premisse

0 Qualificator of modaal element

Q perf Performatieve werkwoorden met epistemisch modale waarde (ik geloof dat, ikweet
zeker dat). Behalve als standpuntmarkeerder fungeren ze ook als Qualificator.

Q tot Totaal aantal modale elementen in het betoog

RG Algemene Regel

RINF Bekrachtiging

RIS Voorbehoud

S De aanduiding S wordt gebruikt ter onderscheid van de argumentatieve subniveaus.
De argumentatieve categorieEn kunnen op meerdere hierarchische niveaus
voorkomen (SA, SRINF, SSO). S staat voor het eerste subniveau, SS voor het
tweede, SSS voor het derde, etc.

27 Zie voor een toelichting hierop 4.7.1.





3. ARGUMENTEREND SCHRIJVEN IN T1 EN T2

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen het argumenterend schrijven in moedertaal en
tweede taal. Betoogd wordt dat de argumentatieve competentie, die volwassen T2-
schrijvers inT? moeten ontwikkelen, voor een belangrijk deel gevormd wordt door de
argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal. Een ander gedeelte van deze
argumentatieve competentie bestaat uit de taalkennis en pragmatisch-retorische kennis
vanTZ, die door de schrijvers voor T2 moet worden verworven.

Omdat er wat betreft de ontwikkeling van de schriftelijke argumentatieve
vaardigheden in Tl en T2, naast wezenlijke verschillen, ook sprake is van
overeenkomsten, wordt in 3.2 de ontwikkeling van het argumenterend schrijven van
kinderen in de moedertaal vergeleken met het proces van het leren schrijven van een

betoog in T2. Om inzicht te krijgen in de verschillende niet-talige en talige vaardigheden
waar T2-schrijvers gebruik van maken, presenteer ik in 3.3 een overzicht van de

cognitieve, metacognitieve, argumentatieve, pragmatisch-retorische en linguistische
vaardigheden, vereist voor het schrijven van een argumentatieve tekst in T2. In 3.4 sta

ik stil bij de interactie tussen de argumentatieve vaardigheden uit Tl en het niveau van
T2-kennis. De veronderstelling waarvan ik uit ga is dat de argumentatieve vaardigheden
uit de moedertaal de tekstkwaliteit weliswaar beihvloeden, maar dat T2-kennis bij het
argumenterend schrijven in T2 de belangrijkste factor is.

Bij de verwerving van de taalelementen en pragmatisch-retorische middelen die
nodig zijn voor de realisatie van de argumentatieve categorieEn in T2, kan linguistische
en pragmatisch-retorische transfer optreden van woorden, constructies en retorische
patronen uit Tl. Gemarkeerdheidsrelaties kunnen hierop een beperking vonnen (3.5). Ook
inputfrequentie en sommige linguistische kenmerken van het T2-taalaanbod, zoals
complexiteit, vorm-functie relatie, transparantie, communicatieve relevantie en
syntheticiteit, kunnen de verwerving in T2 beihvloeden (3.6). Het hoofdstuk wordt
besloten met een model, waarin de verschillende factoren zijn opgenomen die van invloed
zijn op het argumenterend schrijven inT2 (3.7).

3.2 De ontwikkeling van het argumenterend schrijven in Tl

Naast fundamentele verschillen vertoont de ontwikkeling van de schriftelijke
argumentatieve vaardigheden in de moedertaal ook overeenkomsten met de ontwikkeling
van het argumenterend schrijven in T2. Net zoals kinderen in de moedertaal bij het leren
schrijven van een betoog problemen kunnen hebben met het aanbrengen van adequate
argumentatieve relaties, zijn ook T2-schrijvers met weinig T2-kennis, ongeacht hun
cognitieve ontwikkeling en schrijfervaring in de moedertaal, eerst vaak gedwongen tot
inhoudelijke reductie en simplificatie (Jones & Tetroe 1987). In tegenstelling tot
beginnende T1-schrijvers, voor wie argumenterend schrijven zowel een cognitief als een
linguistisch probleem kan vormen (Bereiter & Scardamalia 1982),t zijn de beperkingen

t Volgens Bereiter en Scardamalia (1982) is het leren produceren van schriftelijke tekst voor
jonge kinderen moeilijk, omdat het een omschakeling veronderstelt van een taalproduktiesysteem
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die beginnende T2-schrijvers worden opgelegd vooral van linguistische en pragmatisch-
retorische aard, zoals in dit hoofdstuk wordt gepostuleerd.

De ontwikkelingsgang van beginnende moedertaalschrijvers, van een
gesimplificeerde betoogstructuur naar een veel complexere, kan worden gei'llustreerd aan

de hand van het door de sovjetpedagoog Vygotskij beschreven proces van de

ontwikkeling van het conceptueel en logisch denken en abstracte redeneervernogen van
kinderen.2 Vygotskij beschrijft het tot stand komen van de abstracte conceptvorming als
een ontwikkeling vanuit een aantal losse elementen, zonder onderlinge relatie of
thematische eenheid, tot een geheel van hiErarchisch opgebouwde concepten, dat in
logisch en semantisch opzicht hechte interne samenhang vertoont. Hij onderscheidt
daartoe zes stadia, die elkaar op kunnen volgen of gedeeltelijk parallel kunnen lopen.3
Hoewel Vygotskij's ontwikkelingsmodel allereerst betrekking heeft op de ontwikkeling
van het conceptuele denken bij kinderen, is het ook wel gebruikt voor andere doeleinden.
Zo zou de ontwikkeling van het argumenterend schrijven in de moedertaal kunnen
worden bezien als een ontwikkeling vanuit afzonderlijke tekstelementen (standpunt,
argumenten), waartussen nog geen argumentatieve relatie bestaat, naar een complexe
macro-argumentatieve structuur met pro-argumentatie, contra-argumentatie, verschillende
manieren van bewijsvoering en argumentatietypen (Andrews, Costello & Clarke 1993;
Applebee 1978).4

De op Vygotsky geihspireerde argumentatieve stadia 1-6 hieronder illustreren de
ontwikkeling van de schriftelijke argumentatieve competentie in de moedertaal. Deze
stadia hebben betrekking op de ontwikkeling van de schriftelijke produktieve
argumentatieve vaardigheden en niet op de receptieve en mondelinge argumentatieve

dat aflrankelijk is van de aanwezigheid van een conversatiepartner, zoals bij mondelinge
interacties, niuu e€n systeem dat in staat is autonoom te functioneren.

2 Cfr. Vygotskij (193411990; 196011974; 1978).

3 Zie Vygotskij (196011974). Vygotskij betitelt de eerste drie stadia als Heaps (een
schijnbaar willekeurige verzameling losse elementen, zonder overkoepelend thema), Thinking in
complexes (aanwezigheid van een overkoepelend thema, dat niet in relatie staat met de
afzonderlijke elementen) en Collection (het overkoepelende thema is verbonden met de
afzonderlijke elementen, maar een logisch-semantische relatie tussen deze elementen onderling
ontbreekt). Gedeeltelijk parallel hieraan lopen het vierde en vijfde stadium Chain complex (de
afzonderlijke elementen zijn verbonden met elkaar, maar niet met het overkoepelende thema) en
Pseudo-concepr (tussen het overkoepelend thema en de onderling verbonden elementen bestaat
een tamelijk losse relatie). Pas in het zesde en laatste stadium, dat door Vygotskij Concept wordt
genoemd, is er zowel sprake van een overkoepelend thema als van onderling verbonden
elementen, die in hechte logisch-semantische relatie met het overkoepelende thema staan.

o Andrews, Costello en Clarke (1993) vonden in hun onderzoek naar de ontwikkeling van
de schriftelijke argumentatieve vaardigheden van kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar
aanwijzingen voor de door Vygotskij beschreven ontwikkelingsgang. Vergelijkbare constateringen
werden gedaan door Applebee (1978) met betrekking tot de structuur van verhalen van jonge
kinderen. Harde empirische evidentie ontbreekt echter.
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vaardigheden. Bij de receptieve argumentatieve vaardigheden ligt de nadruk op het
gebruik van bepaalde identificatie-, analyse- en inferentiestrategiedn;s in mondelinge
interacties bedienen sprekers zich ook van allerlei non-verbale middelen en wordt het
verloop van de argumentatie sterk beinvloed door de communicatieve contekst en de

interventies en reacties van een gesprekspartner.

Deze zes stadia zijn:

1. Afwezigheid van een expliciet geformuleerd overkoepelend standpunt.
Aanwezigheid van een aantal taaluitingen, waarvan door de lezer slechts met moeite
kan worden vastgesteld of ze zijn bedoetd als argumenten voor het verzwegen
overkoepelende standpunt.

Aanwezigheid van een expliciet geformuleerd overkoepelend standpunt en enkele
modale elementen. Aanwezigheid van een aantal taaluitingen dat het standpunt
ondersteunt. Tussen deze taaluitingen lijkt slechts een losse argumentatieve relatie
te bestaan; door de lezer kan niet eenduidig worden vastgesteld in hoeverre ze zijn
bedoeld voor de ondersteuning van het overkoepelende standpunt. De schrijver is
in staat een standpunt te verwoorden, maar van een echte rechtvaardiging is nog
geen sprake.

Aanwezigheid van een expliciet geformuleerd overkoepelend standpunt voorzien
van ondersteunende argumenten. Aanwezigheid van een aantal modale elementen
ter markering van het standpunt. Tussen de argumenten onderling en tussen het
overkoepeiend standpunt en de afzonderlijke argumenten bestaat een hechte
argumentatieve relatie. Behalve argumenten figureren er ook contra-argumenten.
Deze zijn nog niet in het betoog geihtegreerd en hebben het karakter van losse
uitingen. De contra-argumenten worden niet of maar ten dele weerlegd. Een echte
weging van argumenten en contra-argumenten ontbreekt nog.

Tussen argumenten, contra-argumenten en overkoepelend standpunt bestaat een
hechte augumentatieve relatie. Argumenten en contra-argumenten worden samen
door de schrijver in ogenschouw genomen en ge€valueerd.

Het betoog heeft een complexe macro-argumentatieve structuur met pro- en contra-
argumentatie, verschillende manieren van bewijsvoering en verschillende
argumentatietypen, zowel onderschikkend als nevenschikkend.

Het betoog bevat zowel directe als indirecte argumentatie. De spreker is in staat
de argumentatieve functie indirect weer te geven of te 'verpakken' in retorische
vragen, metaforen en andere stijlfiguren.

Niet alle stadia zullen door iedere moedertaalschrijver worden doorlopen. Het is
mogelijk dat een stadium wordt overgeslagen (bijvoorbeeld 1) of door sommigen niet

s Zie voor een overzicht van deze receptieve argumentatieve strategieen Van Eemeren,
Grootendorst en Meuffels (1994).
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wordt bereikt (5 en 6 en wellicht ook 4). Al vroeg (in 2) komen er waarschijnlijk ook
enkele modale elementen in het betoog voor.6 Beginnende schrijvers zijn in cognitief
en linguistisch opzicht vermoedelijk nog niet in staat tot het tegelijkertijd in beschouwing
nemen van argumenten, contra-argumenten, opinies en alternatieve opinies. De contra-
argumentatie zal daarom wat later zijn intree doen en eerst het karakter hebben van losse
uitingen, die niet worden weerlegd (3).7 Pas op een later tijdstip zal er sprake zijn van
een weging, evaluatie en integratie van pro- en contra-argumentatie (4) en worden ook
indirect argumentatieve middelen en stijlfiguren in de macro-argumentatieve structuur
van het betoog opgenomen (5 en 6).

In hoeverre zijn deze stadia, behalve op de ontwikkeling van de schriftelijke
argumentatieve vaardigheden van beginnende moedertaalschrijvers, ook van toepassing
op het argumenterend schrijven in T2? Volwassen T2-schrijvers met weinig T2-kennis
moeten op grond van hun taalkennis en cognitieve ontwikkeling in de moedertaal in staat
worden geacht tot de formulering van een standpunt, voorzien van ondersteunende
argumenten en contra-argumenten. In T2 zullen ze echter nog over onvoldoende
linguistische middelen beschikken voor de realisatie van eenduidige argumentatieve
verbanden en de constructie van een complexe macro-argumentatieve structuur .7* zullen
zich daarom beperken tot het hoognodige (standpunt, argument, conclusie).

Door de nog tekortschietende T2-kennis zal er in de T2-teksten, net als in de T1-
teksten van beginnende moedertaalschrijvers, eerst nog sprake zijn van inadequate
argumentatieve relaties. Een betere beheersing van T2 zal als resultaat hebben dat de
argumentatieve orientatie van de diverse tekstcomponenten door de lezer ondubbelzinnig
kan worden vastgesteld, dat de argumentatie wordt uitgebouwd, argumenten en contra-
argumenten tegen elkaar worden afgezet en gebruik wordt gemaakt van verschillende
argumentatietypen en manieren van bewijsvoering.

Pas in laatste instantie zullen T2-schrijvers ook gebruik maken van indirecte
argumentatie en metaforen, retorische vragen en andere stijlfiguren. Hierboven is al
opgemerkt dat ook sommige moedertaalschrijvers dit laatste stadium, waarin bepaalde
pragmatisch-retorische middelen worden gebruikt om de argumentatie extra kracht bij
te zetten, misschien nooit zullen bereiken. Het grotendeels taalspecifieke en
cultuurspecifieke karakter van deze middelen in aanmerking genomen, zal dit voor de
meeste T2-schrijvers nog sterker gelden.

Gezien het feit dat ook in de taalproduktie van kinderen in de moedertaal al vroeg
modale constructies voor blijken te komen (Stephany 1995),8 zulen cognitief en sociaal
volwassen T2-schrijvers in T2 voor de markering van het standpunt waarschijnlijk al
vrijwel direct eenvoudige modale constructies gebruiken; dit geldt om dezelfde reden

6 Zie voor het gebruik van modale constructies bij jonge kinderen Stephany (1995).

7 Cfr. Andrews, Costello & Clarke (ibid.: 50-52).

I Hoewel deontische modaliteit in het algemeen eerder wordt verworven dan epistemische
modaliteit, blijken kinderen rond hun vierde al een aantal epistemisch modale vormen te
gebruiken. Het betreft dan meestal eenvoudige constructies als ik vind, ik denk, misschien. Zie
voor verdere voorbeelden Stephany (ibid.: 107-l l0). De verwachting lijkt daarom gewettigd dat
ook beginnende T2-schrijvers relatief vroeg gebruik zullen maken van enkele van dit soort
constructies.
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vermoedelijk ook voor de contra-argumentatie. Het is echter mogelijk dat de linguistische
realisatie van modaliteit en de integratie en evaluatie van argumenten en contra-
argumenten in de betoogstructuur in linguistisch opzicht nog problemen oplevert. In het

volgende hoofdstuk komt deze kwestie terug en wordt nader ingegaan op de volgorde
en de gebruiksfrequentie in de T2-produktie van de argumentatieve categorieEn, zoals

gedeflnieerd in hoofdstuk 2.

3.3 Niet-talige vaardigheden en talige vaardigheden bij het argumenterend schrijven in
T2

In dit gedeelte ga ik in op de relatie tussen de cognitieve, metacognitieve, argumentatieve,
pragmatisch-retorische en linguistische vaardigheden, die T2-schrijvers nodig hebben voor
het schrijven van een betoog inT2.ln 2.2 is aan de orde gekomen dat argumentatie in
het pragma-dialectische model van Van Eemeren en Grootendorst wordt gezien als een

complexe taalhandeling, die een serie onderliggende handelingen impliceert. Deze
onderliggende handelingen zijn deels talig, deels niet-talig van aard. De cognitieve,
metacognitieve en argumentatieve vaardigheden zijn taalonaftankelijk; ze vormen de

basis van elke argumentatieve uiting of betoog. Ook de pragmatisch-retorische
vaardigheden zijn op zich genomen niet-talig; ze zrjn echter niet te scheiden van de

taalmiddelen waarmee ze worden gerealiseerd.

Wat betreft de pragmatisch-retorische conventies die voor argumentatieve teksten
gelden, en het soort linguistische middelen waarmee de argumentatieve categorieEn
worden weergegeven, kunnen talen belangrijk van elkaar verschillen. Argumentatie,
opgevat als taalhandeling, veronderstelt zodoende kennis van taalfuncties en noties, die
lexicaal en syntactisch volgens bepaalde taalspecifieke pragmatisch-retorische conventies
gerealiseerd moeten worden.

In 3.3.1 worden enkele onderzoeken naar de cognitieve aspecten van het
schrijfproces besproken. Om vast te kunnen stellen wat als kenmerkend moet worden
beschouwd voor het argumenterend schrijven in T2 en van welk type in de moedertaal
verworyen vaardigheden en kennis T2-schrijvers gebruik maken, wordt in 3.3.2 een

overzicht gepresenteerd van de cognitieve, metacognitieve, argumentatieve, pragmatisch-
retorische en linguistische vaardigheden, die onderdeel vofinen van het argumenterend
schrijven in T2.

3.3. I Cognitieve modellen van schrijfvaardigheid

Met betrekking tot de cognitieve en metacognitieve aspecten van het schrijfproces zijn
de afgelopen jaren verschillende studies verschenen. In het merendeel van dit onderzoek
ligt het accent op de relatie tussen cognitieve processen en vaardigheden enerzijds en

tekstkwaliteit anderzrjdr.'De meest prominente modellen zijn die van Guilford (Guilford
1971; Guilford & Hoepfner l97l), Flower en Hayes (Flower & Hayes 1981;Hayes 1992)
en Bereiter en Scardamalia (1987). Deze drie modellen beschrijven het algemene kader
van het schrijven, opgevat als cognitieve activiteit.

39

e Zie voor een overzicht van deze studies Breetveld (1991).
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In het Structure of Intellect-model van Guilford dat, ofschoon het niet specifiek
betrekking heeft op het schrijven, in het schrijfvaardigheidsondezoek vaak als theoretisch
referentiekader wordt gebruikt (Benton e.a. 1984; Van den Bergh 1989), wordt gepoogd
de cognitieve vaardigheden en de achterliggende processsen te integreren, die bij
taalvaardigheid een rol spelen. Daartoe worden verschillende probleemtypen
onderscheiden, die corresponderen met een bepaald probleemoplossingsproces.
Taalvaardigheid wordt in het Sl-model allereerst geassocieerd met semantische
vaardigheden; schrijfvaardigheid wordt gezien als een probleemtype waarbij het vooral
gaat om de codering van semantische informatie.l0

Het Sl-model van Guilford geeft informatie over het soort cognitieve vaardigheden,
dat met de verschiltende taalvaardigheden correspondeert. Het model heeft echter
betrekking op elementaire vaardigheden (bij een bepaald probleemtype hoort een bepaalde
vaardigheid) en is daarom minder van toepassing op de beschrijving van een complexe
vaardigheid als argumenterend schrijven. Een anderpunt is dat schrijfvaardigheid primair
in semantische termen wordt bezien; de syntactische en pragmatisch-retorische aspecten
blijven buiten beschouwing.t'

In de visie van Flower en Hayes (1981), die hun bevindingen op het gebied van
schrijfvaardigheid hebben uitgewerkt tot een procestheorie, is schrijven een vorn van
probleem-oplossend handelen. Hoewel Flower en Hayes claimen datzij het schrijfproces
in het algemeeri onderzoeken, is hun beroemd geworden procesmodel, meer dan op
andere schrijftaken, van toepassing op het proces van het schrijven van een
argumentatieve tekst. In hun model wordt schrijven opgevat als een activiteit van
plannen, formuleren en reviseren,12 waarbij verschillende denkprocessen elkaar
afwisselen en beinvloeden en worden gecontroleerd door de monitor, een mentaal
controlemechanisme van de schrijver.

Flower en Hayes brengen de verschillende cognitieve en metacognitieve processen
en vaardigheden in kaart die onderdeel vormen van het schrijfproces. In de taxonomie
in3.3.2 van de talige en niet-talige vaardigheden waarop bij het argumenterend schrijven
een beroep wordt gedaan, figureren onder de metacognitieve vaardigheden van II enkele
van de door hen genoemde vaardigheden. Flower en Hayes maken echter geen
onderscheid tussen cognitieve en metacognitieve vaardigheden. Hun model is bovendien
eerder prescriptief dan descriptief en bedoeld als ideaal-model van het schrijven door

r0 Taalvaardigheid wordt in het Sl-model gedefinieerd als een dispositie die taalgebruikers
in staat stelt bepaalde semantische problemen op te lossen. De vaardigheden die bij
schrijfvaardigheid in het geding zrjn, zijn volgens Guilford cognitie van semantische eenheden,
convergente produktie van semantische systemen, geheugen voor semantische systemen en
divergente produktie van semantische relaties en eenheden.

tt Zie voor een bespreking van het Sl-model onder andere Oostdam (1991) en Schoonen
(r 991).

'2 Dit proces van planning, formulering en revisie wordt beihvloed door de taakomgeving
en het lange-termijngeheugen van de schrijver. Met het begrip taakomgeving wordt in algemene
zin verwezen naar de situatie waarin moet worden geschreven (onderwerp, type lezer, soort
schrijftaak). In het lange termijngeheugen heeft de schrijver kennis opgeslagen van
schrijfstrategiedn, onderwerp, lezerspubliek, etc.
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competente moedertaalschrijvers. Met de verschillen tussen het schrijfproces in T1 en

in T2, de specifieke problemen van T2-schrijvers en de weerslag die tekortschietende
T2-kennis of onbekendheid met T2-schrijfconventies kunnen hebben op het plannings-,
formulerings- en revisieproces, wordt in het model geen rekening gehouden. Ditzelfde
geldt voor de rol van linguistische en pragmatisch-retorische transfer vanuit de

moedertaal. Ook het taalbeheersingsniveau van de schrijver wordt buiten beschouwing
gelaten.r3

In het model van schrijfvaardigheid van Bereiter en Scardamalia (1987) komen
individuele verschillen tussen schrijvers wel naar voren. Zij maken daartoe onderscheid
tussen schrijven volgens een strafegie van knowledge telling, kenmerkend voor zwakke
schrijvers en schrijven op basis van een probleem-oplossende strategie van knowledge
transforming, karakteristiek voor goede schrijvers.ra Argumenterend schrijven moet
volgens Bereiter en Scardamalia worden gezien als vorm van knowledge transforming,
waarbij schrijvers een aantal problemen op moeten lossen, zowel met betrekking tot de

inhoud als ten aanzien van de linguistische en retorische vorm waarin de tekst moet
worden gegoten om overtuigend te zijn.

Knowledge telling en knowledge transforming hoeven echter niet exclusief
gebonden te zijn aan een bepaald type schrijver ('zwak' versus 'goed') of een bepaald
tekstgenre ('narratief versus 'argumentatief). Bij het schrijven van een betoog wordt
immers ook door goede schrijvers zowel van narratieve als argumentatieve strategie0n
gebruik gemaakt. In plaats van te werken met twee aparte modellen, zoals Bereiter en
Scardamalia doen, zou beter uitgegaan kunnen worden van een flexibel model, dat beide
strategiedn omvat, die aftrankelijk van teksttype, situatie en schrijverskenmerken kunnen
worden ingezet.15

De modellen van Guilford, Flower en Hayes, en Scardamalia en Bereiter geven

inzicht in een aantal cognitieve en metacognitieve aspecten van het schrijfproces, maar
leggen geen relatie tussen cognitieve en metacognitieve vaardigheden, argumentatieve
vaardigheden, pragmatisch-retorische vaardigheden en linguistische vaardigheden.

Aanknopingspunten voor de analyse van de verschillende vaardigheden die deel

13 Het werk van Flower en Hayes is niet vrij gebleven van kritiek. De kritiek op de
procestheorie is onder meer gericht op het feit dat niet alle schrijvers recursief te werk gaan en
dat het verloop van het schrijfproces, behalve door de schrijfervaring, persoonlijkheid en
cognitieve ontwikkeling van de schrijver, ook in belangrijke mate wordt bepaald door de
schrijftaak en de mate van taalkennis. Flower en Hayes pretenderen het schrijfproces in het
algemeen te onderzoeken, maar bestuderen in feite een zeer specifieke schrijftaak, die het
waargenomen schrijfgedrag voor een groot deel zou kunnen verklaren (Janssen 1989).

ra In het geval van knowledge telling wordt schrijven beschouwd als mono-directionele
activiteit, waarbij schrijvers te werk gaan volgens een 'what next' strategie.Dezn strategie zou
kenmerkend zijn voor zwakke schrijvers.Bij knowledge tansforming is er volgens Scardamalia
en Bereiter sprake van een interactie tussen het genereren van ideeEn enerzijds en het produceren
van tekst anderzijds. Deze schrijfstrategie zou kenmerkend zijn voor de werkwijze van goede
schrijvers.

15 Cfr. Van der Pool (1995: 14).

4t
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uitmaken van het argumenterend schrijven in T2, worden geboden door Vignaux (1991),
die tot een dergelijke koppeling een aanzetdoet. Vignaux onderscheidt in zijn classificatie
drie soorten cognitieve operaties die bij het argumenteren een rol spelen:

1. Identifications en dffirentiations: het wijzen op het bestaan van iets door het te
benoemen en af te bakenen ten opzichte van andere zaken;

Stabilizations en destabilizations: het bevestigen of in twijfel trekken van de

hoedanigheid van iets;

Appropriating en relinquishing: het markeren van de mate van betrokkenheid tot
iets.

Deze drie cognitieve operaties moeten volgens Vignaux worden gerelateerd aan

noties als localizationr en identifications (situering in tijd, ruimte, situatie), en
dffirentiations endeterminations (afbakening door middel van kwalificatie, kwantificatie,
attributie). De taalhandelingen, die hiermee samenhangen, zijn operations of selection,
operations of characterization, operations of determination, operations of judgement.

Hoewel de classificatie van Vignaux zeer globaal is en hij geen model presenteert,
kan de door hem voorgestelde koppeling van cognitieve operaties en taalfuncties en
noties als basis voor verdere uitwerking dienen. In de taxonomie in 3.3.2 geef ik een
overzicht van de verschillende niet-talige en talige vaardigheden, die in samenhang met
elkaar bij het argumenterend schrijven een rol spelen. De cognitieve vaardigheden in
Tabel 3.1a onder I zijn geihspireerd op de cognitieve operaties 1-3 van Vignaux. Zljn
indeling van noties en taalfuncties heb ik in Tabel 3.lb onder Va en Vb nader uitgewerkt.
Deze uitwerking komt in grote lijnen overeen met de classificatie van
strekkingsindicatoren van Van Eemeren en Grootendorst (1984; 1987), gebaseerd op de

indeling van beweerders, stuurders, binders, verklaarders en uitdrukkers van Searle 11969;
t97e).

3.3.2 Taxonomie

In de taxonomie in de Tabellen 3.1a en 3.1b worden vier groepen van vaardigheden
onderscheiden. Tot de niet-talige vaardigheden in Tabel 3.la behoren de cognitieve en
metacognitieve vaardigheden (I en II), de argumentatieve vaardigheden (III) en de
pragmatisch-retorische vaardigheden (IV). De talige vaardigheden in Tabel 3.lb zijn
onderverdeeld in taalfuncties, noties, en de linguistische realisaties van deze functies en
noties (Va, Vb, Vc). De vaardigheden in de Tabellen 3.1a en 3.1b kunnen abstract of
concreet zijn en betrekking hebben op uiteenlopende zaken. De taxonomie heeft vooral
illustratieve waarde; volledigheid wordt niet gepretendeerd.

In het voorafgaande zijn, naast 'vaardigheid', de termen 'handeling', 'operatie', en
'proces' gebruikt. In tegenstelling tot 'proces' impliceren 'handeling' en 'operatie', net
als 'strategie', een plan of een weloverwogen actie van de schrijver. Om terminologische
verwarring te voorkomen gebruik ik in het vervolg van dit hoofdstuk bijna steeds de term
'vaardigheid'. 'Vaardigheid' vat ik in brede zin op als iets wat iemand kan, kent of weet.
Een dergelijke definitie omvat ook het begrip 'kennis'. Met het gebruik van de term
'vaardigheid' ligt het accent op de capabilities waarover argumenterende schrijvers

2.

J.
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moeten beschikken en niet op de manier (bewust-onbewust) waarop ze te werk gaan of
het type kennis (impticiet-expliciet) waarvan ze gebruik maken. Van 'strategie' spreek
ik alleen in de gevallen waarin door een schrijver doelbewust een vaardigheid wordt
ingezet voor het bereiken van een bepaald doel. Overigens is het defini€ringsprobleem
ook bij gebruik van de term 'vaardigheid' nog niet opgelost. Dit geldt met name voor
cognitieve vaardigheden als Geheugen en Cognitie onder I in Tabel 3.1a die, eerder dan
als vaardigheden, zijn te beschouwen als abstracte cognitieve categorie€n.
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De onder I figurerende cognitieve categoriedn Geheugen en Cognitie uit Tabel 3.la
hebben betrekking op geheugenvaardigheden als het onthouden, begrijpen en herkennen
van informatie. Deze geheugenvaardigheden vormen een constante die zowel bij de
andere cognitieve categorieen van I, als in II, III en IV steeds een rol speelt. Met
Identificatie, die wordt onderverdeeld in Determinatie en Differentiatie, wordt gedoeld
op het duiden in tijd en ruimte van een object of concept. Identificatie leidt tot
Appropriatie, de mate van positieve of negatieve betrokkenheid ten opzichte van het
object of concept in kwestie. Elke Appropriatie impliceert tevens een Confirmering of
Disconfirmering van bestaande eigenschappen en kwaliteiten, die eerder aan het object
of concept zijn toegekend. Deze worden bevestigd of gewijzigd. Analyse heeft betrekking
op het analyseren van nieuwe informatie en het maken van bepaalde gevolgtrekkingen
op grond hiervan. Dit leidt tot Synthese, het komen tot een unieke oplossing.
Transformatie heeft betrekking op het omzetten van concepten in taal. Tenslotte speelt
ook Evaluatie een rol, de beoordeling van deze oplossing en van het proces dat tot deze
oplossing heeft geleid.

De metacognitieve vaardigheden, genoemd onder II, komen grotendeels overeen
met de cognitieve categoriedn van I, maar hebben specifiek betrekking op het
schrijfproces.Z,e omvatten kennis van schrijftaken die door schrijvers kan worden ingezet
om het schrijfproces te plannen, uit te voeren, bij te sturen en te evalueren. In
tegenstelling tot I betreft het hier een aantal vaardigheden, waarvan schrijvers doelbewust
gebruik kunnen maken. Geheugen heeft betrekking op geheugenstrategieen voor het
opslaan en het verwerken van informatie; Cognitie op expliciete kennis van
schrijfstrategieen, onderwerp, publiek en tekstconventies. Identificatie heeft betrekking
op de kwalificatie en differentiatie van een bepaalde propositionele inhoud. Ook
Appropriatie en Confirmering/Disconfirmering uit I keren terug, maar zijn gericht op de
te produceren tekst. Analyse en Evaluatie figureren in II onder de benamingen Planning
en Monitoring, die ook voorkomen in het procesmodel van Flower en Hayes. Planning
kan worden opgesplitst in de deelvaardigheden Fixatie, Generering, Selectie, Organisatie
en Inferentie. Synthese keert terug met als deelvaardigheden Creatie (het suggereren van
oplossingen) en Implicatie (het vaststellen van de implicaties en consequenties van deze
oplossing). Codering heeft betrekking op de keuze van de meest ge6igende taalvormen.
Monitoring omvat Evaluatie (het kritisch bekijken van de tekst), Detectie (het ontdekken
van fouten) en Revisie (het aanbrengen van tekstwijzigingen).

AIs een specifieke vonn van metacognitieve vaardigheden zijn de argumentatieve
vaardigheden onder III te beschouwen (vgl. Oostdam 1991; Oostdam, De Glopper, Eiting
1994). Ze omvatten kennis van schrijvers omtrent argumentatietypes, de realisatie van
argumentatieve verbanden, de explicitering van de argumentatieve orientatie, soorten
argumenten en contra-argumenten, e.d. Net als de metacognitieve vaardigheden van II
en de cognitieve vaardigheden van I die eraan ten grondslag liggen, zijn de

argumentatieve vaardigheden taalonafhankelijk.

Het onderscheid tussen het argumenterend schrijven in T1 en T2 komt vooral tot
uiting in het gebruik van de pragmatisch-retorische en linguistische middelen waarnee
de argumentatie wordt gerealiseerd. Samen met de argumentatieve vaardigheden zijn ook
de pragmatisch-retorische vaardigheden onder IV te beschouwen als een specifieke vorm
van metacognitie. Ze hebben betrekking op de kennis van schrijvers omtrent de

stilistische en pragmatisch-retorische conventies, die voor argumentatieve teksten gelden.
Tegelijkertijd zijn ze echter nauw verbonden met de taalmiddelen waarmee ze worden
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gerealiseerd.
Argumentatieve teksten van T1-schrijvers en T2-schrijvers kunnen in pragmatisch-

retorisch opzicht van elkaar verschillen in de psychologische afstand die er bestaat tussen

schrijver en lezer en de emotionele betrokkenheid van de schrijver bij het onderwerp.
Dit vindt zijn weerslag in de graad van formaliteit van het register, het type informatie
dat in de tekst wordt vermeld en de keuze en volgorde van de argumenten. Andere
punten van verschil betreffen bijvoorbeeld de positie van het overkoepelende standpunt,

de mate van nuancering, het soort introducties en conclusies, de aanwezigheid van
voorbeelden en uitweidingen, de middelen om de aandacht van de lezers te trekken en
gevangen te houden, het gebruik van stijlfiguren en retorische vragen, en de interpunctie
en lay-out van de tekst.

Behalve met de linguistische vaardigheden hangen de pragmatisch-retorische
vaardigheden ook samen met de cognitieve vaardigheden. Daarbij treedt een soort
wisselwerking op: hoewel de pragmatisch-retorische vaardigheden zijn terug te voeren
op de cognitieve vaardigheden, zijn ze ook van invloed op het schrijfgedrag en de
perceptie van de werkelijkheid van een schrijver. Tussen de onder I genoemde cognitieve
categorieen Identificatie, Appropriatie, Confirmering/Disconfirmering, Analyse, Synthese,
Transformatie en Evaluatie en de pragmatisch-retorische vaardigheden van IV is
zodoende sprake van wederzijdse beihvloeding.

Naast de pragmatisch-retorische vaardigheden zijn het allereerst de talige
vaardigheden uit Tabel 3.1b die door T2-schrijvers moeten worden verworven. De keuze
voor bepaalde linguistische realisaties is zowel afhankelijk van het taalbeheersingsniveau
in T2 als van tekstdoel, publiek en tekstconventies. De factor T2-kennis is vermoedelijk
echter het belangrijkst. Pragmatisch-retorische overwegingen omtrent tekstconventies,
lezerspubliek e,d. spelen waarschijnlijk pas in een relatief laat stadium een ro1, wanneer
de schrijvers inmiddels over voldoende taalkennis beschikken om met deze aspecten
rekening te houden.

De onder Va, Vb en Vc genoemde taalfuncties en noties kunnen in hun totaliteit
als kenmerkend voor een argumentatieve tekst worden beschouwd. Sommige van deze
functies, noties en linguistische realisaties zijn exclusief voor argumentatieve teksten,
zoals het verwoorden van een standpunt of het aanvoeren van redenen, maar de meeste,
zoals het toeschrijven van kenmerken of het geven van voorbeelden, kunnen ook in niet-
argumentatieve teksttypen voorkomen. Ofschoon enkele taalfuncties en noties
corresponderen met een linguistische voorkeurstructuur -bijvoorbeeld het uitdrukken van
concessiviteit door middel van een constructie methoewel- zijnmeestal meerdere lexicale
en syntactische realisaties mogelijk.

In samenhang met de metacognitieve vaardigheden en onderliggende cognitieve
vaardigheden uit Tabel 3.1a vormen de argumentatieve vaardigheden de grondslag van
het argumenterend schrijven in Tl en T2. De cognitieve, metacognitieve en

argumentatieve vaardigheden bepalen samen de proceskenmerken van het argumenterend
schrijven, dat wil zeggen de wijze waiuop schrijvers bij het schrijven van een betoog te
werk gaan. De pragmatisch-retorische vaardigheden zijn grotendeels taalspecifiek; samen
met de linguistische vaardigheden moeten ze apart voor T2 worden verworven. De
pragmatisch-retorische en linguistische vaardigheden zijn in belangrijke mate
verantwoordelijk voor de produktkenmerken van een argumentatieve tekst; ze bepalen
de tekstkwaliteit (kwaliteit van het taalgebruik, doeltreffendheid van stijlfiguren,
aandachttrekkers, etc.). Natuurlijk hebben ook de cognitieve, metacognitieve en
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argumentatieve vaardigheden hun weerslag op de tekstkwaliteit; ze beihvloeden de

logische samenhang van de tekst en de overtuigingskracht van de argumentatie.

In 3.4 en 3.5 ga ik in op de relatie tussen argumentatieve vaardigheden en
Iinguistische vaardigheden en op de vraag in hoeverre T2-schrijvers gebruik kunnen
maken van de argumentatieve vaardigheden die ze hebben verworven in de moedertaal.

3.4 De rol van de argumentatieve vaardigheden uit Tl bij het argumenterend schrijven
in T2

Uit verschillende studies naar het argumenterend schrijven in de moedertaal komt naar
voren dat ook sommige moedertaalschrijvers de schriftelijke argumentatieve
vaardigheden, verrneld in de taxonomie van3.3.2, slechts gedeeltelijk beheersen en de

in 3.2 genoemde argumentatieve stadia 4, 5, 6 niet bereiken (Jungslager 1994; Oostdam
1991; Oostdam & Couzijn 1989; Oostdam, De Glopper & Eiting 1994).'6

Behalve de produktieve argumentatieve vaardigheden leveren ook de receptieve
vaardigheden in T1 soms moeilijkheden op, zoals het onderscheiden van standpunten en

argumenten, de reconstructie van verzwegen argumenten, de analyse van indirecte en
onderschikkende argumentatie, de beoordeling van de logische geldigheid van een
redenatie en het doorzien van drogredenen (Van Eemeren, Grootendorst & Meuffels
1994). Afgezidn van dit soort argumentatieve problemen kunnen moedertaalschrijvers
natuurlijk ook bepaalde taalproblemen hebben (formulering, spelling, woordenschat, etc.).
Dit neemt niet weg dat de meeste geschoolde volwassen T1-schrijvers in principe in staat
geacht moeten worden tot het produceren van een betoog in de moedertaal.

In vergelijking met moedertaalschrijvers ondervinden T2-schrijvers, aftrankelijk van
het niveau van T2-kennis, allerlei extra linguistische en pragmatisch-retorische
beperkingen. Hiermee zijn we terechtgekomen bij de kwestie die in 3,2 al ter sprake is
gekomen, van de verhouding tussen de argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal
en het niveau van taalkennis in T2.

Op dit moment zijn er nog weinig concrete onderzoeksresultaten voorhanden wat
betreft de vraag hoe en in welke mate de argumentatieve vaardigheden uit T1 doorwerken
in T2. Wel zijn er op het gebied van het lezen en schrijven in T2 verschillende studies
verschenen naar de relatie tussen metacognitie (lees- en schrijfstrategie6n uit T1) en T2-
kennis. In 3.4.I worden de resultaten van dit T2-leesvaardigheids- en

schrij fvaardigheidsonderzoek besproken.

i.4.1 Metacognitie in relatie met het lezen en schrijven in T2

Uit onderzoek naar de relatie tussen tekstbegrip in Tl en T2, waarbij de verhouding
tussen metacognitie (leesstrategieen verworven in T1) en T2-kennis (vaak
geoperationaliseerd als vocabulaire-kennis) centraal staat (Bossers 1991; t99Z;Bernhardt
& Kamil 1995; Carrell 1991) komt over het algemeen een matige correlatie naar voren
tussen T1-leesvaardigheid en T2-leesvaardigheid. Soms is die correlatie zwak of kan

'6 Voor vergelijkbare problemen van Italiaanse moedertaalschrijvers kan onder meer worden
verwezen naar Guerriero (1988); Lavinio en Sobrero (1991) en Tempesta (1991).
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transfer van leestrategieEn uit Tl naar T2 niet worden aangetoond (Mulder 1996;

Oostdam & Bimmel 1996)'?. Hoewel in de verschillende studies het aandeel van

metacognitie verschilt, lijken de metacognitieve vaardigheden bij T2-leesvaardigheid
niettemin wel een rol te spelen. In de meeste gevallen blijkt T2-kennis echter een

belangrijker factor voor tekstbegrip in T? te zijn dan kennis van leesstrategiedn.

Ook in de studies van Bossers, Neuvel, Hulstijn en Schoonen (1993a; 1993b) en

Schoonen, Hulstijn en Bossers (1998) komt vocabulaire-kennis van T2 naar voren als

de belangrijkste predictor van tekstbegrip in T2. Metacognitieve kennis uit de moedertaal

blijkt eveneens een factor van betekenis, vooral kennis van tekstopbouwcriteria,
discourse-markers en connectieven.rs Bij het lezen in T1 is echter sprake van een

sterkere correlatie tussen metacognitie en tekstbegrip dan bij het lezen in T2. Dat
metacognitie in T1 van groter belang lijkt, zou volgens Schoonen e.a een ondersteuning
kunnen voffnen van de zogeheten drempelhypothese of Linguistic Threshold Hypothesis
(Clarke 1979; Cziko 1980). Hierin wordt gepostuleerd dat T2-leerders pas effectief
gebruik kunnen maken van de metacognitieve kennis uit de moedertaal, indien hun T2-
kennis boven een bepaald beheersingsniveau ligt.te

Ook op het gebied van het schrijven in T2 is onderzoek gedaan naar de rol van

metacognitie (schrijfstrategieen uit Tl). Transfereffecten van schrijfstrategieen van Tl
naar TZ zijn onder andere geconstateerd voor het planningsproces (Edelsky 1982:' Jones

& Tetroe 1987) en het revisieproces (Hall 1990). Nadat aanvankelijk, onder invloed van

de procestheorie van Flower en Hayes, vooral de overeenkomsten tussen het schrijven
in Tl en T2 werden benadrukt (Zamel 1983), is de aandacht in het huidige
schrijfvaardigheidsonderzoek meer gericht op de verschillen tussen Tl-schrijvers en T2-

" In sommige van de experimenten waarbij werd geprobeerd door middel van training de

ontwikkeling van de metacognitieve vaardigheden bij zwakkere lezers te bevorderen, kon geen

vooruitgang in tekstbegrip worden geconstateerd. Lezers bleken de onderwezen leesstrategieen
niet of verkeerd te gebruiken. Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit dat er nog weinig
bekend is over de onderwijsbaarheid en effectiviteit van bepaalde strategieen. In het onderzoek
van Oostdam en Bimmel (1996) naar transfer van leesstrategieen van Tl naar T2 en mogelijke
effecten van de training van leesstrategieEn op tekstbegrip in T1 konden deze effecten niet worden
vastgesteld. Mulder (1996) vond met betrekking tot de leesvaardigheid in het Frans-T2 evenmin
significante effectverschillen tussen de vier door haar onderzochte trainingsvarianten.

r8 Met betrekking tot deze metacognitieve kenniscomponent onderscheiden Schoonen, Hulstijn
en Bossers (1998) vier subcomponenten: kennis van de eigen positie als taalleerder en als T2-
Iezer, kennis van de cognitieve eisen die door de leertaak worden gesteld, kennis van

leesstrategied.n en kennis van tekstkenmerken (tekstopbouw, alinea-indeling, discourse markers,
connectieven). Van deze vier metacognitieve subcomponenten blijken de tweede, derde en vierde
een rol te spelen, vooral kennis van tekstkenmerken.

'e In de Linguistic Threshold Hypothesis Ofil wordt uitgegaan van de veronderstelling dat
T2-leerders met onvoldoende T2-kennis zich bij het lezen en schrijven in T2 baseren op lees-
en schrijfstrategie€n die sterke overeenkomst vertonen met die van zwakke moedertaallezers of -
schrijvers. De gedachte is dat beneden een bepaald kritisch minimumniveau van taalkennis,
transfer van lees- en schrijfstrategie€n uit de moedertaal niet kan plaatsvinden. Een linguistische
kwantificering van de hoogte van deze taaldrempel blijkt in het algemeen echter problematisch
(vgl. Alderson 1984).
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schrijvers. Hoewel het schrijfproces in Tl enTZ op zich zeer vergelijkbaar is, besteden
T2-schrijvers in het algemeen minder aandacht aan planning, tekstdoel, tekstorganisatie
en lezerspubliek. Ze hebben meer moeite met het afstemmen van hun tekst op de lezer
en met het gebruik van discourse matkers, ze maken kortere zinnen en in hun teksten
komen minder passiefconstructies en meer nevenschikking voor (Silva 1993).20

Een bevestiging van het belang van de in Tl verworven metacognitieve
vaardigheden kan worden gevonden in de bekende studie van Cumming (1989).
Schrijfvaardigheid moet volgens Cumming worden beschouwd als een 'speciaal
ontwikkelde vorm van intelligentie' met specifieke cognitieve kenmerken, die op de

verschillende talen kunnen worden toegepast. In vergelijking met metacognitie heeft T2-
kennis slechts een additieve, faciliterende functie. Hoewel de tekstkwaliteit verbetert,
wordt het schrijfproces niet wezenlijk beinvloed door het niveau van T2-kennis. De
schrijfstrategieEn, die al zijn verworven in de moedertaal, worden omgezet naar T2. T2-
kennis zorgt ervoor dat dit gebeurt binnen de parameters van de voor T2 specifieke
taalcode.2l

Dat door Cumming, anders dan in het leesvaardigheidsonderzoek, aan metacognitie
in vergelijking met T2-kennis een grote rol wordt toegekend, hangt waarschijnlijk samen
met het feit dat bij zijn onderzoek geen beginners betrokken waren, voor wie schrijven
in T2 overwegend een kwestie van linguistische formulering geweest zou zijn. Een
verklaring voor de conclusie dat T2-kennis bij het schrijven in T2 een secundaire factor
is, zou daarom kunnen zijn dat Cummings T2-schrijvers zich al boven het vereiste
minimumniveau van taalkennis bevonden en effectief gebruik konden maken van de

cognitieve en metacognitieve vaardigheden uit de moedertaal.

Hoewel de resultaten uit het onderzoek naar het lezen en schrijven in T1 en T2 niet
eenduidig zijn, komt T2-kennis, in vergelijking met metacognitie, naar voren als de

belangrijkste predictor van tekstbegrip en tekstkwaliteit in T2. Naast T2-kennis zijn echter
ook de metacognitieve vaardigheden uit T1 verantwoordelijk voor het verschil tussen
goede en slechte lezers of schrijvers in T2. Transfer van metacognitieve vaardigheden
vindt waarschijnlijk alleen plaats, indien T2-leerders over een bepaalde hoeveelheid T2-
kennis beschikken. De precieze rol van de metacognitieve vaardigheden bij het lezen en
schrijven in T2 is op dit moment echter nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de hoogte
van de taaldrempel als voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de metacognitieve

'0 Zie wat betreft het verschil tussen het schrijfproces in T1 en T2 ook Raimes (1985; 1987).
In Blok-Boas en Vedder (1989; 1991) en Vedder (1996b) wordt meer in het bijzonder ingegaan
op de specifieke problemen waar T2-schrijvers mee worden geconfronteerd.

'' Net als Scardamalia en Bereiter (1987) maakt Cumming (1989) onderscheid tussen goede
schrijvers en zwakke schrijvers, die te werk gaan volgens de door Scardamalia en Bereiter
onderscheiden cognitieve strategieen knowledge trdnsforming en knowledge telling (3.3.1). Goede
schrijvers stellen eerst het algemene kader vast en daarna de relevante proposities. Wanneer
kennis en inhoud eenmaal in een aantal scripts zijn georganiseerd, worden lokale beslissingen
genomen over woordkeus, syntaxis, spelling. Zwakke schrijvers daarentegen richten hun aandacht
te exclusief op het taalgebruik en niet op de organisatie van de inhoud. Ze beschikken niet over
gedifferentieerde controlestrategieen en zijn niet in staat enkelvoudige taaluitingen in te passen
in een totaalplan.
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vaardigheden uit T1 en voor de vraag in hoeverre training van deze vaardigheden
vruchten afwerpt.22

Dat het inzicht in het aandeel van de metacognitieve vaardigheden momenteel nog
beperkt is, heeft onder andere te maken met het probleem deze vaardigheden en kennis
zichtbaar te maken en te operationaliseren (Bossers, Neuvel, Schoonen & Hulstijn 1993a:

606). Een vaak gehanteerde methode is het gebruik van hardop-denk-protocollen, waarbij
taalleerders moeten verwoorden wat ze tijdens het lezen of schrijven denken of doen.

Een probleem van deze hardop-denkmethode is echter dat niet elke lezer of schrijver tot
hardop denken in staat is. Bovendien is het maar de vraag of wat iemand zegt inderdaad

een afspiegeling vormt van de metacognitieve vaardigheden waarop een beroep wordt
gedaan, Iaat staan van de deels onbewuste en geautomatiseerde cognitieve processen die
zich tegelijkertijd afspelen. Ditzelfde bezwaar geldt voor de ook wel gebruikte
vragenlijstmethode, waarbij lezers of schrijvers via een vragenlijst expliciet bevraagd

worden naar de strategieEn waarvan ze zich bedienen. De vragenlijstmethode heeft wel
het praktische voordeel minder arbeidsintensief te zijn dan de hzudop-denkmethode, die
zich moeilijk leent voor grootschalig onderzoek.

3.4.2 Argumentatieve vaardigheden uit Tl en Tl-kennis: standpuntbepaling

Op grond van de onderzoeksresultaten die zijn besproken in 3.4.1, kan worden
gepostuleerd dat T2-kennis voor het argumenterend schrijven in TZ de belangrijkste factor
is. De aanname waarop ik me baseer, is dat bij het schrijven van een betoog in T2 de

argumentatieve vaardigheden uit Tl, beschouwd als specifieke vorn van metacognitie,
samen met de onderliggende cognitieve vaardigheden de tekstkwaliteit in T2 beinvloeden,
maar dat de mate van T2-beheersing doorslaggevend is.

Hoewel ook bij het schriftelijk argumenteren in de moedertaal de factor taalkennis
van invloed is, is taalkennis bij het schrijven \nTZ bepalend. In Tl hangen kwalitatieve
verschillen tussen schrijvers, meer dan met verschillen in taalkennis, waarschijnhjk samen

met verschillen in de beheersing van de schriftelijke argumentatieve vaardigheden; in
T2 worden deze verschillen vooral veroorzaakt door verschillen in T2-kennis. Beginnende
T2-schrijvers kunnen nog geen gebruik maken van de cognitieve, metacognitieve en

argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal; T2-schrijvers met een goede beheersing
van T2 kunnen dat in principe wel.

Zwakke T2-schrijvers zullen in hun betoog nog hun toevlucht zoeken tot
simplificatie- en reductiestrategieEn; door te weinig T2-kennis worden ze belemmerd in
de conceptualisering van betekenissen en in de constructie van een complexe macro-
argumentatieve structuur. Dit zal zljn weerslag hebben op de wijze van bewijsvoering,
de aanwezigheid van onderschikkende of nevenschikkende argumentatieve structuren en

de weergave van de argumentatieve categorieen. Op de hogere beheersingsniveaus zullen
T2-schrijvers vermoedelijk effectief gebruik kunnen maken van de argumentatieve Tl-
vaardigheden. Een verdere toename in T2-kennis zal dan de tekstkwaliteit verhogen, maar
weinig invloed meer hebben op de complexiteit van de macro-argumentatieve structuur.

2'Zie ook het themanummer van Levende Talen 485 (1993) 'Transfer in het talenonderwijs'
dat geheel is gewijd aan de mogelijkheid van transfer van metacognitieve vaardigheden van Tl
naar T2.
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Impliciet ga ik uit van het bestaan van een taaldrempel als voonvaarde voor transfer
van de argumentatieve Tl-vaardigheden. Het probleem om tot een nadere definitie van
deze drempel te komen in aanmerking genomen, zie ik af van een kwantificering in
syntactische en lexicale termen. De hoogte van de taaldrempel is bovendien waarschijnlijk
sterk aftrankelijk van de leertaak. Bij een complexe taak als het schrijven van een

argumentatieve tekst is er vermoedelijk sprake van een relatief hoge drempel. Op basis
van het gevolgde taalverwervingsprogramma kan echter worden verondersteld dat het
merendeel van de halfgevorderde proefpersonen van het onderzoek zich op het tijdstip
van de afname van het experiment boven dit vereiste minimumniveau van T2-kennis
bevond.

Gezien de in 3.4.1 geschetste moeilijkheid om het gebruik van metacognitieve
strategieen zichtbaar te maken, kies ik in deze studie voor een produktbenadering. Daar
komt bij dat de algemene probleemstelling van mijn onderzoek betrekking heeft op de
linguistische en pragmatisch-retorische kenmerken van argumentatieve teksten in T2 en
T1, en niet op de relatie tussen metacognitie en tekstkwaliteit. De keuze voor een
produktbenadering houdt in dat ik allereerst kijk naar de syntactische, lexicale en
pragmatisch-retorische middelen waarmee inT2 en Tl de verschillende argumentatieve
categorieEn worden gerealiseerd; harde uitspraken over de proceskenmerken van het
argumenterend schrijven in T2 en Tl of het aandeel van metacognitieve en cognitieve
strategieen kunnen echter niet worden gedaan.

3.5 Lingui'stische en pragmatisch-retorische transfer van Tl naar T2

Bij de verwerving van de taalelementen, vereist voor het argumenterend schrijven in T2
kan zich transfer voordoen van woorden en constructies uit T1. Deze transfer kan zich
zowel manifesteren in het gebruik van de lexicale en syntactische middelen waarmee de
argumentatieve categorieEn worden gerealiseerd, als in de keuze van pragmatisch-
retorische middelen. In 3.5.1-3.5.2 wordt ingegaan op de mogelijkheid van linguistische
transfer van T1 naarT2 en de rol die gemarkeerdheidsrelaties daarbij kunnen spelen. In
3.5.3 wordt stilgestaan bij de pragmatisch-retorische invloed in T2 van de moedertaal.

3.5.1 Factoren die het optreden van transfer bevorderen

Hoewel men er in de Contrastieve Analyse Hypothese uit de jaren'60 aanvankelijk van
uitging dat transfer vooral leidde tot fouten (negatieve transfer) en optrad tussen talen
die sterk van elkaar verschilden, komt transfer vaker voor bij talen die typologische
gelijkenis vertonen of door taalleerders als verwant worden beschouwd (Kellerrnan
D78).23 De aandacht in het transferonderzoek is tegenwoordig verschoven naar de
faciliterende effecten van Tl-transfer Qtositieve transfer): op grond van de moedertaal
beschikken T2-leerders over een bepaalde hoeveelheid talige kennis waar ze ook in T2
gebruik van maken.

23 Afstand tussen talen kan behalve een linguistisch ook een psycholinguistisch verschijnsel
zijn en betrekking hebben op de vermeende afstand tussen de moedertaal en de tweede taal.
Kellerman (1978) gebruikt voor deze gepercipieerde afstand het begrip psychotypologie.
Eenduidige vaststelling van de subjectieve perceptie van taalleerders van deze verwantschap is
echter niet eenvoudig.
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Transfer manifesteert zich ook dikwijls in de vorm van ove{produktie (overuse)

of vermijding (avoidance) var bepaalde T2-constructies. Vermijding kan zowel worden
veroorzaakt door verschillen als door overeenkomsten tussen T1 en T2; dit laatste kan

bijvoorbeeld het geval zijn bij het gebruik van bepaalde idiomatische constructies, die
Tl en T2 met elkaar gemeenschappehjk hebben.2a

Uit het transferonderzoek is naar voren gekomen dat de invloed van T1 kan

verschillen, aftrankelijk van het terrein of onderdeel van de taal.2s Hoewel transfer
meestal het duidelijkst is vast te stellen op fonologisch gebied, is er ook wat betreft
lexicon, morfologie, syntaxis en tekstorganisatie veel evidentie voor de invloed van de

moedertaal (Jordens 1983; Schaphter & Rutherford 1979).
Over de vraag of transfer zich het meest manifesteert bij beginnende of bij meer

gevorderde leerders bestaan verschillende opvattingen. Major (1986) en Wenk (1986)
zijn van mening dat transfer zich het vaakst voordoet in de beginstadia. Hun studies
hebben echter vooral betrekking op de uitspraak. Volgens anderen (Kellerman 1983;
Klein 1986) treedt transfer vaker op bU gevorderde leerders. Ook Odlin (1989) is van
mening dat de faciliterende effecten van transfer zich met name manifesteren in de latere
ontwikkelingsstadia, omdat gevorderde leerders dan meer gebruik kunnen maken van
positieve transfer, bijvoorbeeld bU de verwerving van de woordenschat, in het geval van
cognaten. Ook de leeftijd speelt een rol, aangezien transfer vaker voor blijkt te komen
bij oudere dan bij jongere taalleerders.

Transfer kan ook plaatsvinden als taalleerders worden gedwongen om taalgebruik
te produceren waar zij in feite nog niet aan toe zijn. De leertaak kan eveneens van
invloed zijn, bijvoorbeeld bij heel specifieke taken als het omzetten van zinnen van de

directe in de indirecte rede of bij vertalingen van Tl naarTZ.In dit soort gevallen wordt
transfer min of meer uitgelokt (Appel & Vermeer 1994: 95).

Op grond van het bovenstaande kunnen we verwachten dat er in de schrijfprodukten
van de halfgevorderde T2-schrijvers van het Italiaans, in het gebruik van argumentatieve
indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen voor de realisatie van de

argumentatieve categoriedn, sprake kan zijn van linguistische transfer vanuit het
Nederlands. Ofschoon er binnen het transferonderzoek geen overeenstemming bestaat
over de vraag of transferverschijnselen zich vooral op de lagere of hogere
beheersingsniveaus voordoen, lijkt het erop dat transfer zich vaker manifesteert bij meer
gevorderden. Als talen vertonen het Italiaans en het Nederlands een redelijke mate van
typologische overeenkomst, al zijn de verschillen tussen Duits en Nederlands of Engels

2a In de studie van Hulstijn en Marchena (1989) naar het gebruik van een aantal scheidbare
werkwoorden door Nederlandse T2-leerders van het Engels, kwam naar voren dat de idiomatische
overeenkomst tussen het Nederlands en het Engels in een aantal gevallen tot vermijding leidde.
Naast idiomatic disbelief (verwarring van T2-leerders veroorzaakt door grote idiomatische
gelijkenis) bleek ook de moeilijkheidsgraad van een T2-structuur van invloed te zijn. Laufer en

Eliassen (1993) concludeerden op basis van een vergelijkbaar experiment dat vermijding vooral
werd verooruaakt door verschillen tussen T1 en T2; idiomatische overeenkomst en inherente
linguistische complexiteit speelden in hun onderzoek een secundaire rol.

25 Zie voor een bespreking Appel en Vermeer (1994: 87-97).
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en Nederlands natuurlijk kleiner. Het schrijven van een betosg in het Italiaans kan
tenslotte als een tamelijk algemene taak worden beschouwd. Het is dus niet waarschijnlijk
dat door de leertaak zelf de schrijvers kunstmatig tot transfer worden aar,ge?frt.

3.5.2 Gemarkeerdheid

Een beperking op het optreden van transfer wordt gevormd door de mate van
gemarkeerdheid van een T1- of T2-structuur. Hoewel de definities van gemarkeerdheid
in de onderzoeksliteratuur variEren, wordt gemarkeerdheid meestal gezien als een begrip
dat betrekking heeft op het feit dat sommige syntactische en lexicale structuren
specifieker en minder frequent zijn dan andere. Centraal staat de gedachte dat structuren
die in T1 ongemarkeerd zijn, in gevallen waarin de T2-structuur gemarkeerd is, de basis
vormen voor transfer van Tl naar T2 (Zobl1983). Gemarkeerde Tl-structuren kunnen
daarentegen niet als basis voor transfer worden gebruikt, vooral niet wanneer de T2-
structuur ongemarkeerd is (Zobl 1984). De mate van gemarkeerdheid van T2- en T1-
structuren wordt vaak gekoppeld aan het begrip moeilijkheid: T2-structuren die
verschillen van Tl-structuren en gemarkeerder zijn, leveren taalleerders problemen opi
minder gemarkeerde T2-structuren doen dat niet (Eckman 1977; 1985).

Uit de verschillende studies naar lexicale transfer van Kellerman (1978; 1979;1983;
1986) komt naar voren dat Tl-structuren die door T2-leerders als gemarkeerd worden
beschouwd, zbals idiomatische of metaforische constructies, meestal niet als uitgangspunt
voor transfer worden gebruikt.26 Volgens anderen (White 1987) is transfer van
gemarkeerde Tl-structuren wel mogelijk, ook in gevallen van ongemarkeerde T2-
structuren. Dit laatste zou zich vooral voordoen in de beginstadia van het verwervings-
proces.

In hoeverre is gemarkeerdheid als parameter van nut bij de analyse van de lexicale
en syntactische middelen waarmee de argumentatieve categorieen in Tl enT2 worden
gerealiseerd? Op basis van de onderzoeksresultaten naar de rol van transfer lijkt
inmiddels wel vast te staan dat gemarkeerdheidsrelaties de verwerving van bepaalde T2-
structuren en het optreden van transfer beihvloeden. Gemarkeerdheid is daarom een factor
die ook bij het argumenterend schrijven in Tl en T2 moet worden meegewogen.
Gemarkeerdheid dient echter niet als absoluut, maar als flexibel, meervoudig begrip te
worden opgevat, omdat een precieze linguistische omschrijving om een aantal redenen
problematisch is. Gemarkeerdheid blijkt in de eerste plaats in de praktijk moeilijk te
scheiden van inputfrequentie: frequente structuren zijn ongemarkeerd en minder frequente

26 In een poging tot operationalisatie van het begrip gemarkeerdheid baseert Kellerman zich
op de oordelen van moedertaalsprekers over de mogelijkheid tot transfer van sommige Tl-
structuren. Hij introduceert hiervoor het begrip prototypiciteit.De prototypische, ongemarkeerde
betekenis van een woord is de primaire, niet-idiomatische, niet-figuurlijke betekenis. Uit
Kellermans veel geciteerde onderzoek naar de betekenisaspecten van breken (Kellerman 1978;
1979) en oog (Kellerman 1986), waarbij de Nederlandse proefpersonen werd gevraagd aan te
geven welke zinnen op gelijke manier konden worden vertaald in het Engels, bleek dat de
veronderstelde transfereerbaarheid samenhing met de mate van prototypiciteit. Ook kwam naar
voren dat moedertaalsprekers over het algemeen redelijk betrouwbare intersubjectieve oordelen
hebben over de mate van gemarkeerdheid van een structuur.
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gemarkeerd.27 Het is bovendien een relatief begrip, dat wordt bepaald door verschillende
criteria. Met andere woorden: een taalstructuur of taalelement is fonologisch,
morfologisch, syntactisch, semantisch, typologisch of stilistisch gemarkeerd ten opzichte
van een andere structuur.28

3. 5. 3 P ragmatisch-retorische transfer

Naast linguistische transfer komt ook pragmatisch-retorische transfer van Tl naar T2
zowel in de mondelinge als schriftelijke T2-produktie regelmatig voor. In het
voorafgaande is al aan de orde gekomen dat de pragmatisch-retorische en stilistische
conventies voor argumentatieve teksten in belangrijke mate taalspecifiek zijn. Ook
vergevorderde T2-leerders blijven zich in pragmatisch-retorisch opzicht nog langdurig
baseren op d0 structuren en patronen van hun moedertaal (Faerch & Kasper 1989; Kasper
& Dahl 1991). Dit kan onder andere worden vastgesteld aan de hand van zakenbrieven
in Engels-T2 geschreven door T2-leerders met als moedertaal Japans of Frans (Jenkins
& Hinds L987), of betogende teksten in Engels-T2 van moedertaalschrijvers van het
Arabisch (Sa'Adeddin 1989). De pragmatisch-retorische invloed van de moedertaal uit
zich bijvoorbeeld in het soort inleidingen, de informatie die wordt vermeld, de graad van
formaliteit, de aanwezigheid van stijlfiguren en het gebruik van modale markeerders
(Hinkel l99r.2e Ook kunnen er verschillen tussen T1- en T2-schrijvers bestaan in de

inschatting en beoordeling van tekstdoel en tekstcriteria, de voorkennis van de lezer, de
vereiste mate van specificiteit en de adequaatheid van de argumentatie (Hinkel 1994).

Hoewel in de verschillende studies naar transfer van pragmatisch-retorische
patronen van de moedertaal wisselend belang wordt toegekend aan het niveau vanT?-
kennis, blijkt pragmatisch-retorische transfer zich vaker voor te doen bij gevorderden dan
bij beginners.'o T2-leerders met weinig T2-kennis ontbreekt het in de regel nog aan de

27 Zie voor het begrip inputfrequentie paragraaf 3.6.

28 Gemarkeerdheid wordt in cognitieve zin ook wel gerelateerd aan de mate van
leercomplexiteit van een structuur (Hawkins 1987). Met een dergelijke definitie bestaat echter
het gevaar te vervallen in een cirkelredenatie: wat moeilijk is om te leren, is gemarkeerd en wordt
daarom pas laat verworven (Hulstijn & De Graaff 1994).

2e Het aantal en het type modale markeerders in een argumentatieve tekst vormt een
weerspiegeling van het ideologische en sociaal-pragmatische kader. In dit opzicht kunnen T1 en
T2 zich sterk van elkaar onderscheiden. Hinkel ( 1995) constateerde, in een studie naar het gebruik
van de deontische modalen must, have to, should, ought to en need door Aziatische T2-leerders
en Amerikaanse moedertaalsprekers van het Engels, dat er tussen de proefpersonen grote
onderlinge verschillen waren, die waarschijnlijk moesten worden toegeschreven aan verschillen
in de sociaal-culturele context.

30 Zie voor een overzicht van het onderzoek naar pragmatisch-retorische T1-transfer Kasper
(1992) en Kasper en Schmidt (1996). In het merendeel van de door Kasper en Schmidt geciteerde
studies wordt echter niet gekeken naar de manier waarop de pragmatisch-retorische vaardigheden
zich bij T2-leerders ontwikkelen; pragmatisch-retorische verschillen tussen T1 en T2 worden
primair beschreven in termen van taalgebruik en niet in terrnen van taalverwerving.



58 ARGUMENTEREND SCHRIJVEN IN T1 EN T2

taalmiddelen die nodig zijn voor de transfer van constructies uit de moedertaal.
Pragmatisch-retorische transfer vindt daarom pas plaats, wanneer T2-leerders over meer
T2-kennis beschikken; op de lagere beheersingsniveaus worden vooral simplificatie- en
reductiestrategieen gebruikt (Takashi & Beebe 1987).3'

De constatering dat pragmatisch-retorische transfer bij het schrijven in T2 op kan
treden, betekent niet dat verschillen tussen talen altijd tot negatieve transfer van Tl naar
T2 leiden. Tekstuele vaardigheden en discourse-vaardigheden ontwikkelen zich ook bij
veel moedertaalschrijvers laat en schrijfervaring in de moedertaal heeft waarschijnlijk
eerder een positief dan een negatief effect op de kwaliteit van de T2-tekst. Afwijkingen
inT2 in tekstopbouw en tekstconventies moeten daarom niet automatisch aan de invloed
van de moedertaal worden toegeschreven. Zn kunnen ook worden veroorzaakt door een
overwegend paratactische tekstuele organisatie (Tyler 1994)32 of een gebrekkige
beheersing van in T2 gangbare discourse markers, communicatieve formules en
argumentatieve indicatoren (Mohan & Au-Yeung Lo 1985;33 Tyler & Bro 1992;
199334).

Op basis van de hier vermelde onderzoeksbevindingen kunnen we veronderstellen
dat er in de teksten van de Nederlandse studenten Italiaans pragmatisch-retorische transfer
van het Nederlands naar het Italiaans op zal kunnen treden. Naast pragmatisch-retorische
transfer vanuit het Nederlands zou ook beperkte kennis van de in het Italiaans
gebruikelijke discourse markers, cornmunicatieve formules en stijlmiddelen echter

3t Takashi en Beebe (1987) constateerden vooral bij meer gevorderde Japanse leerders van
het Engels pragmatisch-retorische transfer vanuit het Japans. Bij minder gevorderde leerders was

dit veel minder het geval; zij bleken zich vooral te bedienen van bepaalde
vereenvoudigingsstrategieEn, zoals modaliteitsreductie.

32 Hypotactische constructies kunnen in het algemeen de functie hebben logische relaties te
expliciteren en de lezer te attenderen op wat wel of niet belangrijk is. Bij een vergelijking van
het mondeling academisch Engels van gevorderde T2-sprekers en T I -sprekers stelde Tyler ( I 994)
vast dat er door de T2-sprekers significant minder hypotaxis werd gebruikt. Tyler veronderstelt
dat, door het kleine aantal hypotactische constructies, het taalgebruik van de T2-sprekers door
moedertaalsprekers van het Engels om die reden als 'onduidelijk' en 'verward' werd bestempeld.

33 Op basis van hun analyse van schrijfprodukten van Chinese T2-schrijvers van het Engels
stellen Mohan en Au-Yeung Lo (1985) dat de gebrekkige tekststructuur van sommige teksten
niet zozeer aan pragmatisch-retorische transfer uit het Chinees, als wel aan gebrek aan
schrijfervaring in T1 en T2 moest worden toegeschreven.

3a Transfer van retorische patronen van de moedertaal bleek in het onderzoek van Tyler &
Bro (1992:1993) naar de betoogstructuur in het Engels van Chinese T2-schrijvers een minder
belangrijke factor dan een tekort aan kennis van de linguistische middelen die in T2 worden
gebruikt voor de structurering van het betoog. Tyler en Bro wijzen erop dat de onbegrijpelijkheid
voor Engelse moedertaalsprekers van het betoog van de Chinese T2-schrijvers slechts gedeeltelijk
aftring van de organisatie van het betoog en de distributie van de informatie. Deze
onbegrijpelijkheid werd vooral veroorzaakt door gebrek aan lexicale specificiteit, verkeerde
pronominale verwijzingen, incorrect gebruik van definiete en indefiniete lidwoorden, verkeerd
tijdgebruik en gebrekkige logische connectie. De indruk van geringe logische samenhang werd
vooral gewekt door de vele paratactische constructies, het overvloedige gebruik van het
verbindingswoord and en de afwezigheid van syntactische inbedding.
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verantwoordelijk kunnen zijn voor eventuele afwijkingen in tekstorganisatie en

tekstconventies.
ln 3.3.2 werd opgemerkt dat er een wisselwerking bestaat tussen de cognitieve

vaardigheden en de pragmatisch-retorische vaardigheden. T,o zou er bij de Italiaans-T2
schrijvers soms sprake kunnen zijn van een weloverwogen handhaving van .de

pragmatisch-retorische conventies van het Nederlands. Het gebruik van taalspecifieke
pragmatisch-retorische middelen die afwijken van die van de moedertaal, wordt misschien
beschouwd als 'overdreven','ongepast' en strijdig met het schrijfgedrag en de eigen
persoonlijkheid. Het streven naiu pragmatische-retorische distinctiviteit zou daarom een

strategie kunnen zijn die door sopmige T2-schrijvers bewust wordt ingezet ter
bescherming van de eigen ldentiteit.3s

Behalve door linguistische en pragmatisch-retorische transfer vanuit de moedertaal
en de morfologisch-syntactische, lexicale en stilistische gemarkeerdheid van een T2-
structuur, wordt de verwerving van de lexicale, syntactische en pragmatisch-retorische
middelen die met de argumentatieve categorieEn samenhangen, waarschijnlijk ook
beihvloed door bepaalde linguistische kenmerken van het T2-aanbod, zoals complexiteit,
vorm-functie relatie, transparantie, communicatieve relevantie, syntheticiteit en
inputfrequentie. Deze doeltaalkenmerken worden in de volgende paragraaf besproken.

3.6 Invloed van doeltaalkenmerken en inputfrequentie

Een puur lingui'stische definitie van complexiteit, die niet tegelijkertdd is verbonden aan

het moment van verwerving, is vrijwel niet te geven (Hulstijn & De Graaff 1994). Voor
de hand liggend is echter de veronderstelling dat morfologisch, syntactisch of semantisch
complexe woorden en structuren uit T2 meestal later worden verworven dan niet-
complexe. Een voor T2-leerders van het Italiaans complex verschijnsel is bijvoorbeeld
het gebruik van de verleden tijd (imperfeno, passato prossimo en passato remoto), dat
aan allerlei specifieke restricties is onderworpen, die in het Nederlands gedeeltelijk
ontbreken.

In elkaars verlengde liggen de drie begrippen vorm-functie relatie, transparantie
en coulmunicatieve relevantie, die ook van invloed zouden kunnen zijn op de verwerving.
Met de vorm-functie relatie wordt gedoeld op het verband tussen syntactische vorm en
semantische functie. Syntactische distincties met een semantische functie die voor T2-
leerders gemakkelijk te herkennen is, worden waarschijnlijk eerder verworven dan
distincties op louter formele gronden (Blok-Boas 1990; 1993). Een voorbeeld voor het
Italiaans van het ontbreken van een duidelijke vorm-functie relatie is het gebruik van het
lidwoord in possessiefconstructies als i/ mio computer, mijn computer; voor het
Nederlands de congruentie op basis van grarnmaticaal geslacht, in een groot gebouw in
plaats van een grote gebouw.

In nauwe samenhang met het begrip vorm-functie relatie, staat het ook wel
gebruikte begrip transparantie. Transparant zijn constructies die in vormelijk opzicht,
bijvoorbeeld door de oppervlaktestructuur van de uiting, een directe afspiegeling vorrnen
van de pragmatische relaties en onderliggende semantische structuur. Bij minder
transparante constructies is dit verband veel indirecter. Transparante constructies zijn voor
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T2-leerders meestal eenvoudiger dan niet-transparante (Canale & Swain 1988). ln Inten
we hem maar even met rust laten. Heb je niet gemerkt dat hij doodmoe is? is het als
vraag geformuleerde argument Heb je niet gemerkt dat hij doodmoe ls minder transparant
en moeilijker te identificeren dan het door want geintroduceerde argument in Laten we
hem maar even met rust laten, want hij is doodmoe.

Met de tefln communicatieve relevantie wordt verwezen naar T2-constructies, die
moeilijk te vervangen zijn door andere met dezelfde functie (Kwakernaak 1992).36
Communicatief niet-relevant zijn volgens Kwakernaak constructies die in semantisch
opzicht redundant, optioneel en vermijdbaar zijn. Een voorbeeld in het Italiaans van een
volgens deze definitie communicatief niet-relevante structuuris de gebiedende wijs. Deze
is vrijwel altijd te parafraseren door een constructie met i necessario che, het is nodig
dat of deve/moet + infinitief. Vooral in combinatie met de clitics blijkt de gebiedende
wijs voor de meeste T2-leerders moeilijk (Berretta 1995).37 T2-leerders maken zich deze
optionele structuren meestal pas laat eigen en geven de voorkeur aan T2-alternatieven,
die ongemarkeerd zijn of meer overeenkomst vertonen met de moedertaal.

Onverkorte, niet-synthetische constructies, zoals constructies met veel lexicale
herhaling en weinig voornaamwoorden, worden door T2-leerders in de regel eerder en
vaker gebruikt dan meer synthetische (Kellerman 1979). De syntactisch verkorte
Italiaanse constructie met een absoluut gebruikt voltooid deelwoord, in morto il marito,
ha messo su un negozio; haar echtgenoot overleden zijnde, is ze een winkel begonnen
is voor T2'-leerders in principe moeilijker dan de niet-synthetische constructie
quando/siccome i marto il marito, ha messo su un negozio; toerdomdat haar echtgenoot
is overleden, is ze een winkel begonnen. Waarschijnlijk is dit ook te wijten aan de
ongebruikelijkheid van zulke constructies in het Nederlands.

Met inputfrequentie wordt de duur en frequentie bedoeld waarmee een T2-leerder
met bepaalde doeltaalconstructies in contact is geweest. Inputfrequentie is bij T2-
verwerving vaak een secundaire factor, omdat de relatie tussen de mate van contact en
correcte toepassing soms tamelijk los blijkt (Dittmar & Ahrenholz L995).In het algemeen
is het waarschijnlijk belangrijker wat T2-leerders met doeltaalwoorden en -structuren
doen, dan hoe vaak en hoe lang ze ermee zijn geconfronteerd (Hulstijn 1987). Niettemin
is in een aantal gevallen wel een zeker effect van inputfrequentie geconstateerd
(Lightbown 1983).

3.7 Argumenterend schrijven in T2: model

In Figuur 3.2 staan de verschillende factoren afgebeeld die in dit hoofdstuk aan de orde

36 De begrippen 'communicatief relevant' en 'communicatief niet-relevant' zijn enigszins
misleidend, omdat ze geihterpreteerd kunnen worden als in communicatief opzicht al dan niet
functioneel. Dit is in de opvatting van Kwakernaak (1992) echter niet het geval.

3' Volgens Berretta (1995) wordt de moeilijkheid voor T2-leerders bepaald door de
pragmatische en syntactisch-morfologische gemarkeerdheid van de Italiaanse gebiedende wijs.
De gebiedende wijs veronderstelt in pragmatisch opzicht een asymmetrische hierarchische relatie,
of juist een bepaalde intimiteit tussen twee gesprekspartners, waarvan in de meeste interacties
geen sprake is. Bovendien is de gebiedende wijs, door het feit dat hij in morfologisch opzicht
niet uit 66n maar uit meerdere paradigma's bestaat, voor T2-leerders in linguistisch opzicht
onvoorspelbaar en moeilijk te herkennen.
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zijn gekomen. In relatie met elkaar beinvloeden ze het argumenterend schrijven in T2.
Figuur 3.2laat zien dat de argumentatieve competentie in Tl bestaat uit de cognitieve,
metacognitieve en argumentatieve vaardigheden I, II en III enerzijds en de pragmatisch-
retorische en linguistische vaardigheden IV en V anderzijds. De cognitieve,
metacognitieve en argumentatieve vaardigheden van de moedertaal vormen ook de basis
van de argumentatieve competentie in T2. Voorwaarde voor het gebruik van deze
vaardigheden in T2 is dat de T2-schrijvers zich boven de vereiste taaldrempel van T2-
kennis bevinden. Behalve door de cognitieve, metacognitieve en argumentatieve
vaardigheden die Tl en T2 gemeenschappelijk hebben, wordt de argumentatieve T2-
competentie gevormd door de pragmatisch-retorische en linguistische T2-vaardigheden.
Op deze pragmatisch-retorische en finguistische vaardigheden, die T2-schrijvers moeten
verwerven om in T2 een argumentatieve tekst te kunnen produceren, ligt in mijn
onderzoek de nadruk.

Van T1 naarT2 kan pragmatisch-retorische en linguistische transfer optreden van
taalelementen en pragmatisch-retorische patronen en stijlfiguren uit Tl. Een beperking
op het optreden van transfer wordt gevormd door gemarkeerdheidsrelaties tussen bepaalde
woorden en structuren in Tl en T2. Naast gemarkeerdheid kunnen ook sommige
kenmerken van het T2-aanbod, zoals complexiteit, vorm-functie relatie, transparantie,
communicatieve relevantie, syntheticiteit en inputfrequentie de verwerving van de
linguistische vaardigheden in T2 beinvloeden.
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4. ONDERZOEKSVRAGEN EN -HYPOTHESES

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de onderzoeksvragen en -hypotheses centraal, die het uitgangspunt
hebben gevormd van de analyse van de kenmerken van de betoogstructuur en de linguistische
en pragmatisch-retorische realisaties van de argumentatieve categorie€n in T2 en Tl.

In 4.2 formuleer ik de onderzoeksvragen die kunnen worden afgeleid van de algemene

onderzoeksvraagstelling, zoals verwoord in hoofdstuk 1. ln 4.3 sta ik stil bij de factoren
implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische
complexiteit en linguistische complexiteit. In combinatie met elkaar beihvloeden deze factoren
de accessibiliteit van de argumentatieve categorieEn in T2.

In hoofdstuk 3 is verondersteld dat de verwerving van de lexicale en syntactische
middelen waarmee de argumentatieve categorie6n in T2 worden gerealiseerd, wordt beihvloed
door gemarkeerdheidsrelaties en bepaalde linguistische kenmerken van het T2-aanbod. Ook
de mate van grarnmaticalisatie van een T2-structuur zou op deze verwerving van invloed
kunnen zijn (Giacalone Ramat 1992; 1993; 1995; Skiba & Dittmar 1992).ln 4.4 ga ik na in
hoeverre het begrip grammaticalisatie bruikbaar is voor de vergelijking van deze taalmiddelen
inT2 en T1.

In 4.5 komen de verschillende linguistische en pragmatisch-retorische regels aan de orde
die met de argumentatieve categorie0n verbonden zin. Deze regels zijn grotendeels

taalspecifiek en moeten apart voor T2 worden verworven. In 4.6 en 4.7 ga ik in op het soort
vereenvoudigingsstrategieEn waarvan T2-schrijvers zich voor de markering van de
argumentatieve categorie€n kunnen bedienen. In 4.8 worden de onderzoekshypotheses
geformuleerd, die naar aanleiding van de onderzoeksvragen in 4.2 zijn opgesteld.

4.2 Onderzoelcsvragen

Zoals al uiteengezet is in hoofdstuk 1, richt het onderzoek zich op de volgende vraagstelling:
Wat zijn inT? en Tl de kenmerken van de betoogstructuur van argumentatieve teksten van
halfgevorderde T2-leerders en met welke linguistische en pragmatisch-retorische middelen
worden in T2 en Tl de verschillende argumentatieve categorieen weergegeven? Wat is de

invloed van de moedertaal op het argumenterend schrijven in T2?
Tegen de achtergrond van de theoretische inzichten en aannames in hoofdstuk 2 en 3,

kan deze algemene onderzoeksvraagstelling worden opgesplitst in een zestal deelvragen, die
hieronder worden geformuleerd.

Onderzoeksvraag I betreft de gebruiksvolgorde en frequentie in T2 en T1 van de

verschillende argumentatieve categorie6n;2 de mate van argumentatieve onderschikking in
T2 en T1; 3-5 hebben betrekking op het type lexicale en syntactische middelen dat in T2 en

T1 voor de realisatie van de argumentatieve categorieen wordt gebruikt, en op de mogelijkheid
van linguistische transfer vanuit de moedertaal;6 gaat over de rol inT? en T1 van sommige
pragmatisch-retorische middelen met een indirect argumentatieve functie en de invloed van
de moedertaal op het gebruik van deze middelen in T2.

Deze zes onderzoeksvragen luiden:
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Met welke frequentie manifesteren de verschillende argumentatieve categorie6n zich in
T2 en in T1 en in welke volgorde worden ze in de T2-produktie gebruikt?

In hoeverre onderscheidt de macro-argumentatieve structuur in T2 zich van die in T1
wat betreft het gebruik van hypotactische versus paratactische argumentatieve structuren?

3. Welke verschillen zijn er tussen T2 en Tl met betrekking tot de lexicale en syntactische
middelen die door de schrijvers voor de realisatie van de argumentatieve categoriedn
worden gebruikt?

Wat is bij de realisatie van de argumentatieve categorieEn inT? en Tl het aandeel van
argumentatieve indicatoren in vergelijking met het gebruik van andere lexicale en
syntactische middelen?

In hoeverre doet zich bij de verwerving van argumentatieve indicatoren en andere
lexicale en syntactische middelen linguistische transfer voor van Tl naar T2 en in
hoeverre wordt deze verwerving beinvloed door gemarkeerdheidsrelaties en bepaalde
linguistische kenmerken van het T2-aanbod?

Wat is in T2 en Tl de rol van sommige pragmatisch-retorische middelen met een
indirecte hrgumentatieve functie, zoals metaforen en retorische vragen? In hoeverre levert
de pragmatisch-retorische specificiteit van T2 de schrijvers problemen op en in welke
gevallen is er sprake van pragmatisch-retorische transfer van T1 naar T2?

De hypotheses, die naar aanleiding van de onderzoeksvragen l-6 zijn opgesteld, worden
geformuleerd in 4.8. In 4.3 wordt stilgestaan bij het gebruik in T2 van de verplichte en
facultatieve argumentatieve categorieEn en subcategorie6n en bij de factoren implicationaliteit,
cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en
linguistische complexiteit. In combinatie met elkaar kunnen deze de accessibiliteit van de
categorieEn in T2 beinvloeden.r

4,3 Verplichte categorieEn, facultatieve categoriedn en subcategoriedn in T2

In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat de argumentatieve vaardigheden uit de moedertaal
en de onderliggende cognitieve en metacognitieve vaardigheden de basis vonnen van de

argumentatieve T2-competentie. Op grond van hun argumentatieve Tl-competentie beschikken
volwassen T2-schrijvers in principe over de vereiste vaardigheden om de veqplichte en
facultatieve argumentatieve categorie€n en subcategorieEn in T2 te realiseren. Door hun kennis
van de moedertaal bezitten ze bovendien een bepaalde hoeveelheid taalonaftrankelijke kennis

' In dit onderuoek analyseer ik de gebruiksfrequentie en gebruiksvolgorde van de
afzonderlijke argumentatieve categorieen in T2 en T1, maar houd ik me niet bezig met de
verschillende argumentatieschema's die door de schrijvers worden gebruikt. Met de term
argumentatieschema wordt gedoeld op het type ondersteuningsrelatie dat tussen een Opnie en
een Argument bestaat. Zie voor een overzicht van de verschillende typologieOn van
argumentatieschema's onder andere de pragma-dialectische argumentatietheorie, de nieuwe
retorica van Perelman en Olbrechts-Tyteca (195811976), Kienpoitner (1992) en Garssen (1997).
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van het gebruik van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
markeringsmiddelen.

Om in T2 operatief te worden moeten de argumentatieve categorieen uit de moedertaal
worden gerelateerd aan een T2-structuur. Door de T2-schrijvers moet een koppeling worden
gelegd tussen de argumentatieve functies, die al bekend zijn vanuit T1, en nieuwe taalvormen
van T2.2 Behalve nieuwe taalvormen moeten T2-leerders zich ook de verschillende
gebruiksregels en lexicaliseringsregels eigen maken, die met de argumentatieve categorieen
verbonden zijn. Dit geldt ook voor de manier waarop modaliteit inT? wordt uitgedrukt.

In 3.4.2 hebben we de verwachting uitgesproken dat de halfgevorderde proefpersonen
van het onderzoek voldoende Italiaans zouden moeten kennen om de verplichte en facultatieve
argumentatieve categorieEn en subcategorieEn in T2 weer te kunnen geven. Op basis van deze

aanname kan worden verondersteld dat verschillen tussen T2 en Tl meer te vinden zullen zijn
in het type lexicale, syntactische en pragmatisch-retorische middelen waarmee de

argumentatieve categorieEn in T2 en Tl worden gerealiseerd, dan in de aan- of afwezigheid
van een bepaalde argumentatieve categorie. Verschillen in gebruiksfrequenties tussen de

categorie€n zullen zich waarschijnlijk vooral manifesteren in het gebruik van de facultatieve
categorie€n en subcategorieen, zoals wordt betoogd in 4.3.1 en 4.3.2.

4.3.1 Factoren die de accessibiliteit van de argumentatieve categoriedn in T2 beinvloeden

Een eerste veronderstelling ten aanzien van de accessibiliteit van de verplichte en facultatieve
argumentatieve categorieen en subcategorieEn in T2 is dat de frequentie en gebruiksvolgorde
worden beinvloed door relaties van implicationaliteit. Anders gezegd, het moment waarop een
argumentatieve categorie in T2 in linguistisch opzicht wordt verworyen, zou samen kunnen
hangen met de positie in de implicationele hierarchie: de verplichte categorieEn, die door de
facultatieve categoriedn en subcategorieen worden geimpliceerd, zullen het eerst in de T2-
produktie verschijnen.3

Ten opzichte van de facultatieve categorie€n en subcategorieen zijn de verplichte
categorieEn Opinie (O), Argument (A) en Algemene Regel (RG) te beschouwen als de niet-

2 Ellis (1985; 1994) gebruikt voor de koppeling van linguistische vorrn en situationele,
tekstuele of illocutieve functie het begrip mapping. Volgens Ellis verwerft een T2-leerder bij het
Ieggen van de vorm-functie relatie eerst een bepaalde vorrn en later de bijbehorende functie.
Anderen (Dittmar 1981; Meisel 1983) stellen dat T2-leerders juist uitgaan van de functies of
concepten die zij al kennen op grond van de moedertaal, waarvoor pas later de correcte T2-vorm
wordt verworven. Hoewel bij volwassen T2-leerders e€n ontwikkeling van functie naar vorm het
meest voor de hand lijkt te liggen, is het mogelijk dat bij processen van T2-verwerving zowel
de koppeling van functie en vorrn als de koppeling van vorrn en functie een rol speelt.

3 Voor het begrip implicationaliteit kan worden verwezen naar de in het T2-
verwervingsonderzoek veel geciteerde implicationele universale (Accessibility Hierarc,hy) voor
betrekkelijke bijzinnen van Keenan en Comrie (1977).In dit model worden de verschillende typen
betrekkelijke bijzinnen gerangschikt volgens een implicationele ordening. Verwerving van een

structuur in een lagere positie veronderstelt verwerving van de typen die zich in een hogere
hierarchische positie bevinden. In een studie naar de ontwikkeling van de werkwoordzin bij T2-
leerders van het Duits verklaart ook Dittmar (1980) verschillen in het tijdstip van verwerving aan

de hand van implicational scaling.
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implicationele categorie0n. De aanwezigheid van de facultatieve categorieen, die een lagere
positie in de implicationele hiErarchie bekleden dan de verplichte categorie€n, impliceert de

aanwezigheid van de verplichte categorieEn; het omgekeerde is niet het geval. De aanwezigheid
van een Ondersteuning (F) impliceert bijvoorbeeld die van een bijbehorend Argument dat door
de Ondersteuning wordt versterkt, maiu de aanwezigheid van een Argument niet die van een

Ondersteuning. Eenzelfde implicationele relatie bestaat er tussen de argumentatieve
subcategorieEn Conditie (COND) en Precisering (PRECIS), ten opzichte van de verplichte of
facultatieve categoriedn waarvan ze onderdeel zijn of een uitbreiding vornen. Over het geheel
genomen lijkt er tussen de facultatieve categorieEn en subcategorien onderling echter geen
sprake te zijn van relaties van implicationaliteit.

Een tweede factor die de gebruiksvolgorde van de argumentatieve categorieen inT? zou
kunnen beinvloeden is de mate van cognitieve complexiteit van een categorie. Hoewel de
facultatieve categorieen en subcategorieEn in cognitief opzicht waarschijnlijk complexer zijn
dan de verplichte categorieen, zal dit feit bij volwassen T2-schrijvers niet of nauwelijks een

rol spelen, zoals werd gepostuleerd in 3.4.2. Dit geldt ook voor de Bekrachtiging (RINF) en

het Voorbehoud (RIS), waarvan de cognitieve complexiteit bij de verwerving in de moedertaal
het grootst lijkt, getuige het feit dat deze categorie€n bij kinderen als laatste in de Tl-produktie
verschijnen (De Negri Trentin l97O; Pontecorvo, Ajello &Zucchermaglio 1991).

Op grond van het gegeven dat de verplichte categorieen de basis vormen van elke
redenatie, kan worden verondersteld dat de communicatieve noodzaak van de facultatieve
categorieen en subcategorieEn in het algemeen geringer zat zijn dan die van de verplichte
categorieen. Een wat afwijkende positie binnen de facultatieve categoriedn wordt ingenomen
door de de modale categorie Q. Gezien de in hoofdstuk 3 gesignaleerde relevantie van
epistemische modaliteit voor volwassen T2-schrijvers, zal de communicatieve noodzaak van

Q groter zijn dan die van de andere facultatieve categorieen. Dit geldt om dezelfde reden ook
voor de contra-argumentatie (CA). Een en ander zou ertoe kunnen leiden dat Q en CA door
de T2-schrijvers al vanaf het begin met simpele linguistische middelen in de T2-produktie
worden gerealiseerd (3.2).

Minder groot is naar verwachting de communicatieve noodzaak van de facultatieve
categorieEn en subcategorieEn F, COND en PRECIS, die tot op zekere hoogte zijn te

beschouwen als een specifieke vorm van modaliteit, zoals werd gesteld in 2.4.3 en 2.6.|n
vergelijking met CA zal ook de communicatieve noodzaak van de facultatieve, contra-
argumentatieve categorie Alternatief (AL) geringer zijn. RIS en RINF, die respectievelijk een

nieuwe minder plausibele Opinie bevatten of een in de ogen van de schrijver niet ter zake
doende contra-argument, zijn vermoedelijk te beschouwen als de communicatief meest
'redundante' categorie€n.

Wat betreft de pragmatisch-retorische complexiteit is er tussen de verplichte en
facultatieve categorie6n en subcategorieen waarschijnlijk weinig of geen verschil. De keuze
van het soort linguistische realisaties dat in T2 passend is en in overeenstemming met de voor
argumentatieve teksten geldende conventies, zal voor T2-schrijvers altijd moeilijk zijn,
ongeacht het feit of men met een verplichte, dan wel met een facultatieve categorie of
subcategorie van doen heeft. Zo zal bijvoorbeeld de realisatie in T2 van het Argument of de

Ondersteuning (het noemen van een omstandigheid, bron of autoriteit die door de lezer als
overtuigend en gezaghebbend wordt beschouwd) in pragmatisch-retorisch opzicht in beide
gevallen moeilijk zijn. Ditzelfde zal ook gelden voor de overige argumentatieve categorieEn.

De accessibiliteit van de argumentatieve categorieen in T2 wordt naar alle
waarschijntijkheid vooral bepaald door de linguistische complexiteit, die met de realisatie van
een categorie is verbonden. Realisatie van de facultatieve categorie6n en subcategorieen zal
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in de regel moeilijker zijn dan die van de verplichte categorieEn, onder andere door de grotere

noodzaak tot explicitering van de argumentatieve orientatie.a In linguistisch opzicht het meest

complex zijn vermoedelijk de syntactisch onderschikkende categorieEn RINF en RIS, die
worden gerealiseerd met behulp van een taalstructuur van het type benchi (hoewel) +
conjunctivus en a meno che (tenzij) + conjunctivus. In geval van conceptueel verwante
categoriedn als RINF en AL zal de voorkeur van een T2-schrijver daarom waarschijnlijk
uitgaan naar de linguistisch eenvoudigere nevenschikkende categorie AL.

Het lijkt aannemelijk dat implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve
noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en linguistische complexiteit, behalve op de
frequentie en gebruiksvolgorde van de argumentatieve categorieEn inTZ, ook van invloed zijn
op de accessibiliteit van de categoriedn in T1. Aangezien we echter in het eerste geval van

doen hebben met cognitief en sociaal volwassenen, en in het tweede geval met jonge kinderen,
zal de aard en het aandeel van deze factoren in T2 en T1 sterk verschillen. Dit zal met name
gelden voor cognitieve complexiteit. Daar komt nog bij dat er in de huidige stand van zaken
nog maar weinig onderzoeksresultaten voor handen zijn met betrekking tot de manier waarop
de cognitieve en metacognitieve vaardigheden uit Tl direct of indirect doorwerken in T2
(3.4.1). Wat betreft de rol van deze factoren beperk ik me daarom tot hun invloed op het
gebruik van de argumentatieve categorieEn in T2; over hun rol in T2 kan binnen het kader
van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan.

Tabel 4.1 bevat een overzicht van de verschillende factoren die de accessibiliteit van
de argumentatieve categorieen in T2 kunnen beinvloeden. De mate waarin een bepaalde factor
werkzaam is, is op grond van de hierboven genoemde overwegingen aangegeven met behulp
van 66n, twee of drie plussen. De in de tabel genoemde factoren fungeren als filter: een groter
aantal plussen betekent dat het gebruik van een argumentatieve categorie in T2 in sterkere mate
wordt vertraagd.

In de eerste kolom worden de verschillende argumentatieve categorie€n vermeld; eerst
de verplichte categorieEn, dan de facultatieve (toegevoegde en specificerende) en vervolgens
de subcategorieeEn. ARG CAT staat voor argumentatieve categorie. In de tweede kolom zijn
onder'implicationaliteit' de niet-implicationele veqplichte categorieen voorzien van ddn plus,
de implicationele facultatieve categorieEn en subcategorie0n van twee. Omdat moeilijk is vast
te stellen in hoeverre binnen de facultatieve categorie€n en subcategorieEn onderling sprake
is van implicationele relaties, is een markering door drie plussen achterwege gelaten. De mate
van cognitieve complexiteit is weergegeven door 6dn, twee of drie plussen; bij volwassen T2-
schrijvers zal cognitieve complexiteit, zoals hierboven werd gesteld, echter slechts een zeer
secundaire rol spelen. Onder 'communicatief noodzakelijk vs. niet-noodzakelijk' is op een

schaal van'noodzakelijk' naar'niet-noodzakelijk' de mate van communicatieve noodzaak van
de argumentatieve categorie0n iumgegeven; de communicatief meest noodzakelijke categorieEn
hebben 66n plus gekregen; de communicatief minder noodzakelijke twee of drie. 'Pragmatisch-
retorische complexiteit' en 'linguistische complexiteit' zijn gemarkeerd door 66n, twee of drie
plussen. De pragmatisch-retorische complexiteit is waarschijnlijk in alle gevallen groot en is
daarom voor alle argumentatieve categorieEn voorzien van drie plussen.

a Zie voor de grotere noodzaak tot expliciete lingui'stische markering van de facultatieve
categorieEn en subcategorieEn paragraaf 4.6.
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Tabel 4.1: Overzicht van de factoren die van invloed zijn op de accessibiliteit van de
argumentatieve categorie6n in T2.

ARG
CAT

implicatio-
naliteit

cognitieve
complexi-
teit

cornmunr-
catief
noodzakelijk
vs.
niet-
noodzakelijk

pragmatisch-
retorische
complexiteit

linguisti-
sche

complexi-
teit

otc + + + +++ +

A (CA) + + + +# +

RG + + + +++ +

RIS ++ +# +++ +++ +++

RINF ++ +++ +++ +# +#
AL ++ ++ ++ +++ ++

a ++' ++ + +++ +

F ++ ++ ++ +# ++

COND ++ ++ ++ +# ++

PRECIS ++ ++ ++ +# ++

4.3.2 Frequentie en gebruilcsvolgorde

Uit Tabel 4.1 kan worden afgelezen in welke mate elk van de factoren implicationaliteit,
cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en
linguistische complexiteit de accessibiliteit van de argumentatieve categorieen in T2 kan
beihvloeden. Indien deze factoren in samenhang met elkaar worden beschouwd, kan op basis
van Tabel 4.1 worden gepostuleerd dat de verplichte en facultatieve argumentatieve categorieen
en subcategorie€n in deze gebruiksvolgorde in de taalproduktie van T2-leerders zullen worden
gebruikt:

Argumentatieve categoriedn in ltaliaans T2

I
- Verplichte categorieen: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieEn: Q

II
- Verplichte categorieen: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieEn: AL, Q, F,
- SubcategorieEn: COND, PRECIS
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m
- Verplichte categorieen: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieEn: RIS, RINF, AL, Q, F
- Subcategoriedn: COND, PRECIS

In I figureren de drie verplichte categorieEn Opinie (O), Argument (A) en Algemene
Regel (RG).Met eenvoudige lexicale en syntactische middelen (performatieven, onpersoonlijke
constructies, predicatieve formules, modaal bijwoord) wordt ook modaliteit (Q) gerealiseerd.

Verder komen in het betoog ook enkele contra-argumenten voor (CA). In II zijn, naast Q en

de verplichte categorie€n, de facultatieve categorieen Alternatief (AL) en Ondersteuning (F)
aanwezig en de subcategorieen Conditie (COND) en Precisering (PRECIS). In III worden,
behalve O, A, RG, AL, Q en F, ook het Voorbehoud (RIS) en de Bekrachtiging (RINF)
gebruikt.

Verschillen in gebruiksfrequentie tussen T2 en Tl zullen zich vooral manifesteren in II
en III, met betrekking tot de facultatieve argumentatieve categorieEn en subcategorieEn die,
zoals Tabel 4.1 laat zien, implicationeel zijn ten opzichte van de verplichte categorieEn,
cognitief en linguistisch complexer en cofiImunicatief minder noodzakelijk.

De factoren die in Tabel 4.1 worden genoemd, kunnen samen de accessibiliteit van een

categorie in T2 sterker of minder sterk afremmen. Een factor die een rol zou kunnen spelen
bij de keuze van de lexicale en syntactische middelen waarmee de argumentatieve categoriegn
in T2 worden gerealiseerd, is de mate van grafirmaticalisatie van een T2-structuur. Het begrip
grammaticalisatie komt aan de orde in paragraaf 4.4.

4.4 Grammaticalisatie

Met de term grammaticalisatie, die wel wordt gehanteerd in sommige functionalistische
modellen van T2-verwerving,s wordt geduid op de ontwikkeling in T2 van het gebruik van
primair pragmatische strategiedn naar gegrammaticaliseerde vonnen (Giacalone Ramat 19921

1993; 1995; Skiba & Dittmar 1992). Binnen dit grammaticalisatieperspectief wordt T2-
verwerving beschouwd als een proces van toenemende grarnmaticalisatie, waarbij een T2-
leerder zich geleidelijk de grammaticale vornen eigen maakt die in T2 voor het uitdrukken
van bepaalde semantische distincties worden gehanteerd.

Een eerste terrein waarop grammaticalisatie volgens Giacalone Ramat e.a. van toepassing
is, is de verwerving van modaliteit, door de interactie van pragmatische, lexicale en
syntactische factoren. De verwerving van modaliteit in T2 kan in deze optiek worden
beschouwd als een ontwikkeling vanuit een impliciete fase, via een lexicale fase, naar een
grammaticale fase. In de eerste impliciete pragmatische fase, die vooral betrekking heeft op
het mondeling taalgebruik, worden voor het uitdrukken van modaliteit in T2 overwegend
pragmatische middelen gebruikt (aarzeling, intonatie, gebaren) en is nog geen sprake van enige
linguistische codering. De modale betekenis van een uiting moet worden ontleend aan de
directe verbale en niet-verbale context. In voorbeeld l, ontleend aan aan Giacalone Ramat
(1992) evenals de voorbeelden 2a, 2b en 3, laat alleen perb pazienza adesso zien dat we te

5 Cfr. Perdue (1991); Perdue en Klein (1992).
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hebben met een niet-factuele bewerins.6

- Che lavoro ti piacerebbe fare?
- A me piace come prima, come mio lavoro tecnica di laboratorio, interprete di
medico, far questo lavoro a me piace molto, perd pazienza adesso.

(- Wat voor werk zou je graag willen doen?
- Ik vind leuk zoals eerst, zoals mdn werk laboratoriumtechnicus of vertaler voor

een dokter, dat werk doen vind ik erg leuk, maar afwachten nu.)

Op deze impliciete fase volgt een lexicale fase, waarin modaliteit wordt gerealiseerd met
behulp van eenvoudige niet-gegrammaticaliseerde middelen als performatieven (io pensare,
io penso) en een enkel bijwoord, zoals forse (voorbeeld 2a en 2b).

(2a) - Cosa farai l'ultimo dell'anno?
- Io pensare cosi, prima lavorare, quando finisce lavoro, sera no?, gid, tardi, forse
io va al ristorante mio parenti mangiare un po' no?

(- Wat ga je op oudejaarsavond doen?
- Ik denken zo, eerst werken, wanneer werk klaar, avond, he?, al laat, misschien

ik ga naar restaurant mijn familieleden beetje eten, hE?)

Io penso un po' mancia piliu gentilezza.(2b)

(Ik denk een beetje fooi meer vriendelijkheid.)

Pas in de laatste grammaticale fase wordt door T2-leerders gebruik gemaakt van
syntactisch-morfologische middelen, zoals in het Italiaans de imperfetto enfutura met modaal
epistemische waarde, de cond.izionale, de congiuntivo, of het gebruik van potere (kunnen) +
infinitief en dovere (moeten) + infinitief, zoals dev'essere in voorbeeld 3 laat zien (Stephany
l99s).

- E questo monaco chi potrebbe essere?

- II monaco dev'essere un parente della famiglia.

(- En wie zou deze monnik kunnen zijn?
- De monnik moet een familielid zijn.)

Als een proces van toenemende grammaticalisatie kan ook de verwerving in T2 van
conditionaliteit worden gezien (Chini 1995). Conditionele structuren lijken zich in T2 in het
algemeen te ontwikkelen op basis van temporele constructies, via hypothetische constructies
tot contrafactuele constructies. In het eerste geval kan de conditionaliteit uitsluitend worden
afgeleid uit de directe context, in het tweede geval worden voor het uitdrukken van
conditionaliteit eenvoudige linguistische middelen gebruikt, terwijl de schrijvers in het derde
geval, met behulp van verschillende gegrammaticaliseerde middelen ook irrealiteitsconcepten

(3)

u Vgl. Giacalone Ramat (1992:310-31l, 313, 315).
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weten uit te drukken (Bates 1976). Wat de syntactisch-morfologische codering betreft,
correspondeert dit voor T2-leerders van het Italiaans met een eerste fase waarin overwegend
temporele structuren figureren, geihtroduceerd door quando (wanneer), gevolgd door de

tegenwoordige tijd van de indicativus (voorbeeld 4);7 een tweede alternerende fase, waarin
behalve se (als) + tegenwoordige tijd ook enkele voffnen van de condizionale, imperfetto en

futaro voorkomen (voorbeeld 5); een derde hypothetische, waarin voor het uitdrukken van

contrafactualiteit naast de imperfetto en futuro vooral condizionale- en congiuntivo-vornen
worden gebruikt (voorbeeld 6).8

Quando ,viene Ia nonna, mi legge le fiabe.

(Wanneer oma komt, leest ze me sprookjes voor.)

Se avevo soldi, compravo un regalo per la marnma.

(Als ik geld had, kocht ik een kado voor mijn moeder.)

Se rimanessi a pranzo,lo potresli conoscere.

(Als je zou blijven eten, zou je kennis met hem kunnen maken.)

Op basis van de hierboven uiteengezette grammaticalisatietheorie zou de ontwikkeling
van de argumentatieve T2-competentie kunnen worden beschreven als een ontwikkeling waarbij
een T2-leerder zich voor de realisatie van de verschillende argumentatieve categorieen eerst
vooral van pragmatische middelen bedient en de argumentatieve functie moet worden ontleend
aan de directe verbale en non-verbale context; gaandeweg wordt echter meer gebruik gemaakt
van lexicaal complexere en gegrammaticaliseerde middelen (argumentatieve indicatoren,
communicatieve formules, werkwoordconstructies, etc.). De centrale vraag is dan in hoeverre
er in T2 sprake is van een voortschrijdende grammaticalisatie van lexicale structuren, zowel
met betrekking tot de realisatie van Q en COND als ten aanzien van de overige argumentatieve
categorieEn.

Aan de hand van het begrip grammaticalisatie zou op deze manier kunnen worden
verondersteld dat T2-schrijvers, in vergelijking met Tl-schrijvers, voor de realisatie van de
verschillende argumentatieve categoriedn gebruik zullen maken van lexicaal minder complexe
en minder gegralnmaticaliseerde vornen; goede T2-schrijvers zullen bovendien lexicaal
complexere en meer gegrarnmaticaliseerde vornen gebruiken dan zwakkere T2-schrijvers.

Alvorens echter de grammaticalisatietheorie toe te passen op het terrein van het
argumenterend schrijven in T2, moeten bij het begrip grammaticalisatie, zoals het wordt
gehanteerd door Giacalone Ramat e.a, enkele kanttekeningen worden geplaatst.

Een eerste kanttekening heeft betrekking op het type T2-leerders: Giacalone Ramat e.a.

7 De voorbeelden 4-6 zijn van mijzelf afkomstig.

8 In het Italiaans kan quando, in tegenstelling tot het Nederlands, in principe alleen
temporaliteit uitdrukken en geen conditionaliteit. Door Nederlandse T2-leerders van het Italiaans
wordt het ten onrechte echter vaak gebruikt met een conditionele functie (zie 6.5.1).

7t

(4)

(s)

(6)
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houden zich vooral bezig met T2-verwerving in een natuurlijke ongestuurde setting. Hun
onderzoek richt zich op kinderen en volwassenen met een geringe scholing, voor wie T2
tweede taal en geen vreemde taal is. Het is zodoende niet duidelijk in hoeverre hun
bevindingen ook van toepassing zijn op relatief hoog opgeleide T2-leerders van het Italiaans
als vreemde taal in een onderwijs-leersituatie.

Een tweede punt van twijfel heeft betrekking op de reikwijdte van het begrip
grammaticalisatie. Door Giacalone Ramat e.a. wordt het begrip grammaticalisatie allereerst
toegepast op het niveau van enkelvoudige uitingen, niet op grotere tekstporties. Het wordt door
hen bovendien gebruikt voor de verklaring van bepaalde processen van T2-verwerving en niet
ter vergelijking van T1 en T2. Het is zodoende de vraag in hoeverre
grammaticalisatieprocessen ook op tekstueel niveau een rol spelen en een vergelijking kan
worden getroffen tussen Tl en T2. Daar komt nog bij dat grammaticalisatie een gedeeltelijk
taalspecifiek begrip is: de ene taal kent meer en andersoortige gegrammaticaliseerde middelen
dan de andere.

Een bezwaar van andere aard heeft te maken met de oppositie lexicaal-syntactisch van
Giacalone Ramat e.a. Dit onderscheid, dat ten grondslag ligt aan de veronderstelling dat
lexicale vornen eerder worden verworven dan meer gegrarirmaticaliseerde, blijkt in de praktijk
moeilijk te maken. Niet duidelijk is bijvoorbeeld of de argumentatieve indicatoren als lexicale
dan wel als syntactische middelen beschouwd dienen te worden, aangezien het gebruik ervan
zowel aan een aantal lexicale als syntactische restricties gebonden is. Een dergelijke rigide
scheiding is bo'iendien in strijd met de tendens binnen het huidige grammaticaonderzoek om
juist de nadruk te leggen op de interactie tussen lexicale functie en syntactische vofin
(Rutherford 1987; Rutherford & Sharwood Smith 1988). De interpretatie van
'gegrammaticaliseerd' lijkt hiermee te worden verengd tot 'morfo-syntactisch'.

Een vergelijkbaar probleem betreft de classificatie van een vorm of structuur in termen
van een grotere of kleinere mate van lexicale complexiteit of grammaticalisering: onduidelijk
is op basis van welke criteria een dergelijke indeling moet worden gemaakt. Voor zover bij
Giacalone Ramat e.a. van een classificatie sprake is, beperktdeze zich tot de meest 'stereotype'
gevallen, zoals de congiuntivo of condizionale composto, die in het Italiaans in morfo-
syntactisch opzicht complexer zijn dan de imperfetto.

Ondanks deze reserves biedt het begrip grammaticalisatie een bruikbare invalshoek voor
de analyse van de argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
markeringsmiddelen in T2 en Tl. Het begrip grammaticalisatie moet echter worden gerelateerd
aan de factoren uit Tabel4.1, die de accessibiliteit van de argumentatieve categorieEn kunnen
beinvloeden. Waar eerstgenoemden een aantal beperkingen vornen op het gebruik van de
argumentatieve categorieen inT2, verwijst het begrip grammaticalisatie, bij de keuze van het
type linguistische markeringsmiddelen van de categorieen in T2, naar een ontwikkeling van
niet-gegrammaticaliseerde naar gegrammaticaliseerde taalvormen.

Op grond van het probleem van de classificatie van een lexicale of syntactische vorn
in termen van oplopende lexicale of syntactische complexiteit en de moeilijkheid van de

tweedeling van Giacalone Ramat e.a in 'lexicaal' en 'syntactisch', zie ik van een dergelijke
classificatie af; bovendien maak ik in het nu volgende geen scherp onderscheid tussen
'lexicaal' en 'syntactisch' en beperk ik me tot een globale indeling in 'argumentatieve
indicatoren' (connectieven) en 'andere lexicale en syntactische middelen'.

Ten aanzien van het gebruik van argumentatieve indicatoren en overige lexicale en
syntactische markeringsmiddelen zou er, op basis van de grammaticalisatietheorie, in de

aanvangsfasen van het T2-verwervingsproces sprake kunnen zijn van een impliciete
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pragmatische fase, waarin een aantal zinsconstituenten simpelweg naast elkaar wordt geplaatst

en voor de realisatie van de argumentatieve categorie6n nog geen argumentatieve indicatoren
worden gebruikt. Het is dan aan de lezer de semantische en argumentatieve relatie tussen de

zinscomponenten onderling uit de context af te leiden, zoals ook het geval was in voorbeeld
1.Op deze fase volgt een tweede lexicaal-syntactische fase, waarin T2-schrijvers voor de

markering van de argumentatieve ori€ntatie vooral gebruik maken van argumentatieve
indicatoren, eerst alleen van de meest frequente en ongemarkeerde, zoals in voorbeeld 2, en

daarna ook van minder frequente en meer gemarkeerde. Pas in de derde gegrammaticaliseerde
fase worden, behalve indicatoren, ook andere lexicale en syntactisch-morfologische
markeringsmiddelen gebruikt. Het gebruik van argumentatieve indicatoren zou dientengevolge
in deze laatste fase weer af kunnen nemen.

In hoofdstuk 6 ga ik verder in op de vraag in hoeverre het begrip grammaticalisatie
daadwerkelijk een rol speelt bij het gebruik van modaliteit en van de verschillende lingui'stische
markeringsmiddelen van de argumentatieve categoriedn in T2 en T1. Vermijding door T2-
schrijvers van sommige lexicale en syntactische constructies, bijvoorbeeld taalstructuren die
worden gebruikt voor de realisatie van RINF en RlS, zou, behalve door de inherente
moeilijkheid van de betreffende T2-structuren, aan de hand van het begrip grammaticalisatie
ook verklaard kunnen worden als het resultaat van de vermijding van gegrammaticaliseerde
vormen.

In 4.5 sta ik eerst stil bij de grotendeels taalspecifieke regels die met de argumentatieve
categorieEn O, A, RG, AL, F, RINF, RIS, Q, COND en PRECIS zijn verbonden. Paragraaf
4.6 en 4.7 hebben betrekking op de markering en identificatie van de argumentatieve
categorieOn in T2 en het soort vereenvoudigingsstrategieEn waarvan T2-schrijvers gebruik
kunnen maken.

4.5 Argumentatieve categoriedn in T2 en T?-specifieke regels

Ten aanzien van de linguistische en pragmatisch-retorische verschijnselen die met de

argumentatieve categorie€n samenhangen, zijn er tussen T2 en T1 allerlei verschillen.
Het Italiaans en het Nederlands onderscheiden zich bijvoorbeeld van elkaar in de

restricties, specifieke gebruikscondities en de mate van syntactische, semantische en stilistische
gemarkeerdheid van de argumentatieve indicatoren. Ook kunnen er kwantitatieve verschillen
zijn in de aantallen indicatoren en overige lexicale en syntactische middelen voor de realisatie
van de argumentatieve categoriedn. Bovendien bevatten het Italiaans en het Nederlands elk
een aantal taalmiddelen dat exclusief is voor die taal, zoals de Nederlandse modale constructie
zijn te + infinitief, in de betekenis van kunnen, of het Italiaanse gerundium, ter markering van
relaties van causaliteit, concessiviteit en conditionaliteit.e

De taalspecifieke verschijnselen, die verbonden zijn met het gebruik van de argumentatie-
ve categorie€n in T2, kunnen de volgende linguistische en pragmatisch-retorische regels

'Aan de vraag in hoeverre de verschillende argumentatieve categorieEn te beschouwen zijn
als universeel, ga ik hier voorbij. Het zou echter mogelijk zijn dat verschillen tussen talen zich
vooral zouden kunnen manifesteren in de aan- of afwezigheid van bepaalde lexicale en

syntactische middelen, wailmee de facultatieve categorieEn en subcategorieEn worden
gerealiseerd.
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Regels voor de macro-organisatie in T2 van de tekst als geheel. Deze regels hebben
bijvoorbeeld betrekking op het type introducties voorafgaand aan de eigenlijke
argumentatie; de hoeveelheid hypotactische versus paratactische argumentatieve
structuren; het gebruik van argumentatieve macro-indicatoren, discourse markers en
communicatieve formules.

Plaatsingsregels in TZ op het macro- en micro-argumentatieve niveau.
Hieronder vallen:

- regels ten aanzien van de opbouw van de macro-argumentatieve strucfuur: de
positie van de Algemene Opinie O gen, de Algemene Conclusie C gen, eventuele
deelconclusies C1-Cn;

- regels voor de opeenvolging van de verschillende argumentatieve categorie6n
binnen een ilgumentatieve sequentie;

- regels voor de distributie en volgorde van tekstelementen binnen een

argumentatieve categorie.

Regels voor de markering van de argumentatieve oridntatie in T2.
Deze kunnen worden onderverdeeld in:

- regels voor het aanbrengen van de gewenste logisch-semantische relatie tussen de
tekstelementen onderling en regels voor het tot stand brengen van de beoogde
illocutieve en perlocutieve effecten;

- gebruiksregels en lexicaliseringsregels van de argumentatieve indicatoren. Hiertoe
behoren zowel de regels voor het gebruik van de 'canonieke' als 'niet-canonieke',
polyvalente indicatoren. Met canonieke indicatoren worden indicatoren bedoeld
die uitsluitend ter markering van 66n bepaalde argumentatieve categorie dienen,
zoals desalniettemin ter introductie van het Altermatief. Niet-canonieke,
polyvalente indicatoren als maar kunnen daarentegen voor de introductie van
meerdere categorie€n worden gebruikt;

- regels voor het gebruik van overige lexicale en syntactische markeringsmiddelen,
zoals communicatieve formules of bepaalde werkwoordconstructies.

d) Regels voor de specifieke manier waarop in T2 modaliteit wordt gerealiseerd.

e) Regels voor het gebruik van pragmatisch-retorische middelen in T2 met indirect
argumentatieve functie: metaforen en andere stijlfiguren, retorische vragen, etc.

Al deze taalspecifieke regels moeten door een T2-schrijver voor T2 worden verworven.
Op basis van de in 3.5 besproken resultaten uit het transferonderzoek kunnen we er vanuit gaan
dat de moedertaal van de schrijvers, zowel bij de verwerving van de gebruikscondities en
lexicaliseringsregels van de T2-indicatoren als bij de verwerving van de in T2 garrgbare

c)
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pragmatisch-retorische middelen, een belangrijke rol zal spelen. Gezien de voor alle
categorieen gepostuleerde grote complexiteit van de pragmatisch-retorische middelen, kan
worden verondersteld dat hun aandeel in T2 bescheidener zal zijn dan in T1.

Ook wat betreft de realisatie van modaliteit baseren T2-leerders zich in T2 in eerste
instantie waarschijnlijk op het modale systeem en het semantische domein van de modale
indicatoren in de moedertaal (Bernini 1995; Dittmar & Ahrenholz 1995; Giacalone Ramat
1995), hoewel er in het algemeen geen sprake lijkt te zijn van een automatische transfer naar
T2 van de semantische distincties van de moedertaal.ro

De Tl-invloed zal zich vermoedelijk ook uiten in een overproduktie van T2-indicatoren
met een oppervlakkige gelijkenis met de moedertaal en een onderproduktie van vonnen die
in Tl ontbreken of door T2-leerders'als syntactisch, semantisch of stilistisch gemarkeerd

worden beschouwd. Behalve gemarkeerdheidsrelaties zullen waarschijnlijk ook de linguistische
doeltaalkenmerken complexiteit, vorm-functie relatie, transparantie, communicatieve relevantie,
syntheticiteit en inputfrequentie, die aan bod zijn gekomen in 3.6, de verwerving van T2-
indicatoren en -constructies beinvloeden.

4.6 Marke.ring van verplichte categoriedn, facultatieve categorie€n en subcategoriedn in
T2

Aftankelijk van de argumentatieve categorie, kan realisatie van de argumentatieve categorieen
met allerlei lexicale en syntactische middelen plaatsvinden (argumentatieve indicator,
inhoudswoorden met een emotionele lading, semantische opposities, werkwoordconstructies,
morfo-syntactische markering). De markering en de identificatie van de argumentatieve
oriEntatie is voor T2-schrijvers in sommige gevallen echter moeilijker dan in andere.

De argumentatieve oriEntatie kan voor T2-leerders expliciet en ondubbelzinnig zijn,
biivoorbeeld bij gebruik van een canonieke argumentatieve indicator. Hij kan daarentegen
moeilijker te identificeren zijn, als de indicator afwezig is, in geval van indirecte argumentatie
en bij gebruik van een polyvalente indicator of een indicator zonder eenduidig Tl-equivalent.

In 4.3.1 en 4.3.2 veronderstelden we dat de realisatie van de facultatieve categorieen en

subcategoriedn om een aantal redenen (implicationaliteitsrelaties, geringere communicatieve
noodzaak, grotere linguistische complexiteit) aan T2-schrijvers meer eisen zal stellen dan de
realisatie van de verplichte categorieEn. Dit hangt ook samen met het feit dat bij de verplichte
categorieen de noodzaak tot expliciete linguistische markering in het algemeen ontbreekt of
met een minimale markering van de argumentatieve oriEntatie kan worden volstaan. Als
namelijk bij de verplichte categoriedn een rechtvaardiger of concludeerder afwezig is, is de
default-waarde van het argumentatieve verband tussen Opinie en Argument altijd causaal-

r0 De onderzoeksresultaten met betrekking tot de invloed van de moedertaal op de

verwerving van het modale systeem in T2 zijn niet eenduidig. Bernini (1995) vond voor het
Italiaans-T2 enige evidentie voor de invloed van het systeem van de modale werkwoorden in de

moedertaal van de leerders. Ook Dittmar en Ahrenholz (1995) concludeerden op grond van hun
data dat bepaalde verschillen tussen Italiaanse en Poolse T2-leerders van het Duits, ten aanzien
van de verwervingsvolgorde van de modale werkwoordenwollen, rniissen, ktinnen, sollen, diirfen
en mdgen, waarschijnlijk toe te schrijven waren aan de organisatie van de modale
werkwoordsysteem in Tl. Door Giacalone Ramat (1995) kon de invloed van Tl echter niet
worden vastgesteld.
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consequentieel, tenzij de aanwezigheid van andere indicatoren of linguistische markeringen
tot een tegengestelde interpretatie dwingt.rr In voorbeeld 7a zal de propositie vier kinderen,
ook zonder indicator, door de lezer worden opgevat als Argument voor eenweekje er tussenuit.
In voorbeeld 7b laat de aanwezigheid van hoewel echter zien dat er geen sprake is van een

causaal-consequentiEle relatie, maar van een concessieve.

(1a)

(7b)

(9a)

(eb)

Met de regel dat de default-interpretatie van de relatie tussen twee proposities in eerste
instantie causaal-consequentieel is, houdt ook de regel verband dat Argument en Conclusie
niet beiden een argumentatieve indicator kunnen bevatten.'z Zo is in voorbeeld 8, door
gebruik van omdat, de argumentatieve relatie tussen Argument en Opinie voldoende duidelijk
en toevoeging van een concludeerder in het geschreven Nederlands redundant.

(8) *Omdat Willem vandaag een aantal blunders heeft begaan (A), durft hij zich
derhalve morgen niet te vertonen (O).

Als de relativeerder wordt weggelaten, is in voorbeeld 9a niet duidelijk dat we te maken
hebben met een relatie van voorbehoud; toevoeging van tenzij is daarom noodzakelijk (9b).

7n gaat er dit jaar vast wel (Q) een weekje tussenuit (O). 7n heeft vier kinderen
(A).

Ze gaat er dit jaar vast wel (Q) een weekje tussenuit (O), hoewel ze vier kinderen
heefr (RINF).

Dirk gaat nu waarschijnlijk (Q) naar huis (O). Marjan komt nog (O? A?).

Dirk gaat nu waarschijnlijk (Q) naar huis (O), tenzij Marjan nog komt (RIS).

De noodzaak tot linguistische explicitering van het argumentatieve verband maakt
zodoende dat voor de realisatie van de facultatieve categorie€n en subcategorieen meer T2-
kennis is vereist. Daar komt nog bij dat ook de gebruikscondities van sommige bij deze
categorieEn behorende indicatoren voor Nederlandse leerders van het Italiaans in het algemeen
moeilijk blijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de relativeerders, bekrachtigers en

conditioneerders, vooral met betrekking tot het sterk van het Nederlands afwijkende gebruik
van werkwoordtijden- en wijzen (Chini 1995).

4.7 Simplificatie- en reductiestrategiedn in T2

In hoofdstuk 3 hebben we de veronderstellling geuit dat beginnende T2-schrijvers, door het
gebrek aan T2-kennis, aanvankelijk hun toevlucht zullen zoeken tot simplificatie en reductie.
Hoewel het gebruik van simplificatie- en reductiestrategieEn op de hogere beheersingsniveaus
vermoedelijk afneemt, bedienen ook halfgevorderde en gevorderde schrijvers zich bij het
argumenterend schrijven in T2 naar alle waarschijnlijkheid nog van een aantal

t' Zie voor het begrip defoult 2.4.5.

'' Cfr. Lo Cascio (l99la 245).
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vereenvoudigingsstrategieen (3.4).
De te verwachten tendens tot vereenvoudiging zou er in de eerste plaats toe kunnen

leiden dat er in T2 in vergelijking met T1 een sterkere voorkeur bestaat voor syntactisch
nevenschikkende categorieEn boven syntactisch onderschikkende categorieEn. Dit zou met
betrekking tot de contra-argumentatie onder andere kunnen betekenen dat de nevenschikkende
contra-argumentatieve categoriedn CA en AL, in tegenstelling tot RINF, in T2 frequenter zijn
dan in T1.

Een tweede gevolg zou kunnen zijn dat de argumentatieve macro-structuur van de T2-
teksten in vergelijking met die van de Tl-teksten minder verticaal vertakt is, dat wil zeggen

een minder hypotactische argumentatieve organisatie vertoont en minder argumentatieve
componenten bevat op de argumentatieve subniveaus S, SS en SSS.r3

Door de grotere noodzaak tot reductie zov het bovendien mogelijk kunnen zijn dat de

neiging tot weglating van de argumentatieve indicatoren, die kenmerkend is voor het neo-

standaard Italiaans, in T2 sterker is dan in Tl. Tegen deze veronderstelling pleit echter het
feit dat markering van de argumentatieve oridntatie met behulp van een ongemarkeerde
indicator waarschijnlijk minder T2-kennis vereist dan het gebruik van andere, lexicaal en
syntactisch complexere taalmiddelen, zoals in 4.4 op basis van de grammaticalisatietheorie
werd gepostuleerd. 7-o is markering van het argument door perchd (omdat), in voorbeeld 10a

linguistisch eenvoudiger dan de gerundiumconstructie non riuscendo (er niet in slagend), in
10b, of het gebruik in lOc van de constructie causa ne era (de reden hiervan was).

( l0a) Dopo la pensione decise di iscriversi all'universiti (O), perchi non riusciva a stare
denko casa tutto il giorno (A).

(10b)

(Na haar pensioenering besloot ze zich in te schrijven op de universiteit, omdat
ze er niet in slaagde de hele dag thuis te zitten.)

Dopo la pensione decise di iscriversi all'universiti (O), non riuscendo a stare
dentro casa tutto il giorno (A).

(Na haar pensioenering besloot ze zich in te schrijven op de universiteit, er niet
in slagend de hele dag thuis te zitten.)

Dopo la pensione decise di iscriversi all'universiti (O); causa ne era che non
riusciva a stare dentro casa tutto il giorno (A).

(Na haar pensioenering besloot ze zich in te schrijven op de universiteit; de reden
hiervan was dat ze er niet in slaagde de hele dag thuis te zitten.)

(l0c)

Explicitering van de argumentatieve ori€ntatie door middel van een ongemarkeerde
argumentatieve indicator zal voor T2-schrijvers dus vaak eenvoudiger zijn dan het gebruik van

andere lexicale en syntactische middelen. Het gevolg zou daarom kunnen zijn dat in T2 niet

'3 Van Eemeren en Grootendorst (1992) spreken niet van een paratactische versus een

hypotactische argumentatieve organisatie, maar gebruiken de termen 'samengesteld-

nevenschikkend' (kortweg 'nevenschikkend') en 'samengesteld-onderschikkend'
('onderschikkend'); zie 2.2).
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minder, maar juist meer argumentatieve indicatoren worden gebruikt dan in Tl. Ook het soms
geringe contact met het gesproken Italiaans, waar de argumentatieve indicatoren vaker dan
in het geschreven Italiaans worden weggelaten, en onzekerheid van de schrijver of de
argumentatieve oriEntatie van een uiting zonder indicator voor de lezer wel voldoende duidelijk
is, zouden van invloed kunnen zijn op deze te verwachten voorkeurinTZ v66r het gebruik
van een indicator.

4.7.1 Syntactische vereenvou.diging van RIS en RINF

Op grond van de in het begin van dit hoofdstuk gepostuleerde grotere linguistische
complexiteit, zullen T2-schrijvers voor de realisatie van de facultatieve categorie€n en
subcategoriedn, meer dan voor de weergave vah de verplichte categorieEn, gebruik maken van
simplificatie- en reductiestrategieen. Dit geldt waarschijnlijk vooral voor de realisatie van de
linguistisch moeilijke categorieEn RIS en RINF. Zojuist in 43 hebben we al verondersteld dat
T2-schrijvers waarschijnlijk de voorkeur geven aan CA en AL.

RIS en RINF kunnen bovendien, in plaats van door een onderschikkende relativeerder
of bekrachtiger, ook worden weergegeven met behulp van indicatoren van de andere
syntactisch (semi-)nevenschikkende categoriedn COND, CA of AL. Hoewel in semantisch-
logisch opzicht niet identiek, zou nevenschikkende realisatie van RIS en RINF in T2 zodoende
een voorstadium kunnen zijn van de in syntactisch opzicht complexere onderschikkende
realisatie.

Zo kan RIS, behalve door een taalstructuur van het type a meno che (non) (tenzij) +
conjunctivus (voorbeeld 11a), worden gerealiseerd als negatief-hypothetische conditie,
geintroduceerd door se non (als niet) + indicativus, zoals in voorbeeld I lb.

(1 1a) A meno che non piova (RIS), penso di (Q) fare il bagno (O).

(Tenzij het regent, ga ik denk ik zwemmen.)

(1lb) Se non piove (COND/RIS), penso di (Q) fare il bagno (O).

(Als het niet regent, ga ik denk ik zwemmen.)

RINF, die wordt gerealiseerd door een onderschikkende constructie metbenchi (hoewel)
+ conjunctivus (voorbeeld 12a), kan vereenvoudigd worden weergegeven met behulp van een
nevengeschikt Contra-argument, ingeleid door ma (maar), zoals voorbeeld IZb laat zien.

(rZa) Benchi il raffreddore non mi sia ancora del tutto passato (RINF), vorrei (Q) tornare
al lavoro domani (O).

(Hoewel mijn verkoudheid nog niet helemaal over is, wil ik morgen weer aan het
werk.)

Il raffreddore non mi E ancora del tutto passato (CA/RINF), ma vorrei (Q) tornare
al lavoro domani (O).

(Mijn verkoudheid is nog niet helemaal over, maar morgen wil ik weer aan het

(12b)
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werk.)

Hoewel er ook in het Nederlands waarschijnlijk een voorkeur bestaat voor het gebruik
van argumentatieve categorieEn die in syntactisch opzicht nevenschikkend zijn, kunnen we
verwachten dat T2-schrijvers meer dan Tl-schrijvers genoodzaakt zijn zich van dit soort
vereenvoudigingsstrategiedn te bedienen. Ookexpliciete regelkennis van T2zol een rol kunnen
spelen: door versimpelde weergave van RINF en RIS kan in het Italiaans de indicativus worden
gebruikt en de conjunctivus, die door Nederlandse T2-leerders van het Italiaans meestal nogal
moeilijk wordt gevonden, worden vermeden.

4.8 Hypotheses

Op basis van de theoretische aannamen uit dit hoofdstuk en de hoofdstukken 2 en 3 kunnen
bij de in 4.2 geformuleerde onderzoeksvragen l-6 de volgende hypotheses worden opgesteld:

Ad 1: Accessibiliteit van de argumentatieve categoriedn in T2

(1a) Op basis van implicationaliteitsrelaties, cognitieve complexiteit, communicatieve
noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en linguistische complexiteit worden de

verplichte en facultatieve argumentatieve categorieEn in de volgende drie fasen in de T2-
produktie gebruikt:

I
- Verplichte categorieen: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieen: Q

II
- Verplichte categorie€n: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categoriedn: AL, Q, F; RIS (semi-nevenschikkend), RINF
(nevenschikkend)
- SubcategorieEn: COND, PRECIS

UI
- Verplichte categorieEn: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorie€n: RIS (onderschikkend), RINF (onderschikkend), AL, Q, F
- SubcategorieEn: COND, PRECIS

(lb) De accessibiliteit yan de facultatieve categorieEn en subcategorie6n wordt, op grond van
implicationaliteitsrelaties, geringere communicatieve noodzaak en grotere linguistische
complexiteit, in vergeldking met de verplichte categorieEn, sterker afgeremd. De
facultatieve categorie€n RlS, RINF, AL, Q en F en de subcategoriedn COND en PRECIS
zijn daarom in T2 minder frequent dan in Tl.

(lc) In T2 is meer dan in Tl sprake van een voorkeur voor argumentatieve categorieen die
in syntactisch opzicht nevenschikkend zijn. CA en AL zijn daarom inTZ frequenter dan
in T1. De onderschikkende categorieEn RIS en RINF worden bovendien in T2 vaker
nevenschikkend gerealiseerd dan in Tl.

79



80 ONDERZOEKSVRAGEN EN -HYPOTHESES

Ad 2: Kenmerken tnacro-argumentatieve structuur in T2 en Tl

(2) De T2-teksten vertonen, in vergelijking met de Tl-teksten, een minder hypotactische
argumentatieve organisatie en bevatten minder argumentatieve componenten op de
argumentatieve subniveaus S, SS, en SSS.

Ad 3: Gebruik lexicale en syntactische middelen voor de realisatie van de argumentatieve
categorie€n in T2 en Tl

(3a) Voor de realisatie van de argumentatieve categorieEn wordt in T2 vaker dan in Tl
gebruik gemaakt van eenvoudige, niet-gegrammaticaliseerde taalmiddelen. In T2 is er
bij goede T2-schrijvers sprake van een grotere varieteit aan lexicale en
gegrammaticaliseerde middelen dan bij zwakkere T2-schrijvers.

(3b) Epistemische modaliteit wordt in TZ vaker dan in Tl met lexicaal eenvoudige, niet-
gegrarnmaticaliseerde middelen gerealiseerd. In T2 is er bij goede T2-schrijvers sprake
van een grotere varieteit aan lexicale en gegrammaticaliseerde modale middelen dan bij
zwakkere T2-schrijvers.

Ad 4: Argumentatieve indicatoren in vergelijking met andere lexicale en syntactische middelen
in T2 en Tl

(4) In T2 worden voor de realisatie van de argumentatieve categorieen, in vergelijking met
andere lexicale of gegrammaticaliseerde middelen, meer argumentatieve indicatoren
gebruikt dan in T1.

Ad 5: Tl-invloed op het gebruik in T2 van de linguistische middelen voor de realisatie van
de argumentatieve categoriedn

(5) De Tl-invloed uit zich in T2 in een overproduktie van indicatoren die overeenkomst
vertonen met de moedertaal, en een onderproduktie van indicatoren die in de moedertaal
afwezig zijn. Ook gemarkeerdheidsrelaties en de doeltaalkenmerken complexiteit, vorm-
functie relatie, transparantie, communicatieve relevantie, syntheticiteit en inputfrequentie
beinvloeden het gebruik van de linguistische markeringsmiddelen in T2.

Ad 6: Pragmatisch-retorische middelen en stijffiguren in T2 en TI

(6a) Pragmatisch-retorische middelen en stijlfiguren met een indirect iugumentatieve functie
hebben in T2 een geringer aandeel dan in T1.

(6b) Bij het gebruik in T2 van retorische middelen en stijlfiguren laten de T2-schrijvers zich
leiden door de pragmatisch-retorische conventies van de moedertaal.



5. BESCHRTJVTNG VAN HET EXPERIMENT

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het experiment beschreven dat werd opgezet voor de toetsing van de

in 4.8 geformuleerde onderzoekshypotheses. In 5.2-5.4 komen de proefpersonen, de

dataverzameling en het testmateriaal aan de orde. In 5.5-5.6 wordt ingegaan op de beoordeling,
selectie en analyse van het testmateriaal.

5.2 Proefpersonen

Het experiment werd uitgevoerd in de periode november l99l-februari l992bij een groep van
85 studenten Italiaans, Europese Studies en Culturele Studies van de Universiteit van
Amsterdam, met Italiaans als hoofdvak of hoofdtaal. Het taalbeheersingsniveau in het Italiaans
van de proefpersonen kan worden omschreven als halfgevorderd. Het ging om studenten die
in het derde studiejaar zalen, maar niettemin verschilden in de mondelinge en schriftelijke
beheersing van het Italiaans en de mate van contact met het Italiaans buiten de colleges om.
Op basis van het taalverwervingsprograurma in de eerste twee jaar van de studie moesten zij
niettemin in staat worden geacht tot het schrijven van een argumentatieve tekst in het Italiaans.

Aan 45 ERASMUS-studenten met Italiaans als moedertaal, die gedurende een aantal
maanden op de Universiteit van Amsterdam vertoefden, werden gedeeltelijk dezelfde tests

afgenomen als aan de Nederlandse proefpersonen. Het betrof studenten van uiteenlopende
studierichtingen (Letteren, Informatica), afkomstig van verschillende Italiaanse universiteiten
(Palermo, Rome, Milaan). De resultaten van deze Italiaans-Tl schrijvers zijn gebruikt om
inzicht te krijgen in de frequentie en gebruikscondities van argumentatieve indicatoren en
andere linguistische en pragmatisch-retorische middelen in het Italiaans als moedertaal.

5.3 Dataverzameling

Om het gebruik van argumentatieve categorieEn, argumentatieve indicatoren en andere lexicale,
syntactische en pragmatisch-retorische middelen in T2 en Tl te kunnen analyseren werden
vier verschillende tests ontworpen (A, B, C en D). A, B, C en D werden afgenomen tijdens
de colleges, in drie verschillende sessies, met een tijdsinterval van enige weken. Van het
testmateriaal D, dat bij nader inzien ongeschikt bleek, omdat de proefpersonen zich bij
uitvoering van de test sterk hadden laten leiden door de bij de testinstructie gegeven
voorbeelden, is voor het onderzoek geen gebruik gemaakt (Zie voor test A, B en C Appendix
1).

Bij het schrijven van de teksten mocht een eentalig Italiaans woordenboek worden
geconsulteerd, zoals te doen gebruikelijk is tijdens de colleges en tentamens schrijfvaardigheid
Italiaans. Omdat de tests in verschillende sessies zijn afgenomen, verschilt het aantal
deelnemers per test. Aan Test A, B en C is deelgenomen door respectievelijk 85, 65 en 46
personen. Doordat 66n van de proefpersonen in Test C niet op alle items had gereageerd, is
het testmateriaal van deze proefpersoon verder buiten beschouwing gelaten.

Test A en C zijn ook afgenomen aan de Italiaanse.moedertaalschrijvers, op verschillende
tddstippen in de periode november l99l-september 1992. Aan Test A is deelgenomen door
45 personen, aan test C door 24.



82

5.4 Testrnateriaal

BESCHRIJVING VAN HET EXPERIMENT

Test A

In Test A kregen de proefpersonen de opdracht een betogende tekst in het Italiaans te
schrijven, waarbij titel en lezerspubliek waren gegeven. Er was geen beperking in lengte, maar
wel een tijdslimiet (l college-uur = 45 minuten). Er kon worden gekozen uit twee
onderwerpen: Unificazione europea: perdita dell'identitd nazionale? (Europese eenwording:
verlies van nationale identiteit) en L'Italia ha perso il suo fascino? (Heeft ltali| zijn
aantrekkingskracht verloren?). Verondersteld kon worden dat de proefpersonen, op grond van
hun studierichting (Italiaans, Europese Studies of Culturele Studies) over voldoende
achtergrondkennis en emotionele betrokkenheid bij het ondenrerp zouden beschikken om naar
aanleiding van een van deze titels een argumentatieve tekst te kunnen produceren.

Test B

Om vast te kunnen stellen welke overeenkomsten en verschillen er tussen T2 en Tl bestaan
in de gebruiksfrequenties van de argumentatieve categorie€n en hun linguistische en
pragmatisch-retorische realisaties moesten de proefpersonen, naast een betogende tekst in het
Italiaans, een betogende tekst in het Nederlands schrijven. Test B werd, onder gelijke condities,
enkele weken na test A afgenomen en bevatte een vergelijkbare schrijfopdracht. Er kon
wederom uit t'ivee onderwerpen worden gekozen: Toeristenindustrie in derde wereldlanden:
gunstig of ongunstig voor de ontwikkeling van het land? en Heeft ltalid als toeristische
bestemming buitenlandse bezoekers voldoende te bieden?

Test C

Om over aanvullende gegevens te beschikken omtrent het gebruik en de realisatie van de
argumentatieve categorieEn in T2 is test C afgenomen. In C moesten zes korte reacties
(maximaal vijf tot zes regels) op een gegeven stelling worden geformuleerd. De proefpersonen,
die de instructie hadden gekregen dat het om een argumentatieve reactie moest gaan, hadden
66n college-uur de tijd om de opdracht uit te voeren. De gedachte was dat de proefpersonen,
door het opgelegd krijgen van een lengtelimiet, gedwongen zouden zijn zich op de
argumentatie zelf te concentreren en de niet-argumentatieve, louter beschrijvende tekstgedeeltes
weg zouden laten.

Test D

Test D bestond uit een zinscombinatieoefening, waarbij een aantal zinsconstituenten met een

verschillende argumentatieve functie met elkaar moest worden verbonden. Omdat het
testmateriaal niet bruikbaar bleek, zoals al ter sprake is gekomen in 5.3, is het bij de rest van
het onderzoek buiten beschouwing gelaten.

5.5 Beoordeling en selectie
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De opstellen van test A zijn beoordeeld door drie beoordelaars, allen universitair docent
taalverwerving en vertrouwd met het onderwijzen en beoordelen van schrijfuaardigheid.I De
opstellen zijn beoordeeld op een schaal van l-10; ook een beoordeling in halve punten was

toegestaan. Per tekst zijn de scores van elk van de beoordelaars bij elkaar opgeteld. De
beoordelaars hadden de instructie gekregen zowel te letten op de begrijpelijkheid, opbouw en
relevantie van de inhoud, als op de kwaliteit van het taalgebruik.

Dat de beoordeling van schrijfprodukten in het algemeen geen eenvoudige
aangelegenheid is, is van verschillende kanten benadrukt (Schoonen 1991, Schoonen & De
Glopper 1992). De diverse beoordelingsmethoden hebben elk hun problemen, welke methode
men ook gebruikt. Van deze beoordelingsmethoden is de zogeheten globaal-holistische de
minst arbeidsintensieve methode die, riaar is gebleken, niet onbetrouwbaarder of inconsistenter
is dan meer gedetailleerde beoordelingsmethoden (Schoonen & De Glopper ibid.: 190).2 Om
die reden is in dit onderzoek gekozen voor de globaal-holistische beoordeling. Daar komt nog
bij dat de drie beoordelaars wel met de globaal-holistische beoordeling vertrouwd waren, maar
niet met andere beoordelingsprocedures.

Om na te kunnen gaan in hoeverre er in T2 een relatie is tussen tekstkwaliteit en de

gebruiksfrequentie van de argumentatieve categorie€n en het type linguistische en pragmatisch-
retorische realisaties, zijn de A-teksten op basis van de totaalscores in drie groepen ingedeeld:

niveau 1: Teksten met een totaalscore van 0 tot 15 (de 'onvoldoendes', waarvoor door de
beoordelaars gemiddeld een 4 of 5 werd gegeven).

niveau 2: Teksten met een totaalscore van 15,5 tot 2l (de 'voldoendes', met een gemiddelde
van 5,5 tot 7).

niveau 3: Teksten met een totaalscore vanZl,5 tot 30 ('ruim voldoende' en 'goed', met een
gemiddelde van 7,5 en hoger).

23 teksten werden op deze manier geclassificeerd als behorend tot niveau L,42 tot niveau
2,20 tot niveau 3.

Deze indeling van de A-teksten in niveau 1, 2 en 3 moet als indicatief en niet als

absoluut worden beschouwd. Frrder dan van een driedeling is sprake van een glddende schaal
van pover en gebrekkig naar adequaat, helder en functioneel. Omdat de classificatie op 66n

type schrijfvaardigheidstest is gebaseerd en niet gerelateerd is aan een onaftrankelijke
taalvaardigheidstest, kan bovendien geen uitspraak worden gedaan over het niveau van

I Er waren twee Nederlandse beoordelaars en een Italiaanse. Aangezien zowel de Nederlandse
beoordelaars als de Italiaanse ruimschoots ervaring hadden in het beoordelen van schrijfprodukten
van Nederlandse studenten Italiaans, lijkt het niet aannemelijk dat dit feit van invloed is geweest
op de beoordeling.

2 Voorbeelden van beoordelingsmethoden zijn: de, globaal-holistische beoordeling, de

analytische beoordeling, de beoordeling aan de hand van geschaalde voorbeeldopstellen en de
primnry traitbeoordeling.Zie voor een bespreking van deze vier beoordelingsmethoden Schoonen
en De Glopper (1992). Voor een gedetailleerde bespreking van de globaal-holistische methode
wordt verwezen naar Hamp-Lyons (1995) en Homburg (1984).
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schrijfvaardigheid van de proefpersonen in het algemeen, noch over hun algehele
taalvaardigheidsniveau in het Italiaans.

Van de Nederlandse opstellen van test B is geen niveau-indeling gemaakt. Beoordeling
van de Nederlandse teksten heb ik achterwege gelaten, omdat mijn algemene
onderzoeksvraagstelling de vergelijking betrof van het argumentatieve systeem in T2 en Tl
en niet de kwaliteit van schrijfvaardigheid van de proefpersonen in beide talen. Om dezelfde
reden zijn de teksten van de Italiaanse moedertaalschrijvers evenmin ingedeeld naar niveau.
Dit geldt ook voor het aanvullend testmateriaal C. Omdat het bij C om vrij korte
tekstfragmenten gaat, bleek een globaal-holistische beoordeling, zoals bij de A-teksten, niet
mogelijk. Voor het totale tekstcorpus van het testmateriaal A, B en C wordt verwezen naar
Appendix 2.

Tussen de drie beoordelaars bleek er op basis van Pearsons produkt-moment
correlatieco€fficiEnt sprake van een sterke correlatie, zoals Tabel 5.1 laat zien (r=.81; .73; .79;
p<.001). De in de tabel gebruikte aanduiding GEM staat voor gemiddelde; met B1, 82 en B3
worden de Beoordelaars 1,2 en 3 bedoeld.3

Tabel5./: Correlaties tussen de Beoordelaars l, 2 en3 op basis van Pearsons produkt-moment
correlatiecoEfficiEnt (Test A; n=45; p <.05).

Test A; n=45

pmc

GEM Im BI B2 B3

B1 6z.t I rs.r BI

B2 6s.4 | r+.0 B2 .81

B3 6r.4 | 13.6 B3 .73 .79

Voor de vergelijking van de frequenties van de argumentatieve categorieen en de
taalmiddelen waiumee ze in het Italiaans en het Nederlands door de drie niveaugroepen worden
gerealiseerd, zijn uit de 85 teksten van het testmateriaal A 15 opstellen gekozen van niveau
1, 15 van niveau 2 en 15 van niveau 3. Gekozen is uit de teksten van de proefpersonen die,
behalve een argumentatieve tekst in het Italiaans, ook een tekst in het Nederlands hadden
geschreven. De noodzaak tot selectie werd ingegeven door het feit dat het analyseren van de

betoogstructuur van de T2- en Tl-opstellen een uiterst tijdrovende aangelegenheid bleek en
analyse van het totale testmateriaal niet haalbaar was. Voor de vergelijking van de frequentie
en gebruikscondities van een aantal argumentatieve indicatoren in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
is wel van het totale corpus A-teksten gebruik gemaakt. Daarbij is echter niet gekeken naar
de resultaten per niveaugroep, maar uitsluitend naar die van de groep T2-schrijvers als geheel.

3 Met de bij statistische toetsing gebruikelijke aanduidingen sd, p en r wordt verwezen naar
de standaarddeviatie, de mate van waarschijnlijkheid en de correlatie; pmc staat voor Pearsons

correlatiecoefficiEn t.
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5.6 Analyse van het testmateriaal

Voor de vergelijking van de betoogstructuur in T2 en Tl en de frequenties van de

argumentatieve categoriedn en hun realisaties heb ik gebruik gemaakt van het geselecteerde

testmateriaal A, B en C. De analysemethode bestond uit de benoeming van de argumentatieve
functie van de zinsconstituenten, gebaseerd op de Grammatica dell'Argomentare van Lo Cascio
(2.4).Statistische vergelijking van de freqenties van de argumentatieve categorieen en de

complexiteit van de macro-argumentatieve structuur in T2 en Tl op niveau l, 2 en 3 heeft
plaatsgevonden aan de hand van t-toetsen, Wilcoxon-toetsen en de Student-Newman-Keuls
post hoc test (hypotheses la, lb, lc,2). De resultaten van deze toetsen worden besproken in
hoofdstuk 6.

In hoofdstuk 7 ga ik in op de gebruiksfrdquentie van een aantal argumentatieve
indicatoren in Italiaans-T2, in vergelijking met het Italiaans als moedertaal. Ook komt in dat
hoofdstuk het gebruik in Italiaans-T2, Nederlands en Italiaans-Tl aan de orde van enkele
pragmatisch-retorische middelen met indirect argumentatieve functie (hypothese 6a, 6b). Een
belangrijk argument om ook de resultaten van de Italiaanse moedertaalschrijvers bij het
onderzoek te betrekken, is gelegen in het feit dat de argumentatieve indicatoren in het Italiaans
en het Nederlands per categorie vergelijkbaar zijn, maar wat betreft het semantische en

syntactische domein en de gebruikscondities op een aantal punten van elkaar verschillen.
Vergelijking van het Italiaans en het Nederlands per argumentatieve indicator is daarom maar
beperkt mogelijk.

De gebruiksfrequenties van argumentatieve indicatoren en overige linguistische en
pragmatisch-retorische middelen in Italiaans-T2, Nederlands en Italiaans-Tl vergelijk ik in
hoofdstuk 6 en 7 met elkaar door telling van het aantal keren dat deze in de T2-teksten en

de T1-teksten voorkomen (hypotheses 3a, 3b, 4). Omdat deT2- en T1-indicatoren en andere,
voor T2 en T1 specifieke lexicale en syntactische middelen slechts in een klein aantal gevallen
elkaars equivalenten zijn, signaleer ik bepaalde tendenzen, maar zie ik bewust van een

statistische analyse af. Dit geldt ook met betrekking tot de gepostuleerde invloed van
gemarkeerdheidsrelaties en doeltaalkenmerken of het optreden van linguistische en
pragmatisch-retorische transfer van T1 naarT2, waar kwantificatie in de meeste gevallen niet
mogelijk is (hypothese 5; 6a, 6b).

Als aanvulling op de gegevens van A, B en C heb ik voor het Italiaans het Vocabolario

fondamentale della lingua italiana geraadpleegd van Sciarone (197711995), die zich baseert
op de tekstcorpora van Juilland en Traversa (1973) en Bortolini e.a. (197D.4 Recenter en
gebaseerd op een spreektaalcorpus is het Lessico di frequenza dell'italiano parlato van De
Mauro e.a. (1993), dat het voordeel heeft dat niet alleen naar losse woorden, maar ook naar
woordverbindingen wordt gekeken. Voor het Nederlands heb ik enkele keren gebruik gemaakt
van Uit den Boogaart (1975) en van het recentere en veel uitgebreidere CElEX-lemmalexicon
(vanaf 1989).5

o De editie van het Vocabolario fondamentale van 1995 verschilt wat betreft de gebruikte
corpora niet van die van 1977.

' CELEX staat voor het Centrum voor Lexicale Informatie te Nijmegen. Om lexicale
informatie van uiteenlopende aard te kunnen verschaffen, zijn woordgegevens voor meerdere talen
in 66n database opgeslagen. In de Nederlandse database zijn vanaf 1989 drie bestaande
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Wat betreft het gemiddeld aantal woorden per tekst zijn er slechts kleine verschillen
tussen Italiaans-T? (281.62), Nederlands (277.01) en Italiaans-Tl (241.20). Een enkele keer
bleek het bij de analyse van de teksten moeilijk, door het discontinue karakter van de
argumentatie of de gebrekkige kwaliteit van het taalgebruik, om vast te stellen tot welke
argumentatieve categorie een bepaalde uiting moest worden gerekend. Dit gold soms ook voor
het onderscheiden van de verschillende hiErarchische argumentatieve niveaus. De gevallen
waarin het onmogelijk was op verantwoorde wijze tot een eenduidige benoeming te komen,
zijn gemarkeerd door een categorieaanduiding met een vraagteken; bij de vaststelling van de
gebruiksfrequenties van de categorie€n zijn ze buiten beschouwing gelaten.

materiaalverzamelingen opgenomen: het Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands van
Van Dale (Sterkenburg & Pijnenburg 1984), de Woordenlijst van de Nederlnndse Taal (Yan
Haeringen 1954) en het INl-corpus van het Instituut voor Nederlandse Lexicografie in Leiden
(INL). Het CElEX-lemmalexicon omvat ruim 42 miljoen tekens.



6. ARGUMENTATIEVE CATEGORIEEN EN
ARGUMENTATIEVE INDICATOREN IN T2 EN T1.

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de toetsresultaten beschreven van de onderzoekshypotheses 1-5 die
zijn geformuleerd in 4.8. Deze hebben betrekking op de accessibiliteit van de argumentatieve
categorieen in T2 en Tl en het type lexicale en syntactische middelen, waiumee de categorieen
in beide talen worden gerealiseerd.

ln 6.2 vergelijk ik de gebruiksfrequenties in T2 en Tl van de verplichte en facultatieve
argumentatieve categoriedn en subcategoriedn. Daartoe worden de resultaten gepresenteerd voor
de groep schrijvers als geheel en voor de afzonderlijke niveaugroepen l, 2 en 3. Ook ga ik
na in hoeverre de T2-teksten zich van de Tl-teksten onderscheiden, wat betreft de complexiteit
van de macro-argumentatieve structuur. In 6.3 wordt gekeken of er binnen T2 tussen de
niveaugroepen 1, 2 en 3 significante onderlinge verschillen zijn. In 6.4 worden de resulaten
van de verschillende toetsen samengevat en besproken.

In 6.5 komen de argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen
aan de orde die in T2 en Tl door de schrijvers wordt gebruikt voor de markering van de

argumentatieve categorieEn. In 6.6 ga ik in op de vraag of er, bij vergelijking van T2 en Tl
en van de niveaugroepen 1, 2 en 3, in het gebruik van deze taalmiddelen verschillen kunnen
worden geconstateerd in de mate van grarnmaticalisatie en lexicale complexiteit. Ook sta ik
stil bij de invloed in T2 van de moedertaal en van de in 3.6 besproken doeltaalkenmerken.

6.2 Verplichte en facultatieve argumentatieve categorieiin en subcategoriedn in T2 en TI

In 4.3.1 en4.3.2 veronderstelden we dat de accessibiliteit van de verplichte en facultatieve
argumentatieve categorieen en subcategorieen in meerdere of mindere mate wordt beinvloed
door implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-
retorische complexiteit en linguistische complexiteit. Op basis hiervan werd gepostuleerd dat
de argumentatieve categorie6n in drie fasen in de T2-produktie gebruikt zouden worden
(hypothese 1a). Ook werd de verwachting uitgesproken dat de facultatieve categorie€n, door
hun lagere positie in de implicationele hidrarchie, geringere corrmunicatieve noodzaak en
grotere linguistische complexiteit in T2 minder frequent zouden zijn dan in Tl (hypothese 1b).

Op grond van de in 4.7 verwachte tendens tot reductie zou er in T2, in vergelijking met T1,
bovendien sprake kunnen zijn van een sterkere voorkeur voor het gebruik van syntactisch
nevenschikkende argumentatieve categorieen, en voor syntactisch nevenschikkende realisatie
van de in linguistisch opzicht moeilijke categorieEn RIS en RINF (hypothese 1c). Ook de

betoogstructuur zou in T2 minder complex kunnen zijn dan Tl en minder hypotactische
argumentatieve structuren kunnen bevatten (hypothese 2).

Om na te gaan in hoeverre voor deze hypotheses ondersteuning gevonden kan worden,
worden in deze en de volgende paragrafen de gebruiksfrequenties van de verschillende
argumentatieve categorieEn in T2 en T1 met elkaar vergeleken en worden enkele kenmerken
van de argumentatieve macro-structuur onderzocht, zoals de mate van argumentatieve
onderschikking, het aantal hoofdargumentaties ARG waaruit het overkoepelende betoog ARG'
is opgebouwd, het aantal Premisses, de aanwezigheid van expliciet geformuleerde
Overkoepelende Opinies en Algemene Conclusies.
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Zoals is uiteengezet in 5.6, zdn de geselecteerde Italiaanse en Nederlandse argumentatieve
teksten van het testmateriaal A, B en C geanalyseerd en gecodeerd op basis van de

argumentatieve functies. Ter vergelijking van de resultaten in T2 en Tl op test A en B voor
de gehele groep schrijvers zijn vervolgens t-toetsen uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn te
vinden in Tabel 6.1, die een overzicht bevat van de gemiddelden voor de verschillende
argumentatieve categorieen in T2 en T1. Het gekozen significantieniveau is .05. Dit geldt voor
alle statistische toetsen in dit hoofdstuk. Als aanvulling op Tabel 6.1 bevat Tabel 6.2 de
gemiddelden voor de argumentatieve categorieen in T2 op test C. In Tabel 6.3 zljn de

resultaten van test A en B uitgesplitst per niveaugroep 1,2 en 3.

De in de tabellen gebruikte afkortingen ARG CAT, GEM en SIGN staan voor
Argumentatieve Categorie, Gemiddelde en Significantie; H verwijst naar het argumentatieve
hoofdniveau.r

Indien RINF zich in syntactisch opzicht niet als subordinaat maar als coOrdinaat
manifesteert, heb ik dit aangeduid als CA/RINF (4.7.1).In2.7 is aan de orde gekomen dat
performatieven voor tweede-taalschrijvers en moedertaalschrijvers een eenvoudig en veel
gebruikt middel zijn voor het uitdrukken van modaliteit. Om meer inzicht te krijgen in het
aandeel van performatieven, in vergelijking met andere modale middelen is onderscheid
gemaakt tussen het totaal aantal modale elementen (Q tot) en de gevallen waarin modaliteit
wordt uitgedrukt met behulp van een performatief werkwoord (Q pe$.

I Met de bij statistische toetsing gebruikelijke aanduidingen n, df, en p wordt in de tabellen
in dit hoofdstuk respectievelijk verwezen naar het aantal proefpersonen, graden van vrijheid en

de mate van waarschijnlijkheid. De in de t-toets gebruikte aanduiding t is een maat voor de relatie

tussen de gemiddelde groepsscores.
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6.2.1 Resultaten in T2 en Tl voor de gehele groep schrijvers

Tabel6./: Gemiddeld aantal argumentatieve categoriedn in T2 en Tl op het argumentatieve
hoofdniveau H en resultaten van tweezijdig gecorreleerde t-toetsen voor elke argumentatieve
categorie (Test A en Test B; n=45; df=44).

ARG CAT GEM T2
(Ir)

Test A
n=45

GEM TI
(Nl)

Test B
n=45

SIGN

o 3.69 2.36 .021

C 2.07 1.96 NS

A 6.82 6.60 NS

CA .09 .20 NS

RG .00 .00

RIS .o7 .M NS

RINF .22 ll NS

CA/RINF 1.38 .67 .001

AL .51 .71 NS

Q tot 4.86 5.22 NS

Q perf 1.31 .24 .000

F .22 .15 NS

COND r.11 1.13 NS

PRECIS 1.47 .73 .003

Totaal 22.82 19.13 .007

Uit Tabel 6.1, waarin voor de verschillende argumentatieve categorieEn de gemiddelden
op test A en B op het eerste argumentatieve niveau H worden gegeven, blijkt dat er tussen
T2 en T1 van enkele statistisch significante verschillen sprake is. Wat betreft de verplichte
categorieEn geldt dit allereerst voor het gemiddeld aantal Opinies. Dit aantal is in het Italiaans
groter dan in het Nederlands (t=2.39, df--44, p=.021). Ten aanzien van C zijn de verschillen
klein en niet significant. CA speelt in beide talen slechts een zeer bescheiden rol. RG is in
T2 en T1 geen enkele keer expliciet.

Met betrekking tot de facultatieve categoriedn zien we in Tabel 6.1 zowel voor T2 als
voor Tl lage gemiddelden. Als RINF syntactisch nevenschikkend wordt gerealiseerd als
CA/RINF, is de gebruiksfrequentie in T2 significant hoger dan in T1 (t=3.43, df=44, p=.001).
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Weinig verschil is er tussen TZ en Tl in geval van syntactisch onderschikkende realisatie van
RINF en voor RIS, AL en F. Zeer significant blijkt het verschil tussen T2 en Tl in het
gemiddeld aantal keren dat er een performatief wordt gebruikt; inT? is Q perf veel frequenter
dan in T1 (t=5.04, df=44, p=.000).

De subcategorieen COND en PRECIS worden in T2 en Tl vaker gebruikt dan de
facultatieve categorieEn, met uitzondering van CA/RINF. Voor COND zijn er tussen T2 en
T1 vrijwel geen verschillen. PRECIS daarentegen wordt in T2 significant vaker gebruikt dan
in T1 (t=3.16, df=44, p=.003). Over de hele linie blijken de T2-teksten in totaal een significant
groter aantal argumentatieve categorieEn te bevatten dan de Tl-teksten (t=2.85, df-44, p=.007).

Ook uit Tabel 6.2, die de gemiddelden bevat van de verschillende argumentatieve
categorieen in T2 op test C, komt naar voren dat de facultatieve categorieEn RIS, RINF, AL
en F een betrekkelijk kleine rol spelen. Zoals in 5.4 al is vermeld, moesten de T2-schrijvers
in C kort reageren op zes gegeven stellingen. De argumentatieve categorieen, die per
proefpersoon per stelling werden gebruikt, zijn voor de zes stellingen bij elkaar opgeteld;
daarna zijn op basis hiervan de gemiddelden berekend.

Omdat het bij test C om een wat ander soort argumentatieve teksten gaat dan bij test
A en B, moeten de gemiddelden van Tabel 6.1 en Tabel 6.2met enige voorzichtigheid met
elkaar worden vergeleken. Zo zou het grotere aantal Opinies en Argumenten in C, in
vergelijking met de aantallen in A en B, samen kunnen hangen met het feit dat er op zes
verschillende stellingen moest worden gereageerd. Ook het kleinere aantal Conclusies in C
zou met de geringe lengte van de C-teksten verband kunnen houden.
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argumentatieveTabel 6.2: Gemiddeld
hoofdniveau H (Test C;

aantal argumentatieve
n=45).

categorie€n in T2 op het

ARG CAT GEM T2
(Ir)

Test C
n=45

o 7.07

C

A

.50

t0.73

CA .21

RG .02

_!!_
RINF

CA/RINF t.&
AL

Q tot

.52

6.00

Q perf .82

F .14

COND l.95

PRECIS .57

Totaal 23.73

Uit Tabel 6.2kan worden afgelezen dat de facultatieve categorie F het minst voorkomt,
direct gevolgd door RINF. Wat frequenter zijn AL en de subcategorieEn PRECIS en COND.
Evenals in Tabel6.1 heeft COND in Tabel 6.2 een hoger gemiddelde dan PRECIS. CA/RINF
is in Tabel 6.2, net als in Tabel 6.1, frequenter dan RINF. Het aandeel in T2 van Q perf
vergeleken met Q tot blijkt in Tabel 6.2 kleiner dan in Tabel 6.1.

6.2.2 Verplichte en facultatieve argumentatieve categoriedn en subcategoriedn in T2 en Tl
per niveaugroep

Tabel 6.3laat zien dat er, bij vergelijking per niveaugroep, met behulp van Wilcoxon-toetsen
slechts kleine verschillen kunnen worden geconstateerd tussen T2 en T1. De gemiddelden in
de tabel hebben betrekking op het argumentatieve hoofdniveau H.
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Tabel6.3: Gemiddeld aantal argumentatieve categorie6n inT2 en Tl voor de niveaugroepen
1,2 en 3 op het argumentatieve hoofdniveau H en resultaten van tweezijdige Wilcoxon-toetsen
voor elke argumentatieve categorie (Test A en Test B; n=15).

Uit Tabel 6.3 bl|kt dat de resultaten, uitgesplitst per niveaugroep, niet wezenlijk
verschillen van die voor de drie groepen samen. Voor de verplichte categorieen zijn er vrijwel

ARG
CAT

Niveau I Niveau 2 Niveau 3

GEM
T2
(It)

Test
A

n=15

GEM
TI
(Nl)

Test
B

n=15

SIGN GEM
T2
(It)

Test
A

n=15

GEM
TI
(Nt)

Test
B

n=15

SIGN GEM
T2
(It)

Test
A

n=15

GEM
T1
(Nt)

Test
B

n=15

SIGN

o 3.93 2.40 NS 3.73 3.33 NS 3.40 1.33 .011

C 2.r3 2.13 NS 2.06 2.13 NS 2.OO 1.60 NS

A 6.27 6.00 NS 4.20 6.06 NS 7.00 s.73 NS

CA .w .JJ NS .00 .07 NS 20 20 NS

RG .00 .00 .00 .00 00 00

RIS .07 .13 NS .07 .00 NS 07 00 NS

RINF .33 .20 NS .06 13 NS .21 t3 NS

CN
RINF

1.07 .73 NS 1.67 .53 .011 r.40 .73 NS

AL .60 .80 NS .26 .86 NS .66 .47 NS

Q tot 4.93 4.13 NS 5.33 5.40 NS 4.33 5.53 NS

Q perf 1.80 .20 .oo2 1.20 .53 NS .93 .00 .005

F .40 .20 NS .o7 13 NS .20 .13 NS

COND .80 1.27 NS .93 .87 NS 1.60 1.26 NS

PRE-
CIS

r.o7 .80 NS 1.86 .60 .008 r.46 .80 NS

Totaal 23.47 18.80 .017 21.47 20.73 NS 23.53 17.87 .033



HOOFDSTUK 6

geen significante verschillen te constateren. T2 bevat weliswaar meer Opinies dan T1, maar
dit verschil is alleen op niveau 3 significant (z=-2.55, p=.011).2

Ook voor de facultatieve categorieEn zijn de verschillen klein. Voor RINF, RIS en F zijn
er geen significante verschillen. Op alle drie niveaus wordt RINF vaak syntactisch
nevenschikkend als CA/RINF gerealiseerd. De frequentie van CA/RINF is in T2 weliswaar
hoger dan in T1, maar behalve op niveau 2 is dit verschil nergens significant (z=-2.55, p=.011).
Hoewel AL in T2 steeds een lager gemiddelde heeft dan in T1, is dit verschil statistisch
evenmin significant.

Op alle drie niveaus overtreft het aantal performatieven (Q perfl inT? dat in T1. Op
niveau 1 en 3 is dit verschil zeer significant (z=-3.03, p=.002; z=-2.80, p=.005), maar op
niveau 2 niet. Voor het totaal aantal, rhodale elementen (Q tot) blijkt er voor niveau 1,2 en
3 tussen T2 en T1 weinig verschil. Ten aanzien van COND zijn er ook geen significante
verschillen. Hoewel PRECIS op alle drie niveaus in T2 vaker wordt gebruikt dan in T1, is
dit verschil alleen op niveau 2 significant (z=-2.62, p=.008). Op niveau 1 en niveau 3 bevatten
de T2-teksten in totaal een gemiddeld significant groter aantal argumentatieve categorie€n dan
de Nederlandse teksten (z=-2.39, P=.017; z=-2.13, p=.033). Ditzelfde was al geconstateerd voor
de groep als geheel.

6.2.3 Onderschikking versus nevenschikking in T2 en Tl

Statistische vergelijking van de mate van argumentatieve onderschikking in T2 en Tl levert
weinig significante verschillen op tussen beide talen. Toetsing met behulp van Wilcoxon-
toetsen, voor n=40, n=17 en n=3, van het gemiddeld aantal argumentatieve componenten in
beide talen op het eerste argumentatieve subniveau (S), het tweede argumentatieve subniveau
(SS) en het derde argumentatieve subniveau (SSS) wijst uit dat T2 en Tl alleen op het tweede
subniveau SS van elkaar verschillen: op SS komen in Tl significant meer argumentatieve
componenten voor (z=-2.44; p=.01).

Vergelijking met behulp van tweezddig gecorreleerde t-toetsen van het totaal aantal
argumentatieve componenten op het argumentatieve hoofdniveau H en de argumentatieve
subniveaus S, SS en SSS inT2 (31.35) en T1 (27.37) laat zien dat dit totaal inT2 significant
hoger is (t=2.28, df=44, p=.028). Hetzelfde hebben we in 6.2.1 ook al vastgesteld voor het
totaal aantal argumentatieve componenten op het hoofdniveau H. Voor het overige is er tussen
TZ en T1 geen verschil.

In de Tabellen 6.4 en 6.5 hieronder worden de gemiddelden gegeven voor de gehele
groep en voor de afzonderlijke niveaugroepen van het aantal argumentatieve categorieen op
niveau van S, SS en SSS. Bij de vaststelling van deze gemiddelden is in dit geval gekeken
naar alle proefpersonen bij wie, hetzij in T2, hetzij in T1, op de subniveaus S, SS en SSS

argumentatieve componenten voorkomen. In de tabellen wordt dit aantal proefpersonen steeds

vermeld. De aanduiding ARG NIV staat voor Argumentatief Niveau.

2 De in de Wilcoxon-toets gebruikte aanduiding z is een maat voor de relatie tussen
gemiddelde groepsscores.

93



94 ARGUMENTATIEVE CATEGORIEEN EN INDICATOREN IN T2 EN T1

Tabel 6.4: Gemiddeld aantal argumentatieve categorie6n inT? en Tl op de argumentatieve
subniveaus S, SS en SSS (Test A en Test B).

ARG NIV GEM T2
(Ir)

Test A

GEM T1
(Nl)

Test B

SS n=17

3.822.r2
l

n=3

.11

n=5

.33

Tabel6.5: Gemiddeld aantal argumentatieve categorieEn in T2 en Tl op de argumentatieve
subniveaus S, SS en SSS voor de niveaugroepen 1, 2 en 3 (Test A en Test B).

ARG
NIV

Niveaul lNiveau2

GEM i Cena GEM
Tl lT2 iT1

i n=15

n=10

Niveau 3

TI
(Nl)

n=2 i, n=2 i fi=Z

.13 .13 .15

GEM
T2
(Ir)

GEM
T2
(It)

GEM

(Nl) | (It) (Nl)

Test iTest 'Test Test i Test
A IB IA B IA

n=14 I n=15 n=LZ n=15 ' n=14

6.46 lO.qr 15.46

Test
B

ln=5 ,n=8 in='llrlr4.00 | 1.50 i, 3.29_t_
SSS

-1
i

l

2.28 1 4.40 Z.SO
l

- in=l ln=1
l

rl
il- , .O4 .O4

I

I

i
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Tabel 6.4 en 6.5 laten zien dat er tussen T2 en Tl, met betrekking tot het gemiddeld
aantal argumentatieve categorieen op de argumentatieve niveaus S, SS en SSS, voor de hele
groep schrijvers en per niveaugroep, weinig verschil is in het gemiddeld aantal argumentatieve
categorieEn. Het aantal proefpersonen met argumentatieve categorieen op SSS is bovendien
zo klein dat vergelijking nauwelijks mogelijk is.

Naast overeenkomst in de mate van argumentatieve onderschikking vertonen T2 en Tl
eveneens grote overeenkomst met betrekking tot sommige andere aspecten van de macro-
organisatie van het betoog, zoals het aantal hoofdargumentaties ARG waaruit het
overkoepelende betoog ARG' is opgebouwd, het aantal Premisses dat aan de eigenlijke
argumentatie voorafgaat en de aanwezigheid van expliciet geformuleerde overkoepelende
Opinies en algemene Conclusies (O gen en C gen).

Tabel 6.6 en 6.7 geven voor de gehele groep en per niveaugroep een overzicht van het
gemiddeld aantal hoofdargumentaties (ARG) in T2 en T1, het aantal Premisses (PREM), het
aantal overkoepelende Opinies en algemene Conclusies op het argumentatieve niveau ARG
en op het hiErarchisch daarbovenliggende argumentatieve niveau ARG' (O gen ARG; C gen
ARG; O gen ARG'; C gen ARG'). De aanduiding VAR in de tabellen staat voor Variabele.

Tabel 6.6: Gemiddeld aantal hoofdargumentaties, Premisses, overkoepelende Opinies en

algemene Conclusies in T2 en T1 en resultaten van tweezijdig gecorreleerde t-toetsen voor
elke variabele (Test A en Test B; n=45; df=41).

VAR GEM T2
(r0

Test A
n=45

GEM TI
(Nl)

Test B
n=45

SIGN

ARG 1.58 t.73 NS

PREM r.40 t.M NS

O gen ARG 1.31 1.27 NS

O gen ARG' .13 .29 NS

C gen ARG .73 .69 NS

C gen ARG' .24 .M NS
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Tabel 6.7: Gemiddeld aantal hoofdargumentaties, Premisses, overkoepelende Opinies en
algemene Conclusies in T2 en Tl voor de niveaugroepen l, 2 en 3 en resultaten van
tweezijdige Wilcoxon-toetsen voor elke variabele (Test A en Test B; n=15).

Uit Tabel 6.6 en 6.7 komt naar voren dat er zo goed als geen statistisch significante
verschillen tussen T2 en Tl kunnen worden geconstateerd, noch voor de groep als geheel, noch
voor de verschillende niveaugroepen. Een significant verschil tussen beide talen is alleen aan
te wijzen voor ARG op niveau 2, waar het aantal hoofdargumentaties in Tl hoger is dan in
T2 (z=-2.20, p=0.45). Het gemiddeld aantal Premisses is in beide talen ongeveer gelijk. Ook
overkoepelende Opinies en algemene Conclusies komen in T1 niet significant vaker voor dan
in T2.

Om na te gaan of de T2-schrijvers de voorkeur geven aan de argumentatieve sequentie
Opinie-Argument of aan de sequentie Argument-Opinie heb ik me gebaseerd op het
testmateriaal C. Gekeken is naar de relatie tussen de overkoepelende Opinie O gen en de

Argumenten die voor O gen worden gegeven. Omdat in C steeds sprake is van korte teksten
met een relatief simpele betoogstructuur, leent C zich voor de vaststelling van het type
argumentatieve sequentie beter dan A en B; T2 en Tl kunnen echter niet met elkaar worden
vergeleken.

De sequentie Opinie-Argument biedt in pragmatisch opzicht waarschijnlijk de meeste
voordelen, omdat, door vooropplaatsing van de Opinie, deze Opinie grotere nadruk krijgt. Ook

VAR Niveau I Niveau 2 Niveau 3

GEM
T2
(It)

Test
A
n=15

GEM
TI
(Nr)

Test
B
n=15

SIGN GEM
T2
(It)

Test
A
n=15

GEM
T1
(Nt)

Test
B
n=15

SIGN GEM
T2
(It)

Test
A
n=15

GEM
T1
(Nl)

Test
B
n=15

SIGN

ARG 1.60 1.80 NS r.27 1.87 .045 1.87 1.53 NS

PREM t.o7 .93 NS 1,.20 1.47 NS 1.93 1.93 NS

Ogen
ARG

1.47 t.47 NS .93 1.60 NS 1.53 .73 NS

Ogen
ARG'

.13 .27 NS .13 .40 NS .13 .20 NS

Cgen
ARG

.47 .67 NS 1.00 .67 NS .73 .73 NS

Cgen
ARG'

.40 .53 NS .13 .53 NS .20 .27 NS
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zou een rol kunnen spelen dat T2-schrijvers in het algemeen een voorkeur lijken te hebben
voor getopicaliseerde constructies.3 Hier staat tegenover dat de sequentie Argument-Opinie
in cognitief opzicht meer voor de hand ligt: op grond van bepaalde Argumenten komen
sprekers/schrijvers tot een Opinie, en niet omgekeerd.

Bij vergelijking van de gemiddelden in T2 voor beide sequenties (Opinie-Argument: 2.61;
Argument-Opinie: 1.52) blijkt de sequentie Opinie-Argument significant vaker te worden
gebruikt dan Argument-Opinie (t=3.38, df=43, p=0.02). Veel T2-schrijvers zijn bovendien
geneigd steeds volgens hetzelfde patroon te schrijven en bedienen zich elke keer, hetzij van

de sequentie Opinie-Argument, hetzij van Argument-Opinie.

6.3 Niveau-effecten

De vraag naar de significantie van de verschillen in Italiaans-T2 tussen niveau 1, 2 en 3 is
met de gegevens uit de Tabellen 6.3-6.7 al gedeeltelijk beantwoord. Indien de gemiddelden
van de verschillende categorieEn in T2 voor niveau 1,2 en 3 met elkaar worden vergeleken,
blijken er, op basis van een multiple range test (Student-Newman-Keuls post hoc test), alleen
voor het gemiddeld aantal Argumenten statistisch significante niveauverschillen te zijn tussen
niveau 1 en niveau 3 (F=3.60,4 df=2; p=.036). Van niveau I naar niveau 3 kunnen we een

kleine afname constateren van het gemiddeld aantal Opinies (niveau 1: 3.9; niveau 2: 3.7;
niveau 3: 3.4), maar deze daling is niet significant. De frequentie van RlS, RINF en F is op
alle drie niveaus min of meer gelijk. Dit geldt ook voor het totaal aantal modale elementen
(Q to$. Met betrekking tot Q perf is er sprake van een afname van het aantal performatieven
van 1.8 op niveau 1, naar 1.2 op niveau 2 en 0.9 op niveau 3. Deze afname is statistisch
evenmin significant. Het aantal Condities en Preciseringen neemt op niveau 2 en 3 toe ten
opzichte van niveau 1, maar ook deze toename is niet significant.

Wat betreft het aantal componenten op de argumentatieve subniveaus S, SS en SSS zijn
er tussen niveau L, ? en 3 ook geen significante verschillen. Statistisch significante
groepseffecten kunnen met behulp van de Student-Newman-Keuls post hoc test alleen worden
vastgesteld voor het gemiddeld aantal hoofdargumentaties ARG, dat op niveau 3 net iets groter
is dan op niveau 2 (F=3.22, df=Z, p=.050). Significante verschillen zijn er ook voor het aantal
algemene Conclusies op niveau van ARG (C gen ARG). Dit aantal is op niveau 2 groter dan
op niveau 1 (F=4.20, df=Z, p=.02).

Znals uit het voorafgaande blijkt, moeten we in zijn algemeenheid concluderen dat er
in T2, wat betreft de gebruiksfrequenties van de verschillende argumentatieve categorieEn en
de complexiteit van de macro-argumentatieve structuur, geen fundamentele verschillen zijn
aan te wijzen tussen de drie niveaugroepen onderling. Evenmin is er sprake van een

significante toename of afname van sommige argumentatieve categorieEn ten opzichte van
andere.

3 Wat betreft deze vermoedelijke voorkeur in T2 voor getopicaliseerde constructies wordt
verwezen naar 7.4.

a In de Student-Newman-Keuls post hoc test wordt als distributiemaat de F-waarde gebruikt.
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6.4 Samenvatting van de resultaten en discussie

In 4.3 hebben we de veronderstelling geuit dat de argumentatieve categoriedn, op grond van
implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische
complexiteit en linguistische complexiteit, in de volgende drie fasen in T2 gebruikt zouden
worden:

I
- Verplichte categorieen O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categoriedn: Q

II
- Verplichte categoriedn: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieEn: RIS (semi-nevenschikkend), RINF (nevenschikkend), AL, Q,
F
- SubcategorieEn: COND, PRECIS

m
- Verplichte categorie6n: O/C, A (CA), RG
- Facultatieve categorieen: RIS (onderschikkend), RINF (onderschikkend), AL, Q, F
- Subcategorieen: COND, PRECIS

Vergelijking met de resultaten uit de Tabellen 6.1-6.3 leidt tot de constatering dat de
T2-schrijvers zich allen in fase III bevinden, omdat door de drie niveaugroepen, naast de
verplichte categorie0n, alle facultatieve categorie€n en subcategorie€n worden gebruikt. Ook
RIS en RINF worden op niveaus 1, 2 en 3 zowel nevenschikkend als onderschikkend
gerealiseerd. De frequentie van de facultatieve categorieen en subcategorieen is in T2
weliswaar heel laag, maar verschilt in de meeste gevallen niet significant van die in T1. Anders
dan verwacht, blijkt er in het gebruik van de facultatieve argumentatieve categorieen en

subcategorieen geen wezenlijk onderscheid te zijn, noch tussen niveau 1,2 en 3, noch tussen
T2 en T1.

Ook wat betreft het totaal aantal modale elementen (Q tot) zijn er in T2 tussen de
niveaus l, 2 en 3 geen statistische groepsverschillen aan te wijzen. Hoewel er van niveau 1

naar niveau 3 wel een afname van het aantal performatieven kan worden geconstateerd, is deze

afname van Q perf niet significant. Ten aanzien van F, COND en PRECIS is er evenmin
sprake van significante niveau-effecten.

De T2-schrijvers van niveau 1,2 en 3 blijken zich in het gebruik van de verplichte en

facultatieve argumentatieve categorieen en subcategorieEn in T2 zodoende vrijwel identiek te
gedragen. In het geanalyseerde testmateriaal kan voor de veronderstelde gebruiksvolgorde van
de argumentatieve categorie6n derhalve geen bewijs worden gevonden. Evenmin kan op basis
van de vergelijking van de niveaus 1,2 en 3 worden aangetoond dat de accessibiliteit van de

categorieen in TZ wordt beinvloed door implicationaliteit, cognitieve complexiteit,
communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en linguistische complexiteit
(hypothese 1a). Het is echter mogelijk dat het ontbreken van groepsverschillen samenhangt
met het feit dat de niveaus 1, 2 en 3 relatief dicht bij elkaar liggen; vergelijking van de

halfgevorderde T2-schrijvers met 'echte beginners' zou misschien een ander beeld op kunnen
leveren.
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Hoewel tussen T2 en TI de overeenkomsten in het algemeen groter blijken dan de
verschillen, zUn er niettemin enkele punten waarop beide talen zich significant van elkaar
onderscheiden. T2 en Tl verschillen in de eerste plaats in het aantal Opinies, dat voor de groep

als geheel in T2 significant hoger is dan in T1, zoals de Tabellen 6.1-6.3 laten zien. Dit aantal
Opinies in TZ is ook hoog, indien het wordt gerelateerd aan het aantal Argumenten. Een
conclusie zou kunnen zijn dat de T2-teksten, door de linguistische problemen van sommige
T2-schrijvers met het aanbrengen van een adequaat argumentatief verband tussen Opinie en
Argument, meer onbeargumenteerde Opinies bevatten dan de Tl-teksten. Vergelijking van de

verhouding tussen het totaal aantal Opinies en Argumenten in T2 en in Tl laat echter zien
dat dit verschil statistisch niet signifiqant is.

Uit de Tabellen 6.1-6.3 komt ook naar voren dat RINF inTZ in veel gevallen, in plaats
van onderschikkend, syntactisch nevenschikkend als CA/RINF wordt weergegeven. Dit gebeurt

inT2 significant vaker dan in T1. Realisatie met behulp van een onderschikkende indicator
komt op alle niveaus wel voor, maar minder vaak. Zoals we in 4.7.1 al veronderstelden, blijken
de schrijvers in T2 vaker dan in Tl van deze linguistische vereenvoudigingsstrategie gebruik
te maken. Wat betreft het aantal keren dat RINF onderschikkend wordt gerealiseerd

onderscheiden T2 en Tl zich echter nauwelijks van elkaar, zoals de gemiddelden in de tabellen
laten zien.

Voor RIS zijn er tussen T2 en T1 geen significante verschillen. Uit de Tabellen 6.1-6.3
valt niet rechtstreeks af te leiden in hoeverre de T2-schrijvers voor de realisatie van RIS van
eenzelfde syntactische vereenvoudigingsstrategie gebruik maken als bij RINF. Omdat de

gemiddelde gebruiksfrequentie van RIS zowel in T2 als in Tl heel laag is, is vergelijking op
dit punt bovendien niet goed mogelijk.

Frequenter dan RINF, maar minder frequent dan CA/RINF, is in T2 en T1 het gebruik
van de nevenschikkende contra-argumentatieve categorie AL. Tussen T2 en Tl is er voor Al
echter nergens sprake van significante verschillen. Uit de lage gemiddelden voor CA blijkt
dat losse Contra-argumenten die niet door de schrijver zelf worden verworpen, zoals het geval
is bij RINF, in T2 en Tl bijna niet voorkomen.

Zeer significante verschillen bestaan er tussen T2 en Tl in het aantal keren dat modaliteit
wordt uitgedrukt met behulp van een performatiefconstructie (Q per$: in T2 is het gemiddeld
aantal performatieven aanmerkeldk hoger. Performatieven blijken voor T2-schrijvers zodoende
eenvoudige, veelgebruikte middelen voor het realiseren van epistemische modaliteit. F komt
zowel inTZ en T1 weinig voor; in dit opzicht is er tussen T2 en T1 weinig verschil.

Op alle drie niveaus zijn de T2-schrijvers in T2 in staat tot het realiseren van
conditionaliteit, zoals de gemiddelden voor COND laten zien. In T1 zijn deze gemiddelden
min of meer gelijk aan die voor T2. Opvallend is het hogere gemiddelde van PRECIS in T2
op niveau 2 en voor de groep als geheel; op niveau I en 3 zijn er geen significante verschillen
tussen T2 en T1 aan te wijzen. Uit de hogere frequentie van PRECIS in T2 blijkt dat de
veronderstelde tendens tot linguistische vereenvoudiging, die is geconstateerd voor RINF en

Q, in ieder geval geen betrekking heeft op het gebruik van PRECIS.
Ondanks de gesignaleerde verschillen tussen T2 en T1 in de gebruiksfrequenties van Q

perf en PRECIS, moet de veronderstelling dat de facultatieve categorieEn RINF, RIS, Q, AL
en F, en de subcategorie6n COND en PRECIS in T2 minder vaak voorkomen dan in T1, op
grond van de toetsresultaten worden verworpen (hypothese lb). Significante verschillen zijn
er tussen T2 en Tl wel, zoals we hierboven hebben gezien, met betrekking tot de contra-
argumentatie: syntactisch nevenschikkende realisatie van RINF als CA/RINF komt in T2
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inderdaad vaker voor dan in Tl. Voor RIS kan ditzelfde niet worden aangetoond (hypothese
lc).

Significant blijkt het verschil tussen T2 en T1 in het totaal aantal argumentatieve
componenten dat in de teksten figureert. In T2 is dit aantal stelselmatig groter dan in T1. In
5.6 is al vermeld dat er in de gemiddelde tekstlengte geen significante verschillen zijn tussen
T2 en T1. Een verklaring voor dit verschil zou gezocht kunnen worden in de vermoedelijk
soberder linguistische realisering van de argumentatieve categorieEn in T2. In het algemeen
zullen T2-schrijvers waarschijnlijk minder dan Tl-schrijvers geneigd zijn tot het aanbrengen
van linguistische en pragmatisch-retorische 'franje'. Het gevolg zou daarom kunnen zijn dat
T2-schrijvers korter bij een bepaalde argumentatieve categorie stilstaan en de voorkeur geven
aan het gebruik van een groter aantal, in linguistisch en pragmatisch-retorisch opzicht minder
uitgewerkte categoriedn.

Geen significante verschillen, noch voor de groep als geheel, noch voor de drie
niveaugroepen onderling, kunnen daarentegen tussen T2 en Tl worden gevonden voor de
complexiteit van de macro-argumentatieve structuur: .in de mate van argumentatieve
onderschikking, de aantallen hoofdargumentaties ARG waaruit het overkoepelende betoog
ARG' is opgebouwd, de aanwezigheid van Premisses, overkoepelende Opinies en algemene
Conclusies onderscheiden beide talen zich niet fundamenteel van elkaar. De veronderstelling
dat de T2-tekstpn in vergelijking met de Tl-teksten minder argumentatieve componenten
zouden bevatten op de argumentatieve subniveaus S, SS en SSS blijkt zodoende onjuist
(hypothese 2).

Op basis van het bovenstaande moeten we concluderen dat de halfgevorderde T2-
schrijvers zich als groep waarschijnlijk allemaal al boven het vereiste linguistische
drempelniveau van T2-kennis bevinden om in T2 gebruik te kunnen maken van de

argumentatieve vaardigheden en onderliggende cognitieve en metacognitieve vaardigheden uit
de moedertaal.

Het feit dat de T2-teksten zich in de opbouw en complexiteit van de argumentatieve
macro-organisatie en het aantal hypotactische en paratactische argumentatieve structuren alleen
op detailpunten onderscheiden van de Tl-teksten, en er tussen de niveaugroepen l, 2 en3 maar
van zeer kleine niveau-effecten sprake is, laat zien dat verschillen tussen T2 en T1 en tussen
de T2-schrijvers onderling slechts voor een klein gedeelte terug te voeren zijn op verschillen
in de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde argumentatieve categorie€n of de opbouw
van het betoog.

Hoewel we ten aanzien van enkele argumentatieve categorieEn wel significante
verschillen tussen T2 en Tl aan hebben kunnen wijzen, moet in zijn algemeenheid worden
gesteld dat de verplichte en facultatieve argumentatieve categorie€n en subcategorieEn in
vrijwel gelijke mate in T2 en in Tl figureren. T2 en Tl hebben bovendien met elkaar gemeen
dat de rol van de facultatieve categorieEn ten opzichte van de verplichte categorieEn en
subcategoriedn klein is. Uitgezonderd de tendens tot syntactisch vereenvoudigde weergave van
RINF, die zich in T2 vaker voordoet dan in Tl, vertonen de T2-scffivers in T2 en T1 dezelfde
voorkeur voor logisch-semantisch en linguistisch nevenschikkende argumentatieve categoriedn.
Het in T2 grotere aantal performatieven daargelaten, btijkt ook het totaal aantal modale
markeerders in T2 en Tl nagenoeg gelijk.
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6.5 Lingui'stische realisaties van verplichte en facultatieve argumentatieve categoriedn en

subcategoriedn in T2 en Tl

ln 4.4 stelden we dat de argumentatieve oriEntatie van een uiting op verschillende wijzen kan
worden gemarkeerd, door middel van een argumentatieve indicator, met behulp van eenvoudige
of complexere lexicale en syntactische middelen, of door gebruik te maken van sommige
pragmatisch-retorische middelen. Verondersteld werd dat verschillen tussen T2 en T1 en tussen

T2-schrijvers onderling in de linguistische realisatie van de argumentatieve categorieen onder
andere te verklaren zouden zijn aan de hand van het begrip grammaticalisatie (hypothese 3a,

3b).
Een vraag die in deze en de vdlgende paragraaf herhaaldelijk terugkeert, is de vraag met

welke lexicale en syntactische middelen de schrijvers, bij afwezigheid van de indicator, de
argumentatieve oriEntatie van een uiting aangeven, en hoe het gebruik van indicatoren in T2
en T1 zich verhoudt tot het gebruik van andere lexicale en syntactische middelen. In 4.4
hebben we op basis van de grarnmaticalisatietheorie de veronderstelling geuit dat markering
van de argumentatieve oriEntatie door middel van een ongemarkeerde indicator voor T2-
schrijvers eenvoudiger zou zijn dan het gebruik van andere linguistisch complexere lexicale
en syntactische middelen. Het gevolg zou kunnen zijn dat er inT2, in vergeldking met Tl,
meer indicatoren worden gebruikt (hypothese 4).

In 6.5.1 en 6.5.2 worden de realisaties van de argumentatieve categorieEn in T2 en Tl
geanalyseerd vanuit de optiek van de grammaticalisatietheorie. Eerst onderzoek ik in 6.5.1
welke linguistische middelen de schrdvers in T2 en T1 gebruiken voor de markering van de
facultatieve categorieEn en subcategorieEn. Tevens kijk ik in hoeverre deze markering in
linguistisch opzicht correct is. In 6.5.2 sta ik stil bij de manier waarop de verplichte
categorie€n worden gerealiseerd. Ook wordt nagegaan wat de invloed van de moedertaal van
de schrijvers is op de keuze van T2-indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen
en in hoeverre deze keuze wordt bepaald door de doeltaalkenmerken complexiteit, vorm-functie
relatie, transparantie, communicatieve relevantie, syntheticiteit en inputfrequentie (hypothese

5). Het gebruik in T2 en T1 van een aantal pragmatisch-retorische middelen voor de markering
van de argumentatieve ori€ntatie komt aan de orde in hoofdstuk 7 (hypothese 6a, 6b).

Een overweging om allereerst de realisatie van de facultatieve categoriedn en
subcategorieen te bestuderen is gelegen in het feit dat er bij deze categorieen grotere
verschillen tussen T2 en Tl te venvachten zijn, onder andere doordat de argumentatieve
indicatoren in relaties van conditionaliteit, voorbehoud, contrastiviteit, concessiviteit en
specificatie moeilijker weggelaten kunnen worden. Ook vereenvoudigingsstrategie€n zullen,
door de gepostuleerde grotere linguistische complexiteit van de facultatieve categorieen en
subcategorie€n, naar verwachting een grotere rol spelen, zoals werd verondersteld in 4.6. Dit
neemt niet weg dat de T2-teksten en de Tl-teksten zich ook van elkaar kunnen onderscheiden
in de realisatie van de verplichte categoriedn.

De getallen in de Tabellen 6.8a-6.17c in dit hoofdstuk hebben steeds betrekking op de

frequentie waannee bepaalde indicatoren of lexicale of syntactische middelen voor de realisatie
van een argumentatieve categorie in T2 en Tl worden gebruikt. Per categorie zijn, op basis
van afnemende frequentie en in alfabetische volgorde, alleen de indicatoren en taalmiddelen
in de tabellen opgenomen die, hetzij in A of C, hetzij in B, tenminste 66n keer in het
taalmateriaal voorkomen. Aangezien het meestal om betrekkelijk kleine grootheden gaat, zijn
deze frequenties niet in percentages omgerekend.
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De uit de T2-teksten afkomstige Italiaanse voorbeelden heb ik'steeds voorzien van een

Nederlandse vertaling. Hoewel ik heb gestreefd naar een zo letterlijk mogelijke vertaling, is
het natuurlijk maar zeer beperkt mogelijk om de fouten en onvolkomenheden in de Italiaanse
voorbeelden ook weer te geven in het Nederlands. Indien een voorbeeld is gemarkeerd door
een asterisk, betekent dit dat het gebruik van de argumentatieve indicator in T2 incorrect is;
andere fouten in de Italiaanse voorbeelden heb ik als zodanig niet aangegeven. Ook de
Italiaanse indicatoren die worden besproken, zijn voor het gemak van de lezer voorzien van
een Nederlandse vertaling; gezien de verschillen in gebruikscondities, gemarkeerdheid etc.
tussen de Italiaanse en Nederlandse indicatoren gaat het slechtes in een klein aantal gevallen
om'echte' equivalenten.

6.5.1 Linguistische realisaties vanfacultatieve argumentatieve categoriedn en subcategoriedn

Toegevoe gde categoriedn

Voorbehoud (RIS)

RIS wordt in het testmateriaal A, B en C uitsluitend gerealiseerd met behulp van een

argumentatieve indicator. Realisatie met behulp van andere lexicale middelen of
communicatieve formules, zoals devo perb premettere che (ik moet echter het voorbehoud
maken dat) is op zich mogelijk, maar komt niet voor; syntactische markeringsmiddelen voor
RIS ontbreken. Soms heeft RIS in T2 en in T1 de functie van een nieuwe hoofdargumentatie
ARG2.
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Tabel6.8a:Lingui'stische realisatie van RIS in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en3: frequentie
van voorkomen van argumentatieve indicatoren (Test A; n=45).

Argumentatieve indicatoren RIS in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV I

n=15

NIV 2

n=15

MV3

n=15

TOT

n=45

se non 1 I I 3

quando non 1 0 0 I

a meno che 0 0 0 0

Totaal 2 I I 4

Tabel 6.8b: Linguistische realisatie van RIS in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren RIS in TZ
(D

Test C
n=45

indicator TOT

se non 4

a meno che 3

quando non 0

Totaal 7
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Tabel 6.8c: Linguistische realisatie van RIS in T1: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren (Test B; n=45).

Argumentatieve indicatoren RIS in Tl
(Nt)

Test B
n=45

indicator TOT

behalve wanneer 2

tenzij 1

Totaal 3

Met betrekking tot RIS hebben we, met de gepostuleerde gebruiksvolgorde van de
argumentatieve categorie€n inTZ in drie fasen, in 4.7.1 verondersteld dat semi-nevenschik-
kende realisatie met behulp van een negatief-hypothetische conditioneerder als voorstadium
tot onderschikkende realisatie door middel van een relativeerder zou kunnen worden
beschouwd. In 6.4 constateerden we echter al dat de frequentie van RIS in T2 en T1 zo laag
is dat vergelijking niet goed mogelijk is.

Tabel 6.8a en 6.8b tonen dat in de enkele gevallen waarin RIS w61 voorkomt, realisatie
vaker plaatsvindt met behulp van de negatief-hypothetische conditioneerder se non (als niet),
(A: 3x; C:4x), zoals in voorbeeld 1, of het door de T2-schrijvers ten onrechte met conditionele
waarde gebruikte quando non (wanneer niet) + indicativus tegenwoordige tijd, ofwel met
behulp van de relativeerder a meno che (tenzij) + conjunctivus (A: 0x; C: 3x). Tussen de
niveaugroepen 1, 2 en 3 bestaan er op dit punt geen onderlinge verschillen. Als a meno che
door de T2-schrijvers wordt gebruikt, wordt het ten onrechte gevolgd door de indicativus, in
plaats van de conjunctivus (voorbeeld 2).

Tabel 6.8c laat zien dat in Tl soms een conditioneerder wordt gebruikt (behalve wanneer:
2x), soms een relativeerder (tenzij: lx).

Visto che il numero di persone che si sposano E aumentato (Al), non mi sembra
vero (Ql) che il matrimonio sarebbe (Q2) un'istituzione superata (Ol). Penso che
(Q3 perfl, se non lo proibiscono (RISl), ci sia sempre gente che si sposa (O2).

(Aangezien het aantal personen dat trouwt toeneemt, lijkt het me niet dat het
huwelijk een achterhaalde instelling zou zijn.Ik denk dat, als ze het niet verbieden,
er altijd mensen zijn die trouwen).

A meno che non si *studia tutta la materia che si dovrebbe (Ql) studiare (RISl),
all'universiti si studia poco (O1), perch6 spesso non d obbligatorio venire alla
lezione (Al) e non ti controlla nessuno se hai studiato o no (A2).

(1)

(2)
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(Tenzij je de hele stof bestudeert die bestudeerd zou moeten worden, wordt er op
de universiteit weinig gestudeerd, omdat het vaak niet verplicht is op college te
komen en niemand controleert of je wel of niet gestudeerd hebQ.

Bekrachtiger (NNF; CNRINF)

R/NF

Ook voor RINF werd in 4.7.1 verondersteld dat syntactisch nevenschikkende realisatie als
CA/RINF hbt voorstadium tot syntactisch onderschikkende realisatie zou kunnen zijn. ln 6.4
hebben we vastgesteld dat RINF in T2 inderdaad vaker syntactisch nevenschikkend wordt
gerealiseerd dan in T1.

Syntactisch onderschikkende markering van RINF vindt in T2 en T1 steeds plaats met
behulp van een argumentatieve indicator; markering door middel van andere lexicale middelen
of communicatieve formules is mogelijk (hier zou tegenin gebracht kunnen worden dat), mau
komt in T2 niet voor. Syntactische markeringsmiddelen zdn er niet. In een enkel geval heeft
RINF in T2 en Tl de functie van een nieuwe hoofdargumentatie ARG2.

Tabel 6.9a: Linguistische realisatie van RINF in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3:
frequentie van voorkomen van argumentatieve indicatoren (Test A; n=45).

Argumentatieve indicatoren RINF in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV
I

n=
15

NIV
2

Il=
15

NIV
3

Jl=

15

TOT

Jl=

45

anche se 4 1 4 9

nonostante I 0 0 I

benchd 0 0 0 0

per quanto 0 0 0 0

sebbene 0 0 0 0

Totaal 5 I 4 10
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Tabel 6.9b: Linguistische realisatie van RINF in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren (Test C; n=45).

Tabel 6.9c: Linguistische
argumentatieve indicatoren

realisatie van RINF
(Test B; n=45).

in T1: frequentie van voorkomen van

Op grond van de Tabellen 6.9a en 6.9b kunnen we constateren dat RINF inTZ op alle
drie niveaus vooral wordt geintroduceerd door de ongemarkeerde indicator anche se (ook al),
zoals in voorbeeld 3 (A: 9x; C: l2x). De stilistisch meer gemarkeerde indicatoren benchi
(hoewel), sebbene (ofschoon), per quanto (ofschoo,n) en nonostante (niettegenstaande) worden
niet of heel sporadisch gebruikt (benchi: A: 0x; C: lx; sebbene: A: 0x; C:2x; per quanto:
A: 0x; C:2x; nonostante: A: lx; C: 1x). Soms is het gebruik incorrect, zoals in voorbeeld 4

waar, afgezien van het foutieve gebruik van de indicativus in plaats van de conjunctivus,
onduidelijk is of de schrijver wel op de hoogte is van de concessieve functie van bench6.

Argumentatieve indicatoren RINF in
T2 (Ir)

Test C
n=45

indicator

Argumentatieve indicatoren RINF in
r1 (Nl)

Test B
n=45

_(4!g"y*l-
ook al
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Essere anziani non deve (Ql) essere brutto affatto!! (Ol). Si, ci sono qualche
problema della salute (CAI-RINF), perd la vita ha sempre un gran valore (A1),
anche se siamo anziani (RINFl). Dobbiamo renderci felici noi stessi (O2).

(Oud zijn is vast helemaal niet vervelend!! Er zijn wel een paar problemen met
de gezondheid, maar het leven heeft nog steeds grote waarde, ook al zijn we oud.

We moeten ons zelf gelukkig maken.)

*Benchb non si *vede immediatamente nella vicinanza (RINFI?), Ia polluzione
dell'ambiente E molto importante per tutto e tutti (Al?) e che percib d una buona

cosa che I'ecologia E diventata la gran moda del nostro tempo (O1)"

(Hoewel je het niet direct dichtbij ziet, is milieuvervuiling voor alles en iedereen

erg belangrijk en daarom is het een goede zaak dat de ecologie de grote mode van

onze tijd is geworden.)

Uit Tabel 6.9c blijkt dat er in T1, anders dan in T2, geen voorkeur voor een bepaalde

indicator bestaat. In Tl komt RINF nog minder voor dan in T2. Als enige indicatoren worden
met ongeveer gelijke frequentie (al)hoewel (4x) en ook al (3x) gebruikt.

CAIRINF

Syntactisch nevenschikkende realisatie van RINF vindt tnT} meestal plaats met behulp van
een indicator. Het geprivilegeerde Argument wordt vaak geintroduceerd door ma (maar) of
perd (echter), terwijl het secundaire Argument dan een modale indicator bevat die de

geldigheid van het Argument in twijfel trekt, zoals sembra che (het lijkt dat) in voorbeeld 5.

Het secundaire Argument kan ook worden geintroduceerd door een modale indicator met
concessieve waarde, zoals naturalmente (natuurlijk), certo (zeker), i vero che (het is waar dat)
in voorbeeld 6. CA/RINF kan niet door syntactische markeringsmiddelen worden weergegeven.

All'universiti non si studia poco (O1) . Sembra che (QI) gli studenti non facciano
niente (CAl/RINF), perd si studia a casa nel tempo scelto dallo studente stesso
(A1).

(Op de universiteit wordt niet weinig gestudeerd. Het lijkt alsof studenten niets
doen, mauu er wordt thuis gestudeerd, op een door de student zeLf gekozen tijdstip.)

Non E vero (Ol). Naturalmente (Q\ d brutto essere anziani (CAI/RINF) ma non
ci possiamo (Q2) fare niente (Al).

(Dat is niet waar. Natuurlijk is het vervelend om oud te zijn, maar we kunnen er
niets aan doen).

(4)

(s)

(6)
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Als de indicator ontbreekt, moeten er andere middelen worden aangewend om duidelijk
te maken dat er sprake is van een contrast tussen een geprivilegeerd en een secundair
Argument. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door expliciete ontkenning van het secundaire
argument met behulp van een standpuntmarkeerder (voorbeeld 7), een retorische vraag
(voorbeeld 8), of door middel van lexicaal contrast, gerealiseerd door het gebruik van een
antoniem (voorbeeld 9).

Non penso che (Ql perf) si studia poco (Ol). Ci sono delle persone a cui non
piace ricevere un testimonio dopo di aver fatto un collegio (CAl/RINF).
Personalmente tengo questo pensiero ingiustificafo (Al).

(Ik denk niet dat er weinig wordt gestudeerd. Er zijn mensen die het niet prettig
vinden om een testimonium te krijgen na het volgen van een college. Persoonlijk
vind ik deze gedachte onterecht).

L'unificazione europea non significa una perdita dell'identiti nazionale (Ol). Forse
(Q1) usiamo fra poco gli stessi soldi, paghiamo la stessa tassa, abbiamo la stessa

forma di governo (CAl/RINF). E allora? (Al)

(De Europese eenwording betekent geen verlies van de nationale identiteit.
Misschien gebruiken we binnenkort hetzelfde geld, betalen we dezelfde belasting,
hebben we dezelfde regeringsvorn. En wat dan nog?)

Non credo che (Ql perf) il matrimonio E un'istituzione superata (Ol). Nei'vecchi
tempi' /a il matrimonio era I'unica soluzione'legale'per due persone di vivere
insieme (CAI/RINF). Per opinione pubblica era una disgrazia vivere insieme senza
essere sposati (CA2IRINF). Ormai non E piu cosi. (A1).

(Ik geloof niet dat het huwelijk een achterhaalde instelling is. In 'vroeger tijden'
was het huwelijk de enige 'wettige' oplossing voor twee mensen om samen te
leven. Voor de publieke opinie was het een ramp om samen te leven zonder
getrouwd te zijn. Nu is dat niet meer zo.)

(7)

(8)

(e)
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Tabel 6.10a: Linguistische realisatie van CAIRINF in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3:

frequentie van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
middelen (Test A; n=45).
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Argumentatieve indicatoren CA/RINF in T2 (It) | Andere lexicale en syntactische middelen

NIV ITOT llex./ iNIV iNIV iNIV
3 i synt.

indicator

l8l 9l 3s
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Tabel 6.1Ab: Linguistische realisatie van CAIRINF in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren CA/RINF in I Andere lexicale en syntactische
12 (It)

Test C
n=45

middelen CA/RINF in T2 (It)

Test C
n=45

NEG impl.

contrast
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van CA/RINF in T1: frequentie van voorkomen
lexicale en syntactische middelen (Test B; n=45).
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Argumentatieve indicatoren CA/RINF in
11 (Nl)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische
middelen CA/RINF in T1 (Nl)

Test B
n=45

*9.r,*
maar

TOT

30 | NEG. imol.

5 i contr. lex.5 i contr. lex. 0

!-
lex./synt. mid. TOT

natuurlijk ... (maar)

tl
] :o I Nec. impt. 1

-_r-5 I NEG. expl. , 0

OK ... (maar) 
_

toch

uiteraard (maar)

weliswaar

echter

Totaal

De Tabellen 6.10a,6.10b en 6.10c laten zien dat CA/RINF zowel inTZ als in Tl op
alle drie niveaus bijna steeds wordt gerealiseerd met behulp van een indicator, maar dat het
totaal aantal indicatoren in T2 dat in T1 ruimschoots overtreft (A: 63x; C: 64x; B: 43x).
Andere lexicale en syntactische middelen voor de realisatie van CA/RINF, zoals expliciete
of impliciete negatie, of markering van lexicaal contrast spelen een veel kleinere rol (A: 10x;
C:7x B: 1x). Communicatieve formules ontbreken in beide talen. Op basis van Tabel 6.10a
en 6.10b kunnen we vaststellen dat in T2 de voorkeur uitgaat naar het ongemarkeerde,
polyvalente ma (maar) en in mindere mate naar perd (echter) (ma: A: 35x; C: 36x; perd: A:
9x; C: lSx).

Andere indicatoren, die in het Italiaans als spreektaal betrekkelijk frequent zijn, zoals
comunque (hoe dan ook), certo ... (ma), (zeker .... maar), naturalmente ... (ma), (natuurlijk
... maar) en invece (daarentegen) komen veel minder voor (comunque.' A: 3x; C: lx; certo
... (ma): A: 6x; C: 0x; naturalmente ... (ma): A: 4x; C: 4x; invece: A: 4x; C: 2x).

Tabel 6.10c toont dat CA/RINF in Tl steeds wordt weergegeven door een indicator, met
uitzondering van maar 66n geval waarin het secundaire Argument impliciet wordt ontkend.
Ook in Tl blijkt er een sterke voorkeur te zijn voor het polyvalente maar (30x), net als voor
ma in T2. Natuurlijk (5x) en het stilistisch gemarkeerdere echter (Ox), weliswaar (1x) en

uiteraard (1x) worden niet of bijna niet gebruikt; ook daarentegen ontbreekt.

Alternatief (AL)
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In6.4 is al naar voren gekomen dat de contra-argumentatie inT2 en Tl zelden in de vorrn
van losse contra-argumenten figureert. Behalve als RINF of CA/RINF wordt de contra-
argumentatie ook gerealiseerd als AL. AL kan worden gemarkeerd door een indicator, door
middel van bepaalde lexicale middelen om aan te geven dat sprake is van een contrast, of door
een communicatieve formule (als we buiten beschouwing laten dat, daargelaten).
Syntactische markeringsmiddelen voor AL ontbreken. AL wordt in T2 en Tl bijna altijd
georganiseerd in een nieuwe alternatieve hoofdargumentatie ARG2 (voorbeeld 10). In enkele
gevallen is er sprake van meerdere alternatieve hoofdargumentaties (ARG2 en ARG3). ARG3
vertegenwoordigt in semantisch opzicht dan vaak een terugkeer naar het hoofdstandpunt O
gen ARGI (voorbeeld 11).

(10) ARGI:
Quando si invecchia (CONDL,Z,3), si mette le rughe (Al) + O/C), forse (Q1) si
diventa calvo (A2) e ci sono altri cambiamenti fisichi (A3), a causa di cui si pud
dire (Q2) che essere anziani E brutto (O gen ARGI=OI).

(AL1)ARG2:
Perd, E sempre meglio diventare vecchio di morire giovane (O gen ARG2=O2).

(Wanneer je oud wordt, krijg je rimpels, je wordt misschien kaal en er zijn nog
andere fysieke veranderingen, waardoorje kunt zeggen dat het erg is om oud te
zijn. Maar, het is altijd beter oud te worden dan jong te sterven)

ARG1:
(O gen ARGl=Ol) Se E vero che I'Italia non E pin di moda (COND1), cib vale
soprattutto per il turismo di massa (O1) t...I

(AL1)ARG2:
Ma c'd un altro gruppo di turisti (O gen ARG2=O2), quello cioE di coloro che
hanno scelto di andare in Italia per motivi ben precisi, artistici o intellettuali per
esempio (PRECIS l). t...I
Si rassegneranno a certe situazioni (O3) perchE capiscono che esse fanno parte
della societi e cultura italiana (Al).

(AL2)ARG3:
O gen ARG3=O4:
Fino a un certo punto perb (Oa).1...1

(Als het waar is dat Italie uit de mode is, geldt dat vooral voor het massatoerisme

[...]. Maar er is een andere groep toeristen, oftewel de groep die er om speciale
redenen, artistieke of intellectuele bijvoorbeeld, voor gekozen heeft naar ItaliE te
gaan [...]. Ze zullen zich bij bepaalde situaties neerleggen, omdat ze begrijpen dat
deze onderdeel vormen van de Italiaanse maatschappij en cultuur. Tot op zekere
hoogte, echter.)

(11)
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Tabel 6.1la: Linguistische realisatie van AL in T2 voor de niveaugroepen 1,2 en 3: frequentie
van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen
(Test A; n=45).
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Argumentatieve indicatoren AL in T2 (It)

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
AL in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV
I

n=
15

NIV
2

n=
15

NIV
3

n=
r5

TOT

Jl=

45

lex./
synt.
mid.

NIV
I

n=
15

NTV
2

n=
l5

NIV
3

n=
15

TOT

Jl=

45

ma 3 I 3 7 con-
trast

I 2 I 4

mvece 2 0 3 5 herh.
Concl. +
a

I 0 2 3

perb I 0 1 2 herh.
Concl. +
NEG

2 0 0 2

comunque 0 I 0 1 coillm.
form.

0 0 0 0

clo
nonostante

0 0 0 0

Totaal 6 2 7 t5 Totaal 4 2 3 9
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Tabel 6.11b: Linguistische realisatie van AL in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren AL in Andere lexicale en syntactische
middelen AL in T2 (It)

Test C
n=45

T2 (Ir)

Test C
n=45

indicator TOT lex./synt. mid.

contrast

I TOT

10 2

I

0

0

3

herh. Concl. + Q

herh. Concl. + NEG

invece comm. form.

Totaal

I

22 Totaal

Tabel 6.llc: Linguistische realisatie van AL
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en

in T1: frequentie van voorkomen van
syntactische middelen (Test B; n=45).

Argumentatieve indicatoren AL in
r1 (Nr)

Test B
n=45

indicator

echter

aan de andere kant

anderzijds

toch

Totaal

Andere lexicale en syntactische
middelen AL in T1 (Nl)

] TOT

herh. Concl. + Q

comm. Concl. + NEG

18 Totaal

l
5

2

0

t4

Tabel 6.1la en 6.1Ib laten zien dat AL in T2 meestal wordt geintroduceerd door een

argumentatieve indicator. Het vaakst wordt als indicator het polyvalente ma (maar) gebruikt
(A: 7x; C: 10x) en soms de ongemarkeerde spreektaalindicatoren perd (echter), invece
(daarentegen) of comunque (hoe dan ook) Qterb.' A: 2x; C: 4x; invece: A: 5x; C: 3x;
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comunque.' A: lx; C: 4x). Slechts bij uitzondering komt het gemarkeerdere cib nonostante
(niettemin) voor (A: 0x; C: 1x). Het eveneens gemarkeerdere tuttavia (toch) is in T2 afwezig.

In plaats van door een indicator wordt AL in T2 ook enkele malen door andere lexicale
middelen gerealiseerd. Een mogelijkheid om aan te geven dat er sprake is van een contrast
is het gebruik van een zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord dat een semantische
tegenstelling vormt met de voorgaande propositie (voorbeeld 12). Een ander lexicaal middel
bestaat uit het herhalen en in twijfel trekken van de Conclusie van ARGI. Zo wordt in
voorbeeld 13 de Conclusie herhaald en in twijfel getrokken door het gebruik van een retorische
vraag; in voorbeeld 14 wordt de Conclusie herhaald en afgezwakt door het gebruik van een

modaal element. Communicatieve formules, zoals lasciando da parte quanto detto prima
(voorbijgaand aan het voorafgaande) of a prescindere da (afgezien van), worden in T2 niet
gebruikt.
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(t2)

( 13)

(14)

Come svantaggio all'unificazione si potrebbe (Q1) dire la perdita dell'identita
nazionale. Questo E una conseguenza (AL1-ARG2).

(Als nadeel van de eenwording zou het verlies van de nationale identiteit genoemd
kunnen worden. Dit is een gevolg.)

Dunque l'Italia ha perso il suo fascino? (herhaling C gen ARG1). Io penso di no
(AL1-ARG2).

(Is Italie dus zijn aantrekkingskracht kwijt? Ik denk van niet.)

E per questo non credo che (Ql perf) i paesi perderanno le loro identith (C gen
ARGI). Anche se capitasse questo (herhaling C gen ARGI=RINFI), non i sicuro
che (QZ) sarh una cosa negativa (AL1-ARG 2).

(En daarom geloof ik niet dat de landen hun identiteit zullen verliezen. Ook als
dit zou gebeuren, is het niet zeker dat het iets negatiefs zal zijn.)

Uit vergelrjkirg van de Tabellen 6.1Ia,6.1Ib en 6.1lc blijkt dat AL in T1 vakerdan
in T2 wordt geihtroduceerd door andere lexicale en syntactische middelen dan een indicator
(A: 9x; C: 3x; B: 14x). In het gebruik van indicatoren is in T1 geen duidelijke voorkeur te
ontdekken, zoals wel het geval is in T2. Het ongemarkeerde maar (5x) wordt ongeveer even
vaak gebruikt als het wat gemarkeerdere echter (6x) en aan de andere kant (5x). De in het
Nederlands ongemarkeerde indicator toch wordt maar lx gebruikt. Wat groter dan in T2 is
in Tl het aantal communicatieve formules (5x), zoals dit neemt niet weg dat, hier staat tegen
over dat, wel is het zo dat... , die in T2 ontbreken.

Samenvattend kunnen we met betrekking tot de realisatie van de toegevoegde categorieEn
stellen dat er zowel in T2 op niveau I,2 en 3, als in Tl heel weinig variatie is in het gebruik
van argumentatieve indicatoren. Ofschoon in beide talen vooral ongemarkeerde, polyvalente
spreektaalindicatoren figureren, is de voorkeur voor ongemarkeerdheid in T2 het sterkst, zoals
in geval yanma.InT2 worden er in totaal wat meer indicatoren gebruikt dan in Tl. Naast
indicatoren worden er voor CA/RINF en AL, zij het minder frequent, ook andere lexicale
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middelen en corlmunicatieve formules gebruikt: bij CA/RINF het vaakst in T2, bij AL vaker
in T1. Syntactische markeringsmiddelen voor de toegevoegde categorieen ontbreken, zodat
een vergelijking van T2 en T1 in termen van grammaticalisatieverschillen niet kan worden
gemaakt.

S p e cific e rende c at e g orie En

Quantificator: Q perf en Q tot

In 6.4 hebben we al vastgesteld dat er in kwantitatief opzicht, met betrekking tot het totaal
aantal modale elementen (Q tot), tussen T2 en Tl en tussen de niveaugroepen 1,2 en 3, geen
significante verschillen bestaan. Van significante verschillen in het aantal performatieven met
modale waarde (Q pefl is binnen T2, tussen de drie niveaugroepen onderling, evenmin sprake.
Wel zeer significant is echter, zoals we zagen, het verschil tussen T2 en Tl in het gemiddeld
aantal performatieven; in T2 is dit aantal hoger dan in T1.

Ook met betrekking tot het type argumentatieve indicatoren en andere lexicale en
syntactische middelen voor het uitdrukken van modaliteit onderscheiden T2 en T1 zich op een
aantal punten van elkaar, zoals wordt getoond door de Tabellen 6.L2a-6.129.

Q perf

Vergelijking van Tabel 6.12a en 6.12c laat zien dat er tussen T2 en Tl, naast kwantitatieve
verschillen, ook verschillen zijn te constateren in het type performatieven dat door de schrijvers
wordt gebruikt.
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Tabel 6.12a: Linguistische realisatie van Q perf in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3:

frequentie van voorkomen van performatieven (Test A; n=45).

Performatieven in T2 (I0

Test A
n=45

performatief NIV
1

n=15

NIV
2

n=15

NIV
3

n=15

TOT

n=45

penso che l8 ll 4 33

credo che 4 8 7 t9

sono convinto che 2 1 1 4

sono sicuro che 2 0 0 2

mi domando 1 0 1 2

mi chiedo I 0 0 1

immagino che 0 1 0 1

ho I'impressione che I 0 0 I

suppongo che 0 0 I 1

non so se 0 0 0 0

Totaal 29 2t l4 64

tt7
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Tabel 6.12b: Linguistische realisatie van Q perf in T2: frequentie van voorkomen
performatieven (Test C; n=45).

Performatieven in T2 (It)

Test C
n=45

performatief TOT

penso che 25

credo che 19

mi domando I

immagino che I

non so se 1

mi chiedo 0

ho l'impressione che 0

sono convinto che 0

sono sicuro che 0

suppongo che 0

Totaal 47

Tabel 6.12c: Linguistische realisatie van Q perf in T1: frequentie van voorkomen van
performatieven (Test B; n=45).

Performatieven in T1 (Nl)

Test B
n=45

ik denk dat

ik vraag me af i I

ik weet niet of i 0
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Aan de hand van Tabel 6.12a en 6.12b kunnen we vaststellen dat de T2-schrdvers op

alle drie niveaus een zeer sterke voorkeur aan de dag leggen voor penso che (ik denk dat) en

credo che (ik geloof dat). Yan deze twee is penso che de grote favoriet Qtenso che: A: 33x;
C: 25x); credo che: A: l9x; C: 19x).5 Andere performatieven, zoals non so se (ik weet niet
ofl, worden bijna niet gebruikt. Penso che en credo che gaan vaak vergezeld van de toevoeging
personalmente, waaraan naar alle waarschijnlijkheid de Nederlandse constructie persoonlijk
denk iUgebof ik dat ten grondslag ligt (voorbeeld l5).

Ma perdiamo nello stesso tempo anche la nostra identita nazionale? Personalmente
penso di no (Ql perf; Oi), perchd, non credo che (QL perf) tutti i membri
diventano una 'provincia' dell'Europa nuova (Al).
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(ts)

(16)

(Maar verliezen we tegelijkertijd ook onze nationale identiteit? Persoonlijk denk
ik van niet, omdat ik niet geloof dat alle leden een 'provincie' worden van het
nieuwe Europa.)

Uit Tabel 6.12c blijkt dat het totaal aantal performatieven in T2 aanzienlijk hoger is dan
in T1 (A: 64x; C: 47x; B: 20x). In T2 is bovendien sprake van een grotere variatie in het
gebruik van performatieven. In Tl is ik denk dat de meest gebruikte performatief (B: 17x),
net als penso che in T2. Ik geloof dat, drt in het Nederlands veel gemarkeerder is dan het

Italiaanse credo che,komt bijna niet voor (B: 1x). Ook andere performatieven zijn zo goed

als afwezig.

Vergelijkbaar met de voorkeur voor penso che en credo che is het veelvuldige gebruik
inT2 van de constructie secondo me (volgens mij), zoals Tabel 6.12d laat zien. Secondo me

kan naast de functie van standpuntmarkeerder, tegelijkertijd een epistemisch modale functie
hebben en gebruikt worden vcor het uitdrukken van onzekerheid of waarschijnlijkheid
(voorbeeld 16).

La prima cosa che voglio dire E che secondo me (Ql) non c'E una identith
nazionale (O1).

(Het eerste dat ik wil zeggen is dat er volgens mij geen nationale identiteit is.)

s Zie wat betreft het gebruik door T2-leerders van het Italiaans van dit type performatieven
als eenvoudig middel voor het realiseren van epistemische modaliteit, ook Banfi (1995), Bernini
(1995), Giacalone Ramat (1995). Vergelijkbare resultaten voor het Duits-T2 (lch denke, Ich
glaube, Ich hoffe, Ich kenne, Ich weiss nicht) en het Engels-T2 (l think) werden gevonden door
Dittmar & Ahrenholz (1995) en Lambert (1995).
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Tabel 6.12d: Linguistische realisering van Q in T2 en Tl voor de niveaugroepen l, 2 en 3;
gebruik van secondo me en volgens mij (Test A, C; B; n=45).

Bij vergehjking vanT? en T1 op basis van Test A en B kan uit Tabel 6.12d worden
afgelezen dat de frequentie van secondo me in T2 opvallend hoger is dan die van volgens mij
in Tl (A: 32x; B: 5x). In C wordt secondo me veel minder vaak gebruikt dan in A (C: 9x).

Q tot

De tabellen 6.12e-6.72g geven een overzicht van het totaal aantal modale elementen in T2 en

T1. Zoals de tabellen laten zien, kan Q in beide talen zowel door een indicator als door allerlei
andere lexicale en syntactische middelen worden gerealiseerd.

Secondo me en volgens mij voor de realisatie van Q in T2 (It) en Tl (Nl)

12 (r0

Test A
n=45

T2 (rt)

Test C
n=45

T1 (N1)

Test B
n=45

standpunt-
markeerder

NIV 1

n=15
NIV 2
n=15

NIV 3

n=15
TOT
n=45

TOT
n=45

TOT
n=45

secondo me 5 r6 r1 32 9

volgens mij 5
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Tabel 6.12e: Linguistische realisatie van Q tot in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3:
frequentie van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
middelen (Test A; n=45).

t2t

Argumentatieve indicatoren

Q tot in T2 (It)

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen

Q tot in Tl (Nl)

Test A
n=45

indicator NIV
1

n=
15

NIV
2

n=
15

NIV
3

n=
15

TOT

Il=
45

lex./
synt.
mid.

NIV
I

ll=
l5

NIV
2

Il=
l5

NIV
3

Il=
15

TOT

Jl=
45

forse 4 7 7 t8 potere
+ inf

26 26 24 76

nafuralmente 5 4 0 9 perfor-
matief

29 2t t4 64

certo (che) 2 3 2 7 condiz. 9 t4 ll 34

veramente 3 2 0 5 secondo I S

mei
6 1l 1,,

davvero I 2 I 4 b+
mod. adj.
(attr.)

3 7 7 t7

probabil-
mente

1 I 2 4 onpers.
uitdr.

3 0 21 5
i

I

ovviamente 0 I 2 3 futuro 1 0 li 2

per forza 0 2 1 3 mod.
subst.

0 2 02

senz'altro I 0 2 -) mod. ww-
cons.

0 0 21 2
i

senza dubbio I 2 0 3 comm. i o
form. 

i

0 0i 0

srcuramente 0 I 2 3 dovere
+ inf.

0 0 oi o
I

magan 0 I I 2 mod. adj.
(attr.)

l
lio
I

I

0
i0l 0

pub darsi 0 0 2 2
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assoluta-
mente

o 1 0 I

certamente 0 0 1 I

chissh 0 0 1 1

eventualmente 0 0 1 I

totalmente 0 0 I I

a quanto pare 0 0 0 0

necessariamente 0 0 0 0

Totaal l8 27 26 7l Totaal 76 86 72 234



Tabel 6.12f, Linguistische realisatie
argumentatieve indicatoren en andere
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van Q tot in T2: frequentie van voorkomen van
lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren

Q tot in T2 (It)

Test C
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen

Q tot in T2 (It)

Test C
n=45

indicator i ror lex./synt. mid. TOT

forse t7 potere + inf. 1,02

naturalmente 1l performatief 47

veramente 6 condiz. 38

assolutamente 2 onpers. uitdr. 25

certo (che) 2 E + mod. adj. (pred,) 13

ovviamente 2 mod. subst. 11

senz'altro 2 secondo me 9

a quanto pare I dovere + inf. 5

davvero I futuro 2

necessariamente I comm. form. 0

per forza 1 mod. adj. (attr.) 0

totalmente I mod. ww-cons. 0

certamente 0

chissi 0

eventualmente 0

magari 0

probabilmente 0

pud darsi 0

senza dubbio 0

sicuramente 0

Totaal 47 Totaal 241
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Tabel 6.129 Linguistische realisatie van Q tot in T1: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test B; n=45).

Hoewel het totaal aantal modale markeerders in T2 en T1 ongeveer gelijk is, bevatten
de T2-teksten, wat het type modale markeerders betreft, een veel grotere variatie aan
argumentatieve indicatoren dan de Tl-teksten (Tabel 6.12e, 6.12t en 6.129). Hier staat
tegenover dat er in Tl wat meer variatie is in het gebruik van lexicale en syntactische modale
middelen, zoals een attributief gebruikt bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord (een

mogelijk nadeel, de kans dat) of een communicatieve formule (het staat nog te bezien, het
ligr voor de hand). Deze laatste zijn in T2 afwezig.

Opvallend is dat zowel in T2 als Tl de rol van argumentatieve indicatoren in vergelijking
met overige lexicale en syntactische middelen tamelijk beperkt is (A: indicator: 7l x; overige
middelen: 234 x; C: indicator: 47x; overige middelen: 24lx; B: indicator: 44x; overige
middelen 2l3x). Ook de niveaugroepen 1,2 en 3 onderscheiden zich in dit opzicht niet van
elkaar.

Ten aanzien van de frequentie van de verschillende modale bijwoorden en bijwoordelijke
uitdrukkingen springt forse in T2 eruit (A: 18x; C: 17x), dat veel vaker voorkomt dan het

Argumentatieve indicatoren Q
tot in T1 (Nl)

Test B
n=45

indicator i TOT

Andere lexicale en syntactische middelen Q tot in
Tl (Nl)

Test B
n=45

lex./synt. mid. I TOT

moet (wel) + inf.

natgurlijk

eventueel

waarschijnlijk 7 | onpers. uitdr.

misschien 1
5

5

4

I
4

2

1

I

II I toekomende tijd ('zal wel')

wellicht mod. adj. (attr.)

zijn te + inf.

kunnen+inf. i tt+
'zou' I 36

performatief i 20



HOOFDSTUK 6 t25

ernee corresponderende Nederlandse misschien in Tl (B: 6x).6 In Tl is de meest gebruikte
modale indicator zeker (B: 14x), dat frequenter blijkt dan de T2-equivalenten certo of
certamente (A: 8x; C: 2x). Een modale constructie die alleen in T1 voorkomt en specifiek is

voor het Nederlands, is de constructie zijn te + infinitief, die 4x figureert.

Een in T2 veel gehanteerd middel voor het uitdrukken van modaliteit, naast het gebruik
van een performatief, forse of secondo me, is het gebruik van de predicatieve constructie 2

+ modaal bijvoeglijk naamwoord (i possibile che, i sicuro che; het is mogelijk dat, het is zeker
dat), zoals in voorbeeld 17. De frequentie van dit soort predicatieve constructies is in T2
aanmerkelijk hoger dan in T1 (A: 17x; C: 13x; B: 1x). Ditzelfde geldt voor het gebruik van

onpe$oonlijke constructies van het type (mi) sembra che (het tijkt me dat) in voorbeeld 18,

die in T2 vooral in het testmateriaal C heel frequent zijn (A: 5x; C: 25x; B: 1x).

(17) E' ben possibile che (Ql) a cinque o dieci anni non ci sono pit differenze tra gli
Olandesi e i Fiamminghi o tra i Francesi e i Valloni o qualche Zvizzero (Ol).

(Het is goed mogelijk dat er over vijf of tien jaar geen verschillen meer zijn tussen
de Nederlanders en de Vlamingen of de Fransen en de Walen of sommige
Zwitsers).

(18) Visto che il numero di matrimoni E aumentato durante gli anni scorsi (Al), mi
sembra che la gente non pensa che d un'istituzione superata che si deve abolire
(o1).

(Aangezien het aantal huwelijken de afgelopen jaren is toegenomen, lijkt het me
dat de mensen niet denken dat het een achterhaalde instelling is die moet worden
afgeschaft.)

TZ en T1 hebben met elkaar gemeen dat sommige gegrammaticaliseerde constructies,
zoals een vorm van potere/ kunnen + infinitief en condizionale-constructies (constructies met
zou), tot de twee meest gebruikte middelen voor het uitdrukken van modaliteit behoren. Dit
staat in tegenstelling met het gebruik van defuturo (toekomende tijd), die in beide talen maar
een heel beperkt aandeel heeft (A: 2x; C; 2x; B: 5x).

Zowel in T2 als T1 lijkt er sprake te zijn van een enorrne overproduktie van
potere/kunnen + infinitief (A: 76x; C: 102x; B: 1l4x). Aan deze bevinding moet echter
waarschijnlijk niet al te veel belang worden gehecht, omdat het gebruik van potere heel vaak
ambivalent is en het onderscheid tussen de deontische en epistemische waarde in de betekenis
van respectievelijk in staat zijn, of. mogelijk zijn moeilijk te maken is. De gebruiksfrequenties
liggen daarom in werkelijkheid veel lager dan de in 6.12e, 6.t2f en 6.129 genoemde getallen
suggereren.

6 Eenzelfde constatering werd gedaan door Ditttmar & Ahrenholz (1995) ten aanzien van het
gebruik vanvielleicht door T2-leerders van het Duits. Vielleicht kwam veelvuldig in de Duits-T2
teksten voor als algemeen modaal partikel voor het uitdrukken van onzekerheid. Door de T2-
schrijvers leek het bovendien te worden gebruikt ter vervanging van andere linguistische
constructies, zoals bijvoorbeeld de Duitse Konjunktiv.
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Hoewel condizionale-constructies in
voorbeeld 19 en 20 laten zien. Transfer op
een mogelijke oorzaak van dit soort fouten.

T2 frequent zijn, zijn ze vaak incorrect, zoals
basis van de Nederlandse constructie zou zijn is

(1e) Per cominciare questo discorso *sarebbe essere meglio (Ql) chiedersi che cosa
viene unificato, in che modo (O1)?

(20)

(Om dit betoog te beginnen zou het beter zijn zich af te vragen wat er verenigd
wordt, hoe?)

Non c'E problema e non c'E una perditi di nazionalite (Ol). Ci *sarebbe (Q1) un
bel misto di cucine nazionali, penso (Q2 perf; O2).

(Er is geen probleem en er is geen verlies van nationaliteit. Er zou een mooie
mengelmoes van nationale keukens zijn, denk ik.)

Ook het gebruik van de conjunctivus, na bepaalde performatieven of in non-factuele of
contrafactuele conditionele structuren, is in de T2-teksten vaak incorrect, zoals blijkt uit de
linguistische realisaties van de Conditie in T2. Als modale markeerder is de conjunctivus niet
apart in de Tabellen 6.I2e en 6.12f opgenomen. Weinig frequent tenslotte, zowel in T2 als
T1, is de constructie deve/moet (wel) + infinitief (A: 0x; C: 5x; B: 4x).

Ondersteuning (F)

F wordt gebruikt ter versterking van het Argument. Explicitering van de argumentatieve
orientatie van F kan plaats vinden door het gebruik van een indicator of met behulp van andere
lexicale en syntactische middelen, zoals verwijzing naar een bepaalde bron of gebruik van een
impliciet verwijzende modale constructie met zott/zouden + infinitiel in een constructie van
het type er zou sprake zijn van duizenden slachtoffers (de zogeheten condizionale quotativo).
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Tabel 6.13a: Linguistische realisatie van F in T2 voor de niveaugroepen l, 2 en 3: frequentie
van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen
(Test A; n=45).

Argumentatieve indicatoren F in T2 (It)

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen F
in T2 (I0

Test A
n=45

indicator NIV
I

n=
15

NIV
2

n=
15

NIV
3

n=
t5

TOT

n=
45

lex.l
synt.
mid.

NIV
I

n=
r5

NIV
2

n=
15

NIV
3

lI=
l5

TOT

n=
45

a quel che 0 0 0 0 citaat of
noemen
van bron

6 0 3 9

in seguito a 0 0 0 0 impl.
verwijzen
('zou')

0 0 0 0

secondo 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 Totaal 6 0 3 9
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Tabel 6.lib: Linguistische realisatie van F in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Tabel 6.13c: Linguistische realisatie van F in T1: frequentie van voorkomen van
argumentatieve. indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test B; n=45).

Tabel 6.13a, 6.13b en 6.13c laten zien dat F in T2 en Tl alleen in C enkele malen wordt
gemarkeerd door de argumentatieve indicatoren secondo (volgens), a quel che (op basis van)
en in seguito a (tengevolge van) (C: secondo:2x; a quel che: lx; in seguito a: lx). Noch in
A noch in B worden verder indicatoren gebruikt. In het merendeel van de gevallen wordt F
inTZ en in Tl met behulp van andere lexicale en syntactische middelen gemarkeerd.

Realisatie van F vindt vooral plaats door middel van directe verwijzing naar een

algemene, niet nader gespecificeerde bron, geintroduceerd door dicono che (ze zeggen dat)
in voorbeeldZl, door verwijzing naar bronnen van zeer subjectieve aard zoals mia nonna (mijn
oma), molti studenti (veel studenten), i miei amici (mijn vrienden) in voorbeeld 22), of door
het rechtstreeks aanhalen van iemands woorden (voorbeeld 23). Slechts in incidentele gevallen
wordt het Argument daadwerkelijk versterkt door het noemen van specifieke bronnen, zoals

Argumentatieve indicatoren F in T2 (It)

Test C
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen F in T2
(It)

Test C
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

a quel che 2 citaat of noemen van bron 2

secondo 2 impl. verwijzen ('zou') 0

in seguito a I

Totaal 5 Totaal 2

Argumentatieve indicatoren F in Tl
(NI)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen F in
Tl (Nl)

Test B
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

aldus 0 citaat of noemen van bron 4

op basis van 0 impl. venvijzen (' zou') I

volgens 0

Totaal 0 Totaal 5
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een gezaghebbend deskundige of autoriteit, bepaalde statistieken of een met name genoemd

tijdschrift (Avantgarde in voorbeeld 24).

(21)

(22)

(23)

C'i chi dice che (Fl), una volta i frontieri saranno aperti (A1), gente dal Sud
Europa verrh al nord (CONDl).

(Sommigen zeggen dat, wanneer de grenzen eenmaal zullen worden geopend, er
mensen uit Zuid-Europa naar het noorden zullen komen).

Qualche volta sento nel mio circolo di amici (Fl) una parola, una battuta in cui
si manifesta una paura (Al): quella per la perdita di identiti nazionale (PRECISI).

(Soms hoor ik in mijn vriendenkring een woord, een opmerking, waaruit angst
blijkt: de angst voor het verlies'van nationale identiteit.)

Il caos nel traffico, nella vita pubblica e politica esistono gih da molti anni
(Al).'Quando vai in Italia d sicuro che la tua macchina sari rubato' si dicono in
Olanda da lungo tempo (F1).

(De chaos in het verkeer, in het openbare en politieke leven bestaat al sinds jaren.
'Wanneer je naar Italie gaat is het zeker dat je auto gestoLen zal worden' zeggerl
ze in Nederland al sinds lange tijd)

'Viva l'Italia' d il tema della revista olandese Avantgarde delmese ottobre (Fl).
Si pub (Ql) leggere molti vari articoli che hanno come soggetto I'Italia (Al).

(24)

('Leve ItaHe' is het thema van het Nederlandse tijdschrijft Avantgarde van de
maand oktober. Je kunt verschillende artikelen lezen die als onderwerp Itafie
hebben.)

Ook in de Tl-teksten is F uitsluitend van zeer algemene of subjectieve aard. In
tegenstelling tot T2, waar impliciete morfosyntactische markeringsmiddelen ontbreken, wordt
in T1, door middel van een modale constructie met zon/zouden + infinitief, 66n keer
gerefereerd aan een niet nader gespecificeerde bron. Door het gebruik van zou wordt impliciet
verwezen naar een Contra-argument, dat in het vervolg van de tekst door de schrijver wordt
verworpen, zoals voorbeeld 25laat zien.

(2s) Ook deze scheve verhoudingen zijn een gevolg van de toeristenindustrie, die de

eerstkomende decennia niet te stoppen zou zijn (CAI/RINF; Q1; Fl impliciet). [...]

Met betrekking tot het gebruik van de specificerende categoriedn in T2 en T1 kunnen
we zodoende concluderen dat er voor F geen noemenswaardige verschillen zijn, gezien het
feit dat er in beide talen vrdwel geen argumentatieve indicatoren worden gebruikt, een meer
gegrammaticaliseerd verwijzingsmiddel als de condizionale quotativo nagenoeg ontbreekt en

F bijna steeds wordt gerealiseerd door een citaat of door vermelding van een niet-specifieke
bron.

Wat betreft de realisatie van modaliteit (Q perf en Q tot) is er tussen T2 en T1
daarentegen meer verschil. lr.T2 is de variatie aan indicatoren groter dan in Tl, terwijl in T1



130 ARGUMENTATIEVE CATEGORIEEN EN INDICATOREN IN T2 EN T1

het gebruik van andere lexicale en syntactische middelen juist gevarieerder is. De totale
aantallen indicatoren en overige lexicale en syntactische middelen zijn ongeveer gelijk.

InTZ bestaat in vergelijking met Tl bovendien een opvallende voorkeur voor eenvoudige
lexicale en syntactische modale middelen. Naast de in T2 veel voorkomende ongemarkeerde
indicator forse (misschien), gaat het vooral om vornen en structuren, die zich buiten de
eigenlijke propositie bevinden (performatieven, secondo me (volgens mij), predicatieve
constructies, onpersoonlijke constructies). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het
gebruik van dit soort constructies in syntactisch opzicht kennelijk eenvoudiger is dan het
gebruik van meer gegrammaticaliseerde, in de propositie geintegreerde morfosyntactische
markeringsmiddelen als de futuro, condizionale of congiuntivo. Deze bevinding zou daarom
een ondersteuning kunnen vormen van de grammaticalisatietheorie.

Hier staat echter tegenover dat, op basis van het testmateriaal, niet kan worden
geconcludeerd dat de schrijvers zich in T2, behalve van eon groter aantal eenvoudige lexicale
en syntactische middelen, tegelijkertijd ook van een kleiner aantal gegrammaticaliseerde
middelen bedienen dan in Tl, zoals de gebruiksfrequenties van de futuro en condizionale in
T2, vergeleken met de toekomende tijd en constructies met zou in T1, laten zien. Ook bij
vergelijking binnen T2 van de niveaugroepen t,2 en 3, kunnen er geen verschillen worden
geconstateerd in het type of het aantal gegrarnmaticaliseerde middelen dat door de T2-
schrijvers voor de realisatie van modaliteit wordt gebruikt.

SubcategorieEn

Conditie (COND)

COND kan worden gerealiseerd door middel van een argumentatieve indicator, of door
gebruikmaking van allerlei gegrammaticaliseerde middelen, zoals in het Italiaans het
conditionele gerundium (studiando, studerend, in de betekenis van a/s je studeert)n of een

absoluut gebruikt voltooid deelwoord met conditionele waarde Qtartito ..., vertrokken, in de

betekenis als hij vertrokken ls). Lexicale realisatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld met behulp
van een communicatieve formule, zoals in het Nederlands hieraan is echter de voorwaarde
verbonden dat.

Aftrankelijk van de mate van hypotheticiteit wordt COND, zoals voorbeeld 26laatzien,
in het Italiaans als moedertaal in conditionele structuren gemarkeerd door het gebruik van de

tegenwoordige tijd, toekomende tijd, onvoltooid verleden tijd, of conjunctivus verleden tijd
in de voorwaardelijke bijzin Qtrotasis), en het gebruik van de tegenwoordige tijd, de

toekomende tijd, onvoltooid verleden tijd of voorwaardelijke wijs in de hoofdzin (apodosis).

(26) Se vienilve rrailv enivi"/venis silfos si venuto
(protasis),
te lo dico/dirb/dicev oldireilavrei detto
(apodosis).

(AIs je komt/zult komen/kwamlzou komen/gekotnen was,
(protasis),

zeglzal zeggen/zeilzou zeggerizou gezegd hebben ik het je.)
(apodosis).
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De Conditie die aan het Argument (of anders) wordt opgelegd kan van temporele aard
zijn (quando, una volta che; wanneer, als eenmaal), hypothetisch (se, nel caso in cui; als, in
het geval dat) of positief-conditioneel (a condizione che, sempre che; op voorwaarde dat,
mits), zoals we in 2.6.1 hebben gesteld. De aanduidingen TEMP, HYPO en POSITIEF COND
in de Tabellen 6.14a, 6.14b en 6.14c staan voor temporeel, hypothetisch en positief
conditioneel.

Tabel 6.14a: Linguistische realisatie van COND in T2 voor de niveaugroepen l, 2 en 3:

frequentie van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
middelen (Test A; n=45).

131

Argumeritatieve indicatoren CdNO in T2 (It)

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
COND in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV
1

n=
15

NIV
2

ll=

15

NIV
3

n=
15

TOT

n=
45

lex.l
synt.
mid.

NIV I NIrvt lz
I r.uv It^tl' I

I

lr= |lrs I

TOT

n=
15

n=
l5

n=
45

TEMP:
quando...
allora

l3 13 4 30 gerun-
dium

0 3 5 8

TEMP:
finch6

0 2 0 2

TEMP:
una volta che

I 0 0 1

TEMP:
prima che

0 0 0 0

HYPO:
se...
allora

6 5 t7 28

HYPO:
nel caso in
cui

0 I 0 I

niet-conditio-
neerder

0 0 2 2

Totaal 20 2l 23 64 Totaal 8



132 ARGUMENTATIEVE CATEGORMEN EN INDICATOREN IN T2 EN T1

Tabel 6.14b: Linguistische realisatie van COND in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren COND in T2
(It)

Test C
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
COND in T2 (It)

Test C
n=45

indicator TOT lex./synt.mid. TOT

TEMP: quando...allora 39 gerundium 5

TEMP:
finch6

4

TEMP:
prima che

I

TEMP:
una volta che

0

HYPO:
se...allora

29

HYPO:
nel caso in cui

I

niet-conditioneerder 3

Totaal 77 Totaal 5
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Tabel 6.14c: Linguistische realisatie van COND in Tl: frequentie van voorkomen van

argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test B; n=45).

Tabel 6.14a, 6.I4b, 6.14c laten zien dat conditionele structuren in T2 vooral worden
gerealiseerd door de temporele conditioneerder quando ... (allora), wanneer .... dan), en het
hypothetische se ... (allora), als ... (dan).In Tl is a/s ... dan, dat zowel hypothetische als

temporele waarde kan hebben, de meest gebruikte conditioneerder. In T2 komen in totaal meer
indicatoren voor dan in Tl. Positief-conditionele indicatoren komen in T2 niet voor, in Tl af
en toe (B: 5x). Andere lexicale of syntactische middelen spelen in beide talen een geringe rol.
Communicatieve formules zijn afwezig.

In T2 figureren in test A quando ... (allora) (28x) en .se ... (allora) (28x) in totaal even
vaak; in test C wordt quando ... (allora) (39x) meer gebruikt dan se ... (allora) (29x). Tussen

de niveaugroepen I, 2 en 3 bestaat er in A, wat dit betreft, wel verschil: op niveau 3 is er,

ten opzichte van de niveaus I en1, sprake van een toename van se en een afname van quando
(quando: niv.l: 1lx; niv.2: 13x; niv.3: 4x; se: niv.l:6x; niv.2: 5x; niv.3: 17x).

Het relatief grote aantal keren dat in TZ quando voorkomt, hangt waarschijnlijk samen

met het in veel gevallen incorrecte gebruik van quando in plaats van ^re, in situaties waarin
sprake is van een conditionele en niet van een temporele relatie. Deze fout, die kenmerkend
is voor Nederlandse T2-leerders van het Italiaans, moet waarschijnlijk worden toegeschreven

aan het feit dat in het Nederlands het temporele en het hypothetische a/s door elkaar kunnen
worden gebruikt. In het Italiaans wordt quando, gevolgd door de conjunctiws alleen in zeer

Argumentatieve indicatoren COND in Tl
(Nl)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
COND in Tl (Nl)

Test B
n=45

indicator TOT lex./synt.mid. TOT

TEMP: wanneer...dan t2 conditionele ww-cons.
(mocht ... dan',
'wil ... dan', etc.)

5

HYPO/TEMP: als...dan 23

TEMP: zolang I

TEMP: voordat 1

TEMP: zodra 1

HYPO: indien 2

POSITIEF COND: mits 4

POSTTIEF COND:
op voorwaarde dat

1

niet-conditioneerder 3

Totaal 49 Totaal 5
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incidentele gevallen hypothetisch gebruikt (quando nessuno parlasse, si saprebbe ugualmente;
oak wanneer niemand zou spreken, zou men het toch te weten komen).

De voorkeur van de T2-schrijvers voor het gebruik van een temporele indicator in plaats
van een hypothetische, lijkt echter ook een algemeen verschijnsel, dat men ook wel aantreft
bij beginnende en halfgevorderde T2-leerders met andere moedertalen.T De hogere
gebruiksfrequentie van quando ten opzichte van se in T2 gaat overigens niet gepaard met een
vergelijkbare gebruiksfrequentie in T1 voor wanneer (B: 12x) ten opzichte van als (B: 23x).
Ook hieruit blijkt dat de voorkeur in T2 voor quando niet uitsluitend kan worden
toegeschreven aan de invloed van het Nederlands.

Dat quando door sommige T2-schrijvers ook wel wordt gebruikt voor het uitdrukken
van hypotheticiteit, wordt duidelijk uit de voorbeelden2T en 28, waar het incorrecte gebruik
van sarebbe stato en siano laat zien dat de schrijvers een poging doen tot het realiseren van
contrafactualiteit.

(27) *Tutto questo regge in piedi naturalmente (Q1) (Al) solo quando l'unificazione
sarebbe srara (Q1) un grande successo (COND1).

(28)

(Dit alles blijft natuurlijk alleen overeind wanneer de eenwording een groot succes
geweest zou zijn.)

*Mi sembra che (Ql) quando gli esami non ci siano pit (CONDI), la qualith dello
studente diminuisca (Al).

(Het lijkt me dat als er geen tentamens meer zijn, de kwaliteit van de studenten
achteruit gaat.)

Om na te gaan of de T2-schrijvers zich overwegend bedienen van morfosyntactisch
eenvoudiger structuren (tegenwoordige tijd, futuroltoekomende tijd, imperfettolonvoltooid
verleden tijd) of ook gebruik maken van meer gegrarnmaticaliseerde vonnen (congiuntivo
imperfettolconjunctivus verleden tijd, condizionalelvoortxaardelijke wijs) wordt in de Tabellen
6.14d en 6.14e het gebruik van tijden en wijzen van het werkwoord in T2 in temporele en
hypothetische constructies met quando en .re nader geanalyseerd.

i Cfr. Chini (1995); Dittmar & Ahrenholz (1995).
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Tabel6.l4d: Gebruik van tijden en wijzen van het werkwoord in T2 hypothetische constructies

geintroduceerd door quando ... (allpra) en se ... (allora) (Test A; n=45).

*incorrect gebruikt

tijd/wijze
werkwoord

quando ... (allora) in T2 (It)

Test A
n=45

se ... (allora) in T2 (I0

Test A
n=45

NIV
1

n=15

NIV
2

n=15

NIV
3

n=15

TOT

n=45

NIV
I

n=15

NIV
2

n=15

NIV
3

n=15

TOT

n=45

tegenwoordige tijd
(apodosis +
protasis)

6 7 3 16 4 2 t3 t9

futuro
(apodosis +
protasis)

5 4 I 10 I 2 4 7

congiuntivo
imperfetto
(protasis)

0 2 0 0 0 *1 0 *1

*congiuntivo

presente
(protasis)

*2 0 0 *2 *l 0 0 *l

condizionale
(apodosis)

0 I 0 *1 0 0 0 0

imperfetto
(apodosis +
protasis)

0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabel6.I4e: Gebruik van tijden en wijzen van het werkwoord in T2 hypothetische constructies
geihtroduceerd door quando ... (allora) en se ... (allora) (Test C; n=45).

tijd/wijze
werkwoord

quando
(allora)
(Ir)

in T2

Test C
n=45

se ... (allora)
in T2 (It)

Test C
n=45

tegenwoordige tijd
(apodosis + protasis)

36 25

condizionale
(apodosis)

*2 **3

*congiuntivo presente
(apodosis)

*l 0

congiuntivo
imperfetto
(apodosis)

0 3

futuro
(apodosis + protasis)

0 1

imperfetto
(apodosis + protasis)

0 0

*incorrect gebruikt
** 2x incorrect gebruik

Uit Tabel 6.14d en 6.14e komt naar voren dat in verreweg de meeste gevallen structuren
met quando of se gerealiseerd worden met behulp van de tegenwoordige tijd (A: quando +
tegenwoordige tijd: l6x; se + tegenwoordige tijd: 19x; C: quando + tegenwoordige tijd: 36x;
C + tegenwoordige tijd: 25x), en soms de futuro (A: quando + futuro lOx; se * futuro 7x; C:
quando + futuro 0 x; se + futuro lx) in protasis en apodosis en geen enkele keer door de
imperfetto. Dit staat in contrast met het gesproken Italiaans, waar het gebruik van de imperfetto
in hypothetische constructies juist heel frequent is (se lo sapevo, venivo; als ik het wist, lo,vam

ift). Tussen de niveaugroepen onderling zijn de verschillen klein.

Soms worden quando en se ten onrechte gevolgd door de tegenwoordige tijd van de
congiuntivo (voorbeeld 29). Contrafactuele constructies komen maar sporadisch voor. Indien
de schrijvers hiertoe een poging doen, is het gebruik van congiuntivo imperfetto (conjunctivus
verleden tijd) en condizionale composto (een constructie met zou geweest zijn) in
voorwaardelijke bijzin en hoofdzin meestal incorrect (voorbeeld 30).

*Quando sia obbligatorio dimenticare la cultura nazionale p.e. e ammettere una
cultura nuova europea (COND1), allora d davvero (Ql) una perditi dell'identith
nazionale (Al).

(2e)



HOOFDSTUK 6 137

(Wanneer het verplicht is b.v. de nationale cultuur te vergeten en een nieuwe
Europese cultuur toe te laten, dan is het werkelijk een verlies van de nationale
identiteit.)

(30) *Se sarebbe vero che (Q1) all'universiti si studia poco (CONDI) non lsarebbe
.rraro possibile (Q2) di laurearsi (Al).

(Als het waar zou zijn dat er op de universiteit weinig gestudeerd wordt, zou het
niet mogelijk geweest zijn af te studeren.)

Samenvattend kunnen we stelltin dat COND in T2 vaker dan in T1 door temporele
conditioneerders wordt gerealiseerd en dat de voorkeur voor quando ten opzichte van se zowel
door Tl-invloed als door ontwikkelingsfactoren lijkt te worden bepaald. Hypothetische
constructies worden in T2 met simpele morfosyntactische middelen gerealiseerd, bijvoorbeeld
de tegenwoordige tijd en defuturo. Meer gegrammaticaliseerde constructies, zoals niet-factuele
en contrafactuele structuren met de congiuntivo en de condizionale zijn zeldzaam en meestal
incorrect.

Afgezien van quando en se, worden er in de T2-teksten in het algemeen wat meer
temporele conditioneerders gebruikt (finchi, zolang als: A:2x; C: 4x; prima che, voordat: A:
0x; C: lx1' una volta che, wanneer eenmaal: A: lx; C: 0x) dan hypothetische (nel caso in cui,
in het geval dat: A:lx; C:lx). Positief-conditionele constructies met a condizione che (op
voorwaarde dat), a patto che (op voorwaarde dat) of purchi (mits) ontbreken.

In T1 komen hypothetische en positief-conditionele conditioneerders wat vaker voor dan
in T2; naast a/s, figureren ook op voorwaarde dat (B: lx), mits (B:4x) en indien (B: 2x).

Voor de realisatie van COND worden ook enkele syntactische middelen gebruikt, die
specifiek zijn voor T2 of T1, zoals uit de Tabellen 6.14a, 6,14b en 6.14c kan worden
afgelezen. Exclusief voor het Nederlands is het gebruik van de impliciet conditionele structuren
mochten €r ..., dan; wil rnen ..., dan (B:5x). Specifiek voor het Italiaans is het gebruik van
het gerundium, een berucht struikelblok voor veel Nederlandse T2-leerders van het Italiaans.
Door middel van het gerundium kunnen, behalve conditionele relaties ook causale of
concessieve relaties worden aangegeven. Het gerundium heeft als beperking dat het alleen mag
worden gebruikt, indien het verwijst naar het onderwerp van de zin. Hoewel het in het Italiaans
door Nederlandse leerders vaak wordt vermeden (Blok-Boas & Vedder 1989; 1991), figureen
er in de T2-teksten een beperkt aantal gerundia met conditionele waarde (A: 8x; C: 5x). In
de helft van de gevallen is het gebruik van het gerundium echter incorrect, zoals in voorbeeld
31. Absoluut gebruikte voltooid deelwoorden zijn in T2 afwezig.s

(31) *Parlando della economia (CONDI), quest'unificazione d, senza dubbio (Q1),
richiesta (Al).

(Sprekend over de economie, is deze eenwording ongetwijfeld vereist.)

8 In 7.6.1 wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik
deelwoorden in Italiaans-T2, vergeleken met het gebruik

van gerundia en absolute voltooid
in het Italiaans als moedertaal.
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In enkele gevallen ontbreekt bij COND de indicator en moet worden afgegaan op het
type semantische relatie tussen twee proposities. De interpretatie van deze relatie kan worden
bemoeilijkt door het feit dat soms andere argumentatieve indicatoren dan conditioneerders
worden gebruikt, zoals in voorbeeld 32, waar de aanwezigheid van perb (echter) in eerste
instantie zou doen vermoeden dat er sprake is van Alternatief of Contra-argument, in plaats

van een Conditie.

Siccome gli esami universitari, quando sono tenuti regolarmente (CONDI), danno
una buona idea della conoscenza dello studente (Al), non occorre abolirli (O1).
Perb le domande devono essere in proporzione alla materia (COND2).

(Aangezien de tentamens op de universiteit, wanneer ze regelmatig gehouden
worden, een goed idee geven van de kennis van de student, moeten ze niet worden
afgeschaft. De vragen moeten echter betrekking hebben op de stof.)

(32)

Preciserins pRECIS)

PRECIS kan, behalve door een indicator of met behulp van een communicatieve formule, ook
grafisch worden gerealiseerd (haakjes, aanhalingstekens, gedachtenstreepjes). Syntactische
markeringsmiddelen ontbreken. PRECIS kan een replicerende, een exemplificerende, een

specificerende of een focaliserende functie hebben, zoals we hebben gezien in2.6.2.In Tabel
6.14a wordt dit respectievelijk aangeduid door REP, EXEM, SPEC, FOC.
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Tabel 6.15a: Lingui'stische realisatie van PRECIS in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3:

frequentie van voorkomen van argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
middelen (Test A; n=45).

Argumentatieve indicatoren PRECIS in T2 (It)

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
PRECIS in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV
1

n=
15

NIV
2

Jl=

15

NIV
3

n=
15

TOT

n=45

lex.l
synt. mid.

NIV
I

JI=

15

NIV
2

Jl=

l5

NIV
aJ

n=
l5

TOT

n=
45

REP: cioE 4 9 l0 23 gra-
fisch

4 r5 6 25

REP: (o)
meglio

0 2 0 2 coflrm.
form.

0 3 4 7

REP: in altre
parole

0 0 I I seman-
tische
rela-
tie

0 0 0 0

EXEM: per
esempio

J I 3 7

EXEM: come 1 3 0 4

SPEC:
soprattutto

2 2 I 5

SPEC:
almeno

1 0 2 J

SPEC:
special-
mente

2 0 I 3

FOC: proprio I 0 6 7

FOC: persino/
perfino

I 1 3 5

Totaal 15 r8 27 60 Totaal 5 18 10 32
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Tabel 6.15b: Linguistische realisatie van PRECIS in T2: frequentie van voorkomen van
argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test C; n=45).

Argumentatieve indicatoren PRECIS in
12 (r0

Test C
n=45

indicator I TOT

Andere lexicale en syntactische middelen
PRECIS in T2 (It)

Test C
n=45

REP: (o) meglio

REP: in altre parole

EXEM: per esempio I 0

SPEC: soprattutto

SPEC: almenp

5 | semantische relatie ) 2

SPEC: specialmente

FOC: proprio

FOC: persino/perfino
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Tabel 6.15c: Linguistische realisatie van PRECIS in T1: frequentie van voorkomen van

argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen (Test B; n=45).

In 6.4 is al naar voren gekomen dat PRECIS in T2 een hogere gebruiksfrequentie heeft
dan in T1. Tabel 6.15a, 6.15b en 6.15c laten dan ook zien dat het totaal aantal argumentatieve
indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen voor de realisatie van PRECIS in T2
dat in T1 overtreft (indicatoren: A:60x; B:38x; overige middelen: A: 32x;B:17x). In C is
PRECIS veel minder frequent (indicatoren: 35x; anders: 7x). Omdat PRECIS altijd een

uitbreiding vormt van andere argumentatieve componenten, is dit, gezien de aard van de veel
kortere C-teksten, verklaarbaar.

Zowel op niveau I en 2 als op niveau 3 wordt PRECIS in T2 bijna altijd corect
gerealiseerd. Deze realisatie is, zowel in T2 als T1 vaak grafisch (A: 25x; B: l2x) en vindt
meestal plaats door toevoeging van een tussen haakjes geplaatste zinsconstituent met een

replicerende, exemplificerende of specificerende functie. Voorbeeld 33 laat zien dat het tussen

haakjes plaatsen van secondo me (volgens mij) het effect heeft dat Opinie 2 nader wordt
gespecificeerd en kan worden geparafraseerd als dat vind ik althans.

t4t

Argumentatieve indicatoren PRECIS in Tl (Nl)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen
PRECIS in T1 (Nl)

Test B
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

REP: dat wil zeggen 2 grafisch t2

REP: namelijk I semantische relatie 3

REP: met andere woorden 0 comm. form. )

REP: oftewel 0

EXEM: zoals t0

EXEM: bijvoorbeeld 2

SPEC: vooral 4

SPEC: zeker 3

SPEC: al dan niet I

SPEC: als ... al I

SPEC: met dien verstande I

SPEC: of nu ... of I

SPEC: voor zover 1

FOC: juist 7

FOC: zelfs 4

Totaal 38 Totaal L7
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(33) Comunque finalmente ci sari l'unificazione europea (O1), (secondo me)
(PRECISl) le nazioni tengono la loro identith (O2).

(In elk geval zal er eindelijk een Europese eenwording zijn, (volgens mij) houden
de naties hun identiteit.)

Communicatieve formules (owiamente parlo di, ik heb het uiteraard over; mi rderisco
a, ik doel op; con ... intendo, met ... bedoel ik) komen, behalve op niveau 1, in beide talen
voor (A: 7x; B: 2x). Slechts een enkele keer ontbreekt elke markering en moet uit de
semantische relatie tussen de zinsconstituenten worden afgeleid dat er sprake is van een
Precisering (A: 0x; B: 3x).

Indien wordt gekeken naar het type Preciseerders in T2 en T1, kan op basis van de
tabellen worden vastgesteld dat er, ten aanzien van de exemplificeerders Qter esempio, come;
bijvoorbeeld, zoals) en de focaliseerders Qtersino/perfino, proprio; zelfs, juist) tussen T2 en
Tl nagenoeg geen verschil bestaat, Zowel in T2 als T1 worden vooral ongemarkeerde
indicatoren gebruikt. Dit geldt ook voor de specificeerders (specialmente, soprattutto, almeno;
als ... al, of nu ... of, voor zover, al dan niet). Hoewel er in de Tl-teksten wel sprake is van
wat meer variatie, is het totaal aantal specificeerders in T2 en T1 ongeveer gelijk (A: 13x;
B: l2x).

Binnen de repliceerders valt het grote aantal keren op dat inT2 in test A cioi (dat wil
zeggen, namelijk) figureert (A: 23x), vooral in vergelijking met dat wil zeggen (B: lx) en
namelijk (B: 2x) in Tl. Het gebruik van cioi is in T2 bovendien soms tamelijk redundant,
zoals uit voorbeeld 34 blijkt.

ARGUMENTATIEVE CATEGORIEEN EN INDICATOREN IN T2 EN T1

(34) Una perditi dell'identiti nazionale non avrd luogo (CAl/RINF), perb dovremo
avere una mentalith e una coscienza europea (Ol), cfai comune (PRECISl).

(Een verlies van de nationale identiteit zal niet plaatsvinden, maar we zullen een
Europese mentaliteit en bewustzijn moeten hebben, dat wil ze1gen
gemeenschappelijk.)

Ofschoon cioi in het gesproken Italiaans als moedertaal een veel gebruikte .vuller' is,
is het de vraag of deze overproduktie van cioi in Italiaans-TZ, die niet gepaard gaat met een

vergelijkbare gebruiksfrequentie van dat wil zeggen of namelijk in het Nederlands, uitsluitend
moet worden geweten aan de invloed van de Italiaanse spreektaal.e Naast inputfrequentie,
ongemarkeerdheid en transparantie door de overeenkomst met het Nederlandse dat wil zeggen,
moet de voorkeur voor cioi misschien ook in verband worden gebracht met de in6.2 al eerder

n CioA is in het gesproken Italiaans heel frequent, zoals blijkt uit het op de spreektaal
gebaseerde Lessico italiano di frequenza dell'italiano parlato van De Mauro e.a. (1993), waar
cioi een totaalfrequentie van 1622heeft en het rangnummer 51. In de Woordfrequenties in
geschreven en gesproken Nederlands van Uit den Boogaart (1975) heeft namelijk een
totaalfrequentie van 133; dat wil zeggen komt niet voor. In het CElEX-lemmalexicon (1989 e.v.)
ontbreekt dat wil zeggen eveneens; namelijk heeft een totaalfrequentie van 5886. Rangorde-
nummers komen in Uit den Boogaart en het CELEX-corpus niet voor, waardoor de frequentie-
cijfers moeilijk met elkaar zijn te vergelijken.
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geconstateerde neiging van T2-schrijvers om eenmaal verworven vonnen bij herhaling te
gebruiken, ook in contexten waarin dit gebruik weinig functioneel is.

Concluderend kunnen we stellen dat er, wat betreft het gebruik van de argumentatieve
subcategorie0n COND en PRECIS, voor COND tussen T2 en T1 inderdaad sprake lijkt van
enig verschil in de mate van grammaticalisatie. In T2 maken de schrijvers vooral gebruik van
simpele conditionele structuren, die worden gerealiseerd met behulp van de tegenwoordige
tijd en de toekomende tijd. Temporele conditioneerders zijn in T2, vergeleken met Tl,
frequenter dan hypothetische conditioneerders. Van contrafactuele en niet-factuele constructies
maken de schrijvers in T2 maar schaars gebruik. Hier staat echter tegenover dat het Italiaans
en het Nederlands in het gebruik va4 morfosyntactische middelen voor de realisatie van
conditionaliteit sterk van elkaar verschillen (wijzeh en tijden van het werkwoord, gerundium-
constructies, etc.), waardoor vergelijking maar beperkt mogelijk is. In T2 worden er meer
indicatoren gebruikt dan in T1; het aantal overige lexicale en syntactische middelen is ongeveer
gelijk.

Syntactische markeringsmiddelen voor PRECIS ontbreken, zodat de vraag naar
verschillen in grammaticalisatie tussen T2 en Tl irrelevant is. Uitgezonderd de overproduktie
van cioi in T2, blijken er, naast kwantitatieve verschillen (in T2 worden er twee keer zoveel
indicatoren en twee keer zoveel andere markeringsmiddelen gebruikt als in T1) slechts weinig
kwalitatieve verschillen tussen T2 en Tl. In beide talen wordt overwegend gebruik gemaakt
van ongemarkeerde spreektaalindicatoren.

6.5.2 Linguistische realisaties van de verplichte argamentatieve categorie€n

In deze paragraaf kijk ik naar de linguistische realisaties in T2 en Tl van de verplichte
categorie6n Opinie/Conclusie en Argument. Gezien het feit dat de Algemene Regel (RG) in
TZ en T1 nooit expliciet wordt gerealiseerd, wordt RG buiten beschouwing gelaten.

Opinie (O) en Conclusie (C)

Opinie (O)

In 2.4.4 hebben we gezien dat er voor de markering van de Opinie verschillende soorten
standpuntmarkeerders kunnen worden gebruikt: performatieve werkwoorden (ik denk, ik
geloofl; constructies als volgens mij, wat mij betreft; predicatieve constructies (het is
verheugend dat); prepositionele uitdrukkingen (tot mijn spijt); bijwoorden (helaas, gelukkig);
zelfstandig naamwoorden (voordeel, nadeel); bijvoeglijk naamwoorden Qtositief, negatiefl;
uitroepen en interjecties (bravo! bah!) en communicatieve formules (bij deze opmerking zou
ik graag enige kanttekeningen willen plaatsen; ik sluit me graag aan bij de opvatting dat).

Naast de functie van standpuntmarkeerder hebben sommige van de taalmiddelen die voor
de realisatie van de Opinie worden gebruikt ook een modale functie: ze geven uitdrukking aan

de door de schrijver gevoelde noodzaak, positieve/negatieve betrokkenheid en de mate van
waarschijnlijkheid ten opzichte van een bepaalde propositionele inhoud.

Voor een overzicht van het gebruik in T2 en T1 van dit soort standpuntmarkeerders met
epistemisch modale waarde, verwijs ik naar de Tabellen 6.12a-6.12g in 6.5.1. In 6.5.1 is op
basis van deze tabellen al geconstateerd dat performatieven, formuleringen met een predicatief
gebruikt bijvoeglijk naamwoord @ owio che, het is duidelijk dat), onpersoonlijke
uitdrukkingen (mi pare che, het lijkt me dat) en constructies met secondo me, volgens mij in
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T2 veel vaker worden gebruikt voor het uitdrukken van epistemische modaliteit en voor de
markering van de Opinie dan in T1. Gezien het grote aantal middelen waannee in T2 en T1
de Opinie kan worden gerealiseerd, en de overlap met de Tabellen 6.12a-6.12g in het begin
van dit hoofdstuk, laat ik in deze paragraaf een totaaloverzicht van de markeringsmiddelen
van de Opinie achterwege.

In veel gevallen ontbreekt bij de Opinie zowel inT2 als T1 echter elke markering. De
argumentatieve functie moet dan worden afgeleid uit de semantische relatie met andere
tekstcomponenten. Meestal levert deze identificatie de lezer geen problemen op (voorbeeld
35); andere keren is het onduidelijk of een bepaalde tekstcomponent door de schrijver als
Opinie of als Argument wordt bedoeld (voorbeeld 36).

(3s)

(36)

(37)

Voorbeeld 37 en 38 laten zien dat de schrijvers ook pogingen doen tot het gebruik van
communicatieve formules. Hoewel ze zich daarbij in belangrijke mate laten leiden door
Nederlandse constructies als allereerst wil ik zeggen dat, vervolgens zou ik willen opmerken
dat, persoonlijk ben ik van mening dat, kunnen deze formules in communicatief opzicht als
adequaat en geslaagd worden beschouwd, door de expliciete wijze waarop aan de lezer wordt
duidelijk gemaakt dat een bepaalde propositie als Opinie moet worden opgevat.

La letteratura olandese non d di scarso valore (Ol). Forse (Q1) non ci sono tradotti
molti libri in altre lingue (CAI/RINF), ma questo non E una ragione per dire che
la letteratura d di scarso valore (Al).

(De Nederlandse literatuur is niet van geringe waarde. Misschien zijn er niet veel
boeken vertaald in andere talen, maar dit is geen reden om te zeggen dat de
literatuur van geringe waarde is.)

L'ecologia E molto importante adesso (?O1) Fiume insudiciate (?O2 ?A1). Foreste
che'vengono sborcate specie d'animale s'estinguono (?O3 ?A2). E'proprio vero,
la terra muore (?O4 ?A3). E'nostra colpa, e noi dobbiamo cambiarla al bene
(?o5).

(De ecologie is nu erg belangrijk. Vervuilde rivieren. Bossen die worden gekapt
(??), diersoorten sterven uit. Het is echt waar, de aarde sterft. Het is onze schuld,
en we moeten er wat goeds van maken (??).)

Ora coinvolgo il mio parere, cioi secondo me questo fatto dell'economia non
causa una perdita dell'identith nazionale (O1). Personalmente penso che (Ql perf)
una identith nazionale abbia pit a che fare con il popolo stesso (O2).

(Nu kom ik met mijn eigen mening, namelijk dat volgens mij dit economische feit
geen identiteitsverlies teweegbrengt. Persoonlijk denk ik dat een nationale identiteit
meer te maken heeft met de bevolking zelf.)

La prima cosa che voglio dire i cfte secondo me non c'E una identith nazionale,
sarebbe (Ql) meglio parlare di identiti personale (Ol). In seguito vorrei notare
che si pub (Q2) dividere la gente in due categorie, persone che hanno una propria
identiti e quali che non hanno una identita (O2).

(38)
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(Het eerste wat ik wil zeggen is dat er volgens mij geen nationale identiteit is, het
zou beter zijn van persoonlijke identiteit te spreken. Vervolgens zou ik op willen
merken dat de mensen in twee categorie6n verdeeld kunnen worden, personen met
een eigen identiteit en personen die geen identiteit hebben.)

Conclusie (C)

Behalve door een concludeerder wordt de Conclusie gedeeltelijk met dezelfde taalmiddelen
gemarkeerd als de Opinie. Indien een concludeerder ontbreekt, wat dikwijls het geval is, moet
op basis van de directe linguistische context door de lezer worden vastgesteld of het gaat om
een Conclusie ter afsluiting van een voorafgaande argumentatie, of om een nieuwe Opinie.
Soms onderscheidt de Conclusie zich in syntactisch opzicht van de Opinie door het gebruik
van de futuro of de condizionale (de schrijver doet een voorspelling of uit een wens of
verwachting). De Conclusie kan ook worden gerealiseerd door een communicatieve formule
(op basis van het voorafgaand.e mag worden gesteld dat).
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Tabel 6.16a: Linguistische realisering van C in T2 voor de niveaugroepen l, 2 en 3 (Test A;
n=45).

Argumentatieve indicatoren C in T2 (I0

Test A
n=45

Andere lexicale en syntactische middelen C
in T2 (It)

Test A
n=45

indicator NIV
1

n=
15

NIV
)

n=
15

NIV
3

ll=
t5

TOT

Jl=

45

lex.l
synt. mid.

NIV
I

n=
15

NIV
)

Il=
15

NIV
3

n=
l5

TOT

Jl=

45

stp.mark. 5 9 3 t] semant.
relatie

r2 13 13 38

cosr J 0 ,t 6 toek.
ttjd

7 13 t2 32

dunque 1 I 2 4 comm.
form.

4 3 1 8

perclo 3 0 1 4 condiz. I 3 0 4

quindi 1 I 2 4

allora 0 I 1 2

di conse-
guenza

0 I 1 2

lnsoillma 1 I 0 2

per
questo
(motivo)

0 1 0 I

Totaal t4 16 l3 43 Totaal 24 32 26 82
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Tabel 6.16b: Lingui'stische realisering van C in T2 (Test C; n=45).

t47

Argumentatieve indicatoren C in T2
(It)

Test C
n=45

Andere lexicale en syntactische
middelen C in T2 (It)

Test C
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

quindi 7 toek. tijd 7

percib 5 condizionale 2

allora 2 comm. form. I

COSI I semant. relatie 0

dunque 1

per questo (motivo) I

di conseguenza 0

msoIIlma 0

stp.mark. 0

Totaal t7 Totaal 10



r48 ARGUMENTATIEVE CATEGORIEEN EN INDICATOREN IN T2 EN T1

Tabel 6.16c: Linguistische realisering van C in Tl (Test B; n=45;.

Argumentatieve indicatoren C in Tl
(Nl)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische
middelen C in Tl (Nl)

Test B
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

dus 5 toek. tijd t8

zo(doende) 4 cofirm. form. ll
op zo'n manier 3 semant. relatie l0

dan ook 2 condiz. (zou) 4

met als gevolg 2

stp. mark. 2

daarom I

derhalve 1

kortom I

Totaal 2t Totaal 43

Tabel 6.16a en 6.16c laten zien dat in test A en B het aandeel van de argumentatieve
indicatoren, vergeleken met dat van de overige lexicale en syntactische middelen, klein is (A:
indicator 43x; anders: 82x; B: indicator Zlx1' anders: 43x). Dit geldt ook voor de niveaugroepen
I,2 en 3, waartussen in dit opzicht vrijwel geen verschillen bestaan. In C speelt de Conclusie,
in tegenstelling tot A en B, maar een kleine rol, zoals we al hebben geconstateerd in 6.2.1
(indicator: 17x; andere lexicale en syntactische middelen: 10x). lnT? worden er in totaal meer
conclusieven en meer andere markeringsmiddelen gebruikt.

Indien voor de markering van de Conclusie in T2 een concludeerder wordt gebruikt, gaat
het meestal om indicatoren, die ongemarkeerd zijn en in het Italiaans tot de spreektaal behoren:
allora (dan), dunque (dus), cost (zo), percib (daarom), quindi (dus). Deze indicatoren worden
met ongeveer gelijke frequentie gebruikt (allora: A: 2x, C: 2x; dunque: A: 5x, C: lx; cosi:
A: 6x, C: lx; percid: A: 4x, C:2x; quindi: A: 4x; C: 7x).

Ook in T1 komen vooral spreektaalvoffnen voor (das: 5x; daarom lxi dan ook 2x);
gemarkeerde schrijftaalconstructies als dientengevolge en derhalve zijn zo goed als afwezig.

In een aantal gevallen wordt in test A en B de Conclusie niet door een concludeerder
maar door een standpuntmarkeerder geintroduceerd (A: 17x; B: 2x), in T2 vaker dan in T1.
Het betreft dan meestal performatiefconstructies of andere constructies, die lexicaal of
syntactisch gesproken eenvoudig zijn. Dikwijls ontbreekt echter iedere markering en moet uit
de semantische relatie tussen de verschillende tekstcomponenten door de lezer worden
opgemaakt of er sprake is van een Conclusie (A: 38x; B: 10x; voorbeeld 39). Vooral in de
teksten van zwakkere T2-schrijvers is het onderscheid tussen Opinie en Conclusie niet altijd
gemakkelijk te maken (voorbeeld 40).



(3e)

(41)

(40)

Voor de realisatie van de Conclusie komen er in de T2-teksten ook communicatieve
formules voor, die grotendeels gebaseerd zdn op overeenkomstige formules in het Nederlands,
zoals voorbeeld 41 en 42 laten zien.
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L'ltalia non ha perso il suo fascino, il suo fascino cresce ancora (O1). Da qualche
anno il numero di studenti in italiano in Olanda cresce e anche il numero di uomini
che si interessi in Italia cresce (Al). La cucina la piri famosa in Europa non E piri
la cucina francese ma quella d'Italia (A2) t..l Si vede, l'Italia ha ancora molto da
offrire al mondo (Cl).

(Italid heeft zijn aantrekkingskracht niet verloren, de aantrekkingskracht neemt nog
toe. Sinds enkele jaren neemt het aantal studenten Italiaans in Nederland toe en

ook het aantal mensen dat zich voor ItaliE interesseert neemt toe. De beroemdste
keuken in Europa is niet meer de Franse keuken, maar de Italiaanse. [...] Zoals we
zien heeft Itali€ de wereld nog veel te bieden.)

Non penso che (Ql perf) I'unificazione di Europa sarh una perdita dell'identiti
nazionale (O1). Europa B formato di molti paesi che hanno tutto i propri valori e

le proprie tradizione. Questi valori e tradizione sono formati per molti secoli e non
camberanno di colpo (Al). [...] Per me unificazione vuol dire che Europa sia un
insieme di paesi separati con un zielo uguale: la collaborazione sul campo
economico e politico (?C1). Ci sari una perfezione del commercio che sari vantosa
per rutti (?c2).

(Ik denk niet dat de eenwording van Europa een verlies van de nationale identiteit
zal zijn. Europa wordt gevormd door veel landen die allemaal hun eigen waarden
en tradities hebben. Deze waarden en tradities hebben zich gedurende veel eeuwen
gevormd en zullen niet plotsklaps veranderen [...]. Voor mij wil eenwordinEzeggen
dat Europa een geheel van afzonderlijke landen is met eenzelfde doel: de
samenwerking op het economische en politieke vlak. Er zal een verbetering van
de handel zijn, die voor iedereen voordelig zal zrjn.)

(42)

Concludendo voglio dire che non E mai possibile che (Qt) I'unificazione europea
significa una perdita dell'identith nazionale (Cl).

(Concluderend wil ik zeggen dat het nooit mogelijk is dat de Europese eenwording
een verlies van de nationale identiteit betekent.)

Dunque, per finire questo argomento vorrei (QL) dire che un popolo e la sua

cultura sono troppo forti per perdere la loro identitl nazionale (C1).

(Dus, ter afsluiting van dit onderwerp, zou ik willen zeggen dat een volk en zijn
cultuur te sterk zijn om hun nationale identiteit te verliezen.)

Een gegrammaticaliseerd middel, dat door alle drie niveaugroepen in T2 veel wordt
gehanteerd is het gebruik van de futzro (voorbeeld 43). Ook in Tl wordt de toekomende tijd
wel gebruikt, maar minder vaak (A: 32x;B: l8x). De condizionale speelt voor de markering
van de Conclusie inT? en T1 een veel kleinere rol (A: 4x; B: 4x).
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Superare molte probleme cosi diverse e difficile, costerd molto tempo (C1).

Quando succederd (CONDI), tutto cambiard (C2), ma penso (Ql pefl nel meglio
(cA1/RrNF).

(Het overwinnen van veel van zulke verschillende en moeilijke problemen zal veel
tijd kosten. Wanneer dat zal gebeuren zal alles veranderen, maar ik denk ten
goede.)

Wat betreft de realisatie van de Opinie en de Conclusie kunnen we in het algemeen
stellen dat T2 en Tl zich, in het type argumentatieve indicatoren en andere lexicale en
syntactische middelen, niet wezenlijk van elkaar onderscheiden. Zowel in T2 als T1 kiezen
de schrijvers vooral ongemarkeerde spreektaalindicatoren. In T2 worden voor de Conclusie
echter meer indicatoren en meer andere markeringsmiddelen gebruikt.

Ten aanzien van de Conclusie is er tussen T2 en Tl sprake van enkele grammaticalisatie-
verschillen. Enerzijds bedienen de schrijvers zich in T2 vaker van lexicaal en syntactisch
eenvoudige standpuntmarkeerders; anderzijds wordt er in T2 juist vaker gebruik gemaakt van
een syntactisch-morfologisch complexer markeringsmiddel als de toekomende tijd. Het aandeel

van de condizionale is in T2 en T1 echter marginaal. Transfereffecten zijn in T2 voor de
Opinie en de Conclusie zichtbaar in het gebruik van communicatieve formules.

Argument (A)'

Een Argument kan op allerlei manieren worden gerealiseerd: door rechtvaardigers (siccome,

aangezien), communicatieve formules (un argomento a favore di questa tesi potrebbe essere,
een argument ter ondersteuning van deze stelling zou kunnen zijn) en discourse markers (prima
di tutto, allereerst). Ook kan het Argument worden geihtroduceerd door een standpunt-
markeerder (ritengo che, ik ben van mening). In combinatie met RINF kan het worden
weergegeven door een alternatief of bekrachtiger. Ook kan het fungeren als conditioneel
Argument en vergezeld gaan van een conditioneerder. Verder kan het voorkomen in combinatie
met een ander Argument, waarnee het in schijnbare tegenstelling staat (da una parte ...

dall' altra, enerzijds ... anderzijds).
Gebruik van een rechtvaardiger is daarom maar ddn manier om aan te geven dat er

sprake is van een Argument. Linguistische markering door een indicator is net als bij de Opinie
bovendien niet noodzakelijk. In het merendeel van de gevallen moet er zodoende, op basis
van de directe context, door de lezer worden vastgesteld of een bepaalde propositie is bedoeld
als Argument. Een syntactisch markeringsmiddel dat exclusief is voor het Italiaans, is het
gebruik van een causaal gerundium (avendo dei problemi di salute, decise di rinunciare al
viaggio in India; omdat hij problemen met zijn gezondheid had, besloot hij van zijn reis naar
India af te zien.) In het Nederlands zijn syntactische markeringsmiddelen voor het Argument
afwezig.

Tabel 6.17a, 6.17b en 6.l7c geven een overzicht van het type rechtvaardigers en andere
lexicale en syntactische markeringsmiddelen, dat in de T2-teksten en de Tl-teksten wordt
gebruikt voor de realisering van het Argument. In de tabellen zijn alleen de gevallen
opgenomen waarin het Argument door een rechtvaardiger wordt gefntroduceerd.
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Tabel 6.17a: Linguistische realisering van A in T2 voor de niveaugroepen 1, 2 en 3 (test A;
n=45).

l5t

Argumentatieve indicatoren A in T2 (It) | Andere lexicale en syntactische middelen A

indicator r NIV I trtlv I NIV TOT

in= 11= ln= ln=lls ls lrs i4s

-T
tex.t lNtv ltttv lNrv lror
synr.mid. it lz il I

lr,l
15 !15

zzl zo

----'+-- - -!- l-
gerundium i Oi Oi 2; )

i qi si rc 27ii

iiir
;iiil:
,

t_
ll,lii

-l- -l-- --f---f -iliitl
,--..-.-.-------,-'_lttii

----i-- r--- t- -

'1,....--- : .. J 
---..-L 

I - _

I 9 5i tS). 29

per il
motivo/
ragione/
fatto che

visto che

a causa
di

fatto sta che

tanto b

vero che
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Tabel 6.17b: Linguistische realisering van A in T2 (Test C; n=45)

Argumentatieve indicatoren A in T2
(r0

Test C
n=45

Andere lexicale en syntactische
middelen A in T2 (It)

Test C
n=45

indicator TOT lex./synt. mid. TOT

perchd 90 comm. form. 7

visto che 32 gerundium 3

slccome 9

a causa di 3

altrimenti 3

dato che 3

infatti 2

per iI motivo/
ragione/fatto che

2

poichd 2

tanto B vero che I

fatto sta che 0

se no 0

Totaal 147 Totaal t0
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Tabel 6.17c: Linguistische realisering van A in Tl (Test B; n=45)
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Argumentatieve indicatoren A in Tl (Nl)

Test B
n=45

Andere lexicale en syntactische
middelen A in Tl (Nl)

Test B
n=45

indicator TOT lex./ synt. mid. TOT

omdat 21 comm. form. 25

aangezien 5

daar 5

namelijk 5

l[lmers 3

om deze reder/motief 3

gezien .. 1

Totaal 43 Totaal 25

Uit Tabel 6.17a,6.17b en 6.17c blUkt dat het aantal rechtvaardigers in T2 aanmerkelijk
hoger is dan dat in T1 (A: 87x; C: l47x; B: 43x). Ook is er in T2 meer variatie in het type
rechtvaardigers.

Opvallend is dat er in T2 op alle drie niveaus sprake is van esn overproduktie van het
ongemarkeerde perchd (A: 67x; C: 90x), zowel ten opzichte van omdat in het Nederlands (B:
Zlx), als in vergelijking met andere rechtvaardigers, bijvoorbeeld siccome, aangezien (A:2x;
C: 9x) en visto che, gezien dat (A: 3x; C: 32x). Visto che is, door de overeenkomst met gezien

dat, voor Nederlandse leerders waarschijnlijk een transparante indicator, wat betreft de vorm-
functie relatie. Opmerkelijk is dat visto che in test C heel frequent is, maar in A niet. Infatti,
namelijk, dat in het Italiaans frequent en ongemarkeerd is, is in T2 zo goed als afwezig.
Ditzelfde geldt ook voor poichi, want (A:0x; C: 2x) en in quanto, aangezien (A:Ox; C: 0x),
die behoren tot het register van de schrijftaal. Het gerundium komt inT2 bijna niet voor (A:
2x; C: ix).

Het gebruik van perchd is soms incorrect, bijvoorbeeld in constructies als *ragione

perch€ (reden waarom), waar het ten onrechte wordt gebruikt in plaats van per cui. In
enkele gevallen wordt perchd ook wel verward met percib, daarom (voorbeeld 44). Bijna
altijd levert de restrictie dat perchd niet in eerste positie kan staan problemen op
(voorbeeld 45).

Dopo essersi formato per cos( molto tempo, f identiti nazionale non sparisce da

un giorno all'altro (Ol) *perchi nemmeno quando ci sono delle leggi nuovi
(A1).

(44)



*Perchd i sentimenti nazionali sono veramente (Q1) profondi e i valori
d'identith veramente (Q2) importante per ogni paese (Al), non credo che (Q3
pefl i vari paesi europei perderanno il loro identiti nazionale (Ol). Invece non
lo spero (?O2).

(Omdat de nationale gevoelens echt diep zijn en de identiteitswaarden echt
belangrijk voor elk land, geloof ik niet dat de verschillende Europese landen hun
identiteit zullen verliezen. Ik hoop het daarentegen niet.)

Altrimenti (anders) en se no (als niet) dienen ter introductie van een alternatieve
omstandigheid, die door de schrijver vaak als ongewenst wordt beschouwd, en functioneren
in die zin als negatief Argument voor een Opinie. Hoewel in logisch-semantisch opzicht
verschillend, vertonen deze constructies met altrimentilse no eer. zekere overeenkomst met
hypothetische structuren. Zoals de voorbeelden 46a-47b laten zien, is er steeds sprake van een

verzwegen positieve of negatieve conditie.r0
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(Na zich voor zo lange tijd te hebben gevormd, verdwijnt de nationale identiteit
niet van de ene dag op de andere, omdat zelfs niet wanneer er nieuwe wetten
zijn.)

(4s)

(a6a) Non bisogna abolire gli esami (Ol), altrimentilse no gli studenti non studiano
(A1).

(De tentamens moeten niet worden afgeschaft, anders studeren de studenten
niet.)

(46b)

(47a)

(47b)

[Non bisogna abolire gli esami, perchi se aboliamo gli esami, gli studenti non
studiano.l

[De tentamens moeten niet worden afgeschaft, want als we de tentamens
afschaffen, studeren de studenten niet.]

La mamma deve tornare a casa (Ol), altrimenti/se no i bambini si mettono a

litigare (A1).

(Moeder moet terug naar huis, anders beginnen de kinderen ruzie te maken.)

[La mamma deve tornare a casa, perchd se non torna a casa, i bambini si
mettono a litigarel.

[Moeder moet terug naar huis gaan, want als ze niet terug naar huis gaat, beginnen
de kinderen ruzie te maken.l

'o Op deze logisch-semantische verschillen tussen beide constructies ga ik hier niet in. Door
Chini (1995) is echter vastgesteld dat semi-nevenschikkende constructies met se no/altrimenti
bij kinderen in de moedertaal vaak als voorlopers van hypothetische structuren fungeren. Er zijn
echter geen aanwijzingen dat dit ook geldt in geval van T2-verwerving.
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Voor T2-sc'hrijvers is het correcte gebruik van altrimenti en se no soms problema-

tisch, zoals de voorbeelden 48 en 49 laten zien. In 48 verwart de schrijver altrimenti
vermoedelijk met allora (dan), of in quel caso (in dat geval), in 49 staat altrimenti
waarschijnlijk voor per quanto riguardo le altre cose (wat de overige dingen betreft) of per
il resto (voor het overige).

(48) Tutti gli studenti hanno un ritmo diverso a questo riguardo (A1).Uno studente pub
(Q1) trovare la materia difficile (A2) mentre un'altro la trova molto facile (+A3).
Percib non si pud (Q2) dire che all'universiti si studia poco (Ol), *altrimenti si
generulizza (A4).

(Alle studenten hebben een ander ritme wat dit betreft. De ene student kan het

vak moeilijk vinden, terwdl een ander het heel makkelijk vindt. Daarom kun je
niet zeggen dat er op de universiteit weinig wordt gestudeerd, anders generaliseer
je.)

(4e) Ma questa affermazione d valido per tutte le eth (Ol). *Altrimenti gli anziani
possono (Q1) godere della fine della loro vita (?O2 ?A1)
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(Maar deze uitspraak is van toepassing op alle leeftijden. Anders kunnen ouderen
genieten van het eind van hun leven.)

Behalve rechtvaardigers worden er door de schrijvers veel communicatieve formules
gebruikt, in T2 ongeveer even vaak als in T1. In test C komen door de geringere tekstlengte
weinig communicatieve formules voor (A: 27x; C:7x; B: 25 x). Net als bij de Opinie en de

Conclusie, is in T2 de invloed van het Nederlands duidelijk zichtbaar. Zo wordt in voorbeeld
50 ragione pesante gebruikt als equivalent voor zwaarwegende reden.

(s0) Ma perchd questo calo del turismo negli anni passati, perchB non vogliono pii
venire i turisti in Italia? (Ot) I^a ragione il pirt pesante penso (Ql) sono
I'inquinamento dell'Adriatico che E rapporto in tutto il mondo e fa una paura agli
uomini come Chernobil. Gli altri argomenti non sono tanto pesanti (Al).

(Maar waarom deze daling van het toerisme van de afgelopen jaren, waiuom
willen de toeristen niet meer in Italie komen? De meest zwaarwegende reden is
denk ik de vervuiling van de Adriatische Zee die in de hele wereld bekend is
en de mensen net zo bang maakt als Chernobil. De andere redenen wegen niet
zo zwaar.)

Wat betreft de realisatie van het Argument kan worden geconcludeerd dat T2 en T1
op een aantal punten van elkaar verschillen. Deze verschillen hebben allereerst betrekking
op het aantal indicatoren, dat in T2 hoger is dan in Tl. Zowel in T2 als T1 worden vooral
spreektaalindicatoren gebruikt. Opvallend is enerzijds de overproduktie in T2 van het

ongemarkeerde perchd en van visto che in test C, en de vermijding van het ongemarkeerde

in het Italiaans frequente iffitti anderzijds. Waarschijnlijk hangt deze vermijding samen

met de afwezigheid van een eenduidig Nederlands equivalent. De Tl-invloed is ook
zichtbaar in het gebruik van communicatieve formules. Het gerundium wordt in T2 heel

weinig gebruikt. Omdat er in T1 geen syntactische markeringsmiddelen zljn voor de
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realisatie van het Argument, is de vraag naar verschillen in de mate van grammaticalisatie
niet van toepassing.

6.6 Samenvatting van de resultaten en discussie

In 4.8 hebben we verondersteld dat de halfgevorderde T2-schrijvers zich voor de realisatie van
modaliteit en van de andere argumentatieve categorieen inTZ, in vergelijking met Tl, vooral
zouden bedienen van eenvoudige, niet-gegrammaticaliseerde taalmiddelen (hypothese 3a en
3b). Ook hebben we in 4.4 gepostuleerd dat er, op basis van de grammaticalisatietheorie, met
betrekking tot de realisatie van de argumentatieve categorieen inT? achtereenvolgens sprake
zou kunnen zijn van:

een pragmatische fase, waarin voor de realisatie van de argumentatieve categorie€n nog
geen argumentatieve indicatoren worden gebruikt en de argumentatieve functie door de
lezer moet worden opgemaakt uit de relatie tussen de zinscomponenten onderling;

een lexicaal-syntactische fase, waarin de argumentatieve categoriedn eerst met behulp
van ongemarkeerde indicatoren worden gerealiseerd en later ook met behulp van meer
gemarkeerde indicatoren;

een gegrarnmaticaliseerde fase, waarin de T2-schrijvers zich vooral van andere lexicale
en syntactische markeringsmiddelen bedienen en minder gebruik maken van
argumentatieve indicatoren.

Op basis hiervan hebben we in 4.7 de verwachting uitgesproken dat de halfgevorderde
schrijvers in T2 vooral gebruik zouden maken van argumentatieve indicatoren en minder van
andere lexicaal complexere en meer gegrammaticaliseerde middelen, waarvoor waarschijnlijk
een grotere woordenschat en meer syntactische kennis is vereist. De veronderstelling was
daarom dat de T2-teksten, in vergelijking met andere lexicale en syntactische middelen, in
totaal meer argumentatieve indicatoren zouden bevatten dan de Tl-teksten (hypothese 4).

Om allereerst antwoord te kunnen geven op de vraag of er in T2 voor de realisatie van
de argumentatieve categorieen meer indicatoren en minder andere lexicale en syntactische
middelen worden gebruikt dan in Tl, wordt in Tabel 6.18 een overzicht gegeven van het totaal
aantal argumentatieve indicatoren en overige lexicale en syntactische middelen in T2 en T1.

1)

2)

3)
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Tabel6.,l8: Argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen in T2 en

T1 (Test A, C en B; n=45).

Tabel 6.18 laat zien dat er in T2 inderdaad meer argumentatieve indicatoren figureren
dan in T1, zowel voor de markering van modaliteit (A: 71x; C: 47x; B:43x) als voor de

realisatie van de overige argumentatieve categorieEn (A: 346x; C:392 x;B:2?2x). Dit grotere
aantal indicatoren lijkt echter niet het resultaat te zijn van vermijding van andere lexicaal en
syntactisch complexere middelen. Hoewel de kwantitatieve verschillen tussen T2 en Tl in dit
opzicht kleiner zijn, kunnen we op basis van Tabel 6.18 concluderen dat ook deze
markeringsmiddelen in T2 vaker worden gebruikt dan in T1 (A: 413x; C: 285x; B: 323x). Voor
de realisatie van Q geldt dit eveneens (A: 234x; C: 24lx; B: 2l3x). Hypothese 4 wordt
zodoende door de data bevestigd, wat betreft het in T2 hogere aantal indicatoren. Ten aanzien
van het gebruik van overige lexicale en syntactische middelen, dat inT2 niet lager maar juist
hoger blijkt, moet de hypothese echter worden verworpen.

Als we, in plaats van naar de totale aantallen indicatoren en andere lexicale en

syntactische middelen in T2 en Tl, per argumentatieve categorie kijken naar de verhouding
tussen het aantal argumentatieve indicatoren en andere markeringsmiddelen, komt naar voren
dat deze verhoudinginT2 en Tl verregaand vergelijkbaar is.

Kwantitatieve verschillen tussen T2 err T1 zijn er, zoals we in het voorafgaande hebben
gezien, alleen voor CA/RINF en AL (Iabel 6.10a-6.10c; 6.l la-6.11c). CA/RINF en AL worden
in T2 en T1 zowel door een indicator als door andere markeringsmiddelen gerealiseerd. Voor
CA/RINF worden deze andere markeringsmiddelen vaker in T2 en minder vaak in Tl gebruikt;
ten aanzien van AL hebben ze in T1 juist een belangrijkere functie.

Voor de overige argumentatieve categorie€n is er tussen T2 en T1 vrijwel geen verschil.
RIS en RINF gaan in TZ en T1 steeds vergezeld van een indicator (Tabel 6.8a-6.8c; 6.9a-6.9c),

COND bijna steeds (Tabel 6.14a-6.14c). PRECIS wordt zowel in T2 als in Tl vooral door
een indicator gemarkeerd; als de indicator ontbreekt, wordt PRECIS meestal grafisch
gerealiseerd (Tabel 6. 15a-6. 15c).

Bij realisatie van F wordt de indicator zowel inTZ als T1 meestal weggelaten en wordt
volstaan met het aanhalen van een niet-specifieke bron of autoriteit (Tabel 6.13a-6.13c). Ook

Q tot wordt in T2 en Tl slechts in een minderheid van de gevallen door een indicator
gerealiseerd (Tabel 6.12e-6.12g), zoals we ook hebben vastgesteld aan de hand van Tabel 6.18.

Ditzelfde geldt voor de Conclusie (Tabel 6.16a-6.16c).
Het Argument wordt in T2 en T1 vaker door een indicator gemarkeerd dan met behulp

van andere lexicale en syntactische markeringsmiddelen, maar in Tl spelen deze middelen een

ARG CAT 12 (r0 rl (Nl)

Test A
n=45

Test C
n=45

Test B
n=45

indic. lex./
synt. mid.

indic. lex./
synt.
mid.

indic. lex./
synt.
mid.

Q tot 7l 234 47 241 44 213

overige cat. 346 179 392 M 222 r10

Totaal 4t7 4t3 439 285 266 323
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grotere rol dan in T2. Dikwijls moet bij de verplichte categorieen Conclusie en Argument de
argumentatieve functie echter worden afgeleid uit de semantische relatie tussen de
tekstcomponenten onderling (Tabel 6.17 a-6.17 c).

In kwalitatief opzicht onderscheiden T2 en T1 zich wEl op een aantal punten van elkaar.
In T2 blijkt er voor de realisatie van de argumentatieve categorieEn Q, COND en RINF vaker
sprake van eenvoudige lexicale en syntactische middelen dan in T1. Voor Q figureert er in
T2 een veel groter aantal predicatieve formules, onpersoonlijke constructies (mi sembra, het
lijkt me), performatieven en standpuntmarkeerders met modale waarde (secondo me, volgens
mij) en ongemarkeerde bijwoorden (forse, misschien). In T2 bestaat er bovendien een sterkere
voorkeur voor conditionele structuren die in syntactisch-morfologisch opzicht eenvoudig zijn
en worden gerealiseerd met behulp van de tegenwoordige tijd of de toekomende tijd.
Temporele conditioneerders worden rn T2, in vergelijking met Tl vaker gebruikt dan
hypothetische conditioneerders; contrafactuele en niet-factuele constructies zijn zeldzaam. Ook
syntactisch vereenvoudigde realisatie van RINF als CA/RINF komt in T2 significant vaker
voor dan in Tl, zoals we al constateerden aan het begin van dit hoofdstuk. Dit leidt in T2 tot
een grotere voorkeur voor nevenschikkende indicatoren van contra-argumentatie dan in Tl.
Hoewel deze voorkeur een voorstadium zou kunnen zijn tot het gebruik van onderschikkende
indicatoren, kunnen we, door het feit dat RINF zowel inT2 als in T1 niet vaak onderschikkend
wordt gerealiseerd, niet vaststellen of dit inderdaad het geval is. Om dezelfde reden kan
evenmin antwoord worden gegeven op de vraag of er in T2 vaker sprake is van syntactisch
vereenvoudigde relatie van RIS dan in T1.

Hoewel er voor Q, COND en RINF tussen T2 en T1 zodoende wel enkele verschillen
in de mate van grarnmaticalisatie van de door de schrijvers gebruikte taalmiddelen zijn, kunnen
grammaticalisatieverschillen voor het overige niet worden vastgesteld.

Afgezien van de genoemde simpele modale middelen waarmee Q in T2 wordt
gerealiseerd, wordt voor de realisatie van Q in T2 en T1 even vaak gebruik gemaakt van al
dan niet correct gerealiseerde condizionale-vormen, toekomende-tijdvorrnen en constructies
mel potere/kunnen + infinitief. Voor de markering van de Conclusie figureren in T2 en T1
evenveel condizionale-vormen en in T2 zelfs meer toekomende-tijdvormen dan in Tl. Wat
betreft de realisatie van het Argument en van AL, F en PRECIS onderscheiden T2 en T1 zich
niet van elkaar of is de vraag naar verschil in lexicale en syntactische complexiteit irrelevant,
door het ontbreken van dit soort markeringsmiddelen.

Ook in het aantal communicatieve formules, waarvan kan worden verondersteld dat deze
een vrij grote mate van lexicale kennis vereisen, verschillen T2 en Tl niet wezenlijk van
elkaar. Communicatieve formules worden door de schrijvers ook in T2 regelmatig gebruikt.
Met uitzondering van het in Tl hogere aantal communicatieve formules waarnee AL wordt
gerealiseerd, is het totaal aantal communicatieve formules in T2 en T1 nagenoeg gelijk (A:
32x; B: 33x).

Op basis van het voorafgaande moeten we zodoende concluderen dat er alleen voor
sommige aspecten van Q, COND en RINF in T2 gebruik wordt gemaakt van taalmiddelen,
die lexicaal en syntactisch gesproken minder complex zijn. Voor het overige gaat dit, noch
voor Q, noch voor de andere categoriedn op en moet de veronderstelling, dat er'in T2 meer
dan in Tl gebruik wordt gemaakt van lexicaal eenvoudigere, niet-gegrammaticaliseerde
middelen, worden verworpen (hypothese 3a, 3b).

Ook als we in T2 de niveaugroepen I , 2 en 3 met elkaar vergelijken wat betreft het
gebruik van gegrarnmaticaliseerde taalmiddelen, moeten we vaststellen dat er over de gehele
linie geen fundamenteel onderscheid is tussen de drie niveaugroepen. Onderlinge verschillen
tussen de drie niveaugroepen zijn niet zozeer te vinden in de mate van lexicale complexiteit
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of grammaticalisatie van de gebruikte taalmiddelen, maar vooral in het aantal incorrecte
realisaties, vormfouten en de kwaliteit van het vocabulaire in het algemeen. Voor Q en COND
zijn er weliswaar bepaalde tendenzen te bespeuren, zoals afname op niveau 3 van het aantal

performatieven en van de incorrecte conditionele structuur quando (wanneer), maar van een

geleidelijke complexificering en grarnmaticalisatie van modale middelen van niveau 1 naar

niveau 3 kan niet worden gesproken.

In de keuze van argumentatieve indicatoren onderscheiden T2 en Tl zich op een aantal
punten van elkaar. De keuze valt in T2 meestal op indicatoren, die in het Italiaans als
moedertaal frequent in het taalaanbod voorkomen, ongemarkeerd of polyvalent zijn en een

Nederlands equivalent hebben, zoals perd (echter), perchd (omdat), anche se (ook al), forse
(misschien), dunque (dus), quando ... allora (wanneer ... dan), se ... allora (als ... dan). Yan
de argumentatieve indicatoren leveren vooral de gebruikscondities van de in syntactisch opzicht
complexe conditioneerders en relativeerders de T2-schrijvers problemen op. Naast
inputfrequentie, ongemarkeerdheid, overeenkomst met de moedertaal en inherente
morfosyntactische complexiteit spelen ook transparantie en overeenstemming tussen vorrn en

functie waarschijnlijk een rol, bijvoorbeeld in het geval vanvisto che (gezien dat) en cioi (dat
wil zeggen). In hoeverre ook de doeltaalkenmerken communicatieve relevantie en syntheticiteit
op het gebruik van indicatoren in T2 van invloed zijn, valt op basis van de vergelijking tussen
T2 en Tl niet te zeggen (hypothese 5).

In sommige gevallen is er in T2 sprake van een sterke overproduktie van spreektaal-
indicatoren, bijvoorbeeLd ma (maar), perchi (omdat) en cioi (dat wil zeggen). Ofschoon er
ook in Tl een voorkeur bestaat voor dit soort indicatoren, lijken veel schrijvers zich in T2
vast te leggen op een paar indicatoren, die in de T2-teksten steeds worden gebruikt, terwijl
andere indicatoren - in het Italiaans als moedertaal soms even frequent of frequenter -
ontbreken.

Tegenover de overproduktie van sorrmige T2-indicatoren staat een onderproduktie van
de in het Italiaans in alle registers zeer frequente indicator infatti (namelijk). Indicatoren die
kenmerkend zijn voor het geschreven Italiaans, zoals benchi (hoewel), tuttavia (toch), poichi
(want), in quanto (aangezien) worden bijna niet gebruikt. Soms, zoals bij infatti, wordt de

afwezigheid in de T2-produktie waarschijntijk bepaald door het ontbreken van een voor de

T2-schrijvers duidelijk herkenbare relatie tussen syntactische vorm en semantische functie,
of de afwezigheid van een eenduidig Nederlands equivalent. In 7 .4 ga ik hier nader op in.

Behalve in de keuze van indicatoren is de invloed van het Nederlands ook zichtbaar in
het gebruik van communicatieve formules, die in de T2-teksten regelmatig voorkomen.
Uitgangspunt is dikwijls een overeenkomstige constructie in het Nederlands. In het gebruik
van deze communicatieve formules leggen de T2-schrijvers een verrassende creativiteit aan

de dag. Hoewel in linguistisch opzicht vaak niet geheel correct, zijn deze formules in
communicatief opzicht over het algemeen zeer adequaat.

Met een analyse van indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen die in
Italiaans-T2 en Nederlands-Tl worden gebruikt voor de realisatie van de argumentatieve
categorieEn is nog weinig gezegd over de mate waarin de schrijfprodukten van T2-schrijvers
van het Italiaans zich onderscheiden van die van Italiaanse moedertaalschrijvers. In hoofdstuk
7 vergelijk ik het gebruik van een aantal argumentatieve indicatoren door T2-schrijvers van
het Italiaans met het gebruik van deze indicatoren door Italiaanse moedenaalschrijvers. Ook
ga ik in hoofdstuk 7 in op het gebruik in T2 en T1 van sommige pragmatisch-retorische
middelen met een indirect argumentatieve functie (hypothese 6a en 6b).





7. ARGUMENTATIEVE INDICATOREN EN
PRAGMATISCH-RETORISCHE MIDDELEN IN
ITALIAANS.T2 EN ITALIAANS-TI

7.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 is onderzocht van welke argumentatieve categorie6n gebruik wordt
gemaakt bij het argumenterend schrijven in T2 en T1. Ook is het type argumentatieve
indicatoren en andere lexicale en syntactische middelen geanalyseerd waarmee de
schrijvers in b.eide talen de argumentatieve categoriedn realiseren. Een van de vragen,

die in het vorige hoofdstuk zijn gesteld, was of er tussen T2 en T1 verschillen konden
worden geconstateerd in de mate van grarnmaticalisatie en lexicale complexiteit van de
markeringsmiddelen van de argumentatieve categorieEn. Zoals we hebben geconstateerd,

blijkt dit slechts gedeeltelijk het geval te zijn.
Om inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen in het gebruik van

argumentatieve indicatoren door T2-schrijvers en moedertaalschrijvers van het Italiaans
worden in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk de frequenties van een aantal indicatoren
in ttaliaans-T2 en Italiaans-Tl met elkaar vergeleken (7.2-7.3). Ter illustratie van de

verschillen die er op dit punt blijken te zdn, ga ik in7.4 in op de gebruikscondities van
enkele rechtvaardigers, waarbij zich opvallende verschillen tussen Italiaans-T? en
Italiaans-Tl manifestercn (infatti, visto che, siccome, poich6, in quanto).

In 7.5 vergelijk ik de schrijfprodukten van de twee groepen schrijvers wat betreft
het gebruik van gerundia, voltooid-deelwoordzinnen en constructies met een tegenwoordig
deelwoord. Dit type gegrammaticaliseerde middelen is specifiek voor het ltaliaans en kan
dienen voor de markering van de argumentatieve oriEntatie van een uiting. Ook sta ik
stil bij de aanwezigheid van hypotactische versus paratactische constructies en bij de
gemiddelde zinslengte in Italiaans-T2, Italiaans-Tl en Nederlands-Tl.

Een andere kwestie die in dit hoofdstuk aan de orde komt, heeft betrekking op het
gebruik van metaforen en retorische vragen in Italiaans-T2, Nederlands en Italiaans-T1.
Deze pragmatisch-retorische middelen kunnen door de schrijvers worden gehanteerd als
instrument ter vergroting van de overtuigingskracht van de argumentatie. Omdat het
gebruik van deze pragmatisch-retorische markeringsmiddelen voor T2-schrijvers om
meerdere redenen moeilijk kan zijn, ga ik in 7.6 na of de T2-schrijvers van het Italiaans
zich in het Italiaans minder vaak van dit soort middelen bedienen dan in het Nederlands,
en hoe het gebruik in Italiaans-T2 zich verhoudt tot dat in Italiaans-Tt. h 7.7 worden
de resultaten samengevat en besproken.

7.2 Argumentatieve indicatorenvanverplichte enfacultatieve argumentatieve categorie€n
en subcategorie€n in ltaliaans-T? en ltaliaans-Tl

De Tabellen 7 .l-7.9 in deze paragraaf bevatten een overzicht van de gebruiksfrequentie
van de concludeerders, rechtvaardigers, relativeerders, bekrachtigers, alternatieven,
modalen, conditioneerders en preciseerders die in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl worden
gebruikt. Andere lexicale en syntactische middelen dan indicatoren zijn buiten
beschouwing gelaten. De getallen in de tabellen hebben betrekking op het totaal aantal
keren dat een indicator in Italiaans-T2 of in Italiaans-Tl voorkomt. Met betrekking tot
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de gemiddelde tekstlengte is er, zoals al is vermeld in 5.5, weinig verschil tussen
Italiaans-T? enltaliaans-Tl. De gemiddelde tekstlengte in woorden van de Italiaans-Tl
teksten van test A bedraagt 242.20; voor Italiaans-T2 en Nederlands-Tl is dit
respectievelijk 281.62 en 277.01.

In een aantal gevallen verwijs ik in dit hoofdstuk voor het Italiaans als moedertaal
naar de frequentielijsten van Sciarone (197711995) en De Mauro e.a (1993). Gezien de
verschillen in type, omvang en actualiteit van de geanalyseerde corpora, zijn de

frequenties en rangordenummers in het op het gesproken Italiaans gebaseerde Lessico
difrequenza dell'italiano parlato (UP) van De Mauro en het Vocabolariofondamentale
della lingua italiana van Sciarone, dat op een schrijftaalcorpus is gebaseerd, slechts
gedeeltelijk vergelijkbaar. Voor het Nederlands wordt enkele malen verwezen naar Uit
den Boogaart (1975) en het recentere, in 5.6 genoemde CElEX-lemmalexicon (vanaf
1989).

Onder I figureren in de tabellen de gebruiksfrequenties voor de groep ltaliaans-T2
schrijvers op test A en C. De frequenties van de verschillende indicatoren kunnen soms
enigszins afwijken van de getallen die zijn gegeven in 6.5.1 en 6.5.2. De oorzaak hiervan
is gelegen in het feit dat sommige ongemarkeerde indicatoren, zoals ma (maar) en perb
(echter), voor de introductie van meerdere argumentatieve categorieEn kunnen worden
gebruikt. Bovendien fungeren deze polyvalente indicatoren soms vooral als 'vuller'. In
tegenstelling tot het vorige hoofdstuk zijn ze in onderstaande tabellen ook opgenomen,
als ze geen direct argumentatieve rol spelen.

Onder II worden als aanvulling op de gegevens onder I de frequenties van de

verschillende argumentatieve indicatoren in test A vermeld, op basis van het corpus van
40 Italiaans-T2 teksten dat voor de rest van het onderzoek buiten beschouwing is gelaten
(5.5). Onder Itr zrjn de resultaten op test A en C te vinden van de groep
moedertaalschrijvers van het Italiaans.

Omdat het bij test A en C om twee andere teksttypen gaat, zoals in het vorige
hoofdstuk al is benadrukt, wordt bij de vergelijking tussen Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
allereerst gekeken naar de gebruiksfrequenties van de indicatoren in test A. De
gebruiksfrequenties zijn naar afnemende frequentie en in alfabetische volgorde in de

tabellen vermeld. Als uitgangspunt is steeds de gebruiksfrequentie in Italiaans-T2 in test
A in corpus I genomen. Omdat in 7.5.1 een aparte paragraaf wordt gewijd aan het
gebruik van het gerundium, is het gerundium als rechtvaardiger, bekrachtiger en
conditioneerder niet apart in de tabellen 7.1-7.9 opgenomen.

De Italiaanse voorbeelden en de indicatoren die worden besproken, zijn ten behoeve
van de lezer voorzien van een Nederlandse vertaling. Zoals in het vorige hoofdstuk al
werd opgemerkt, is er meestal slechts sprake van een gedeeltelijke overeenkomst tussen
de Italiaanse en Nederlandse indicatoren; ook is het niet goed mogelijk in de Nederlandse
vertaling de fouten weer te geven in de Italiaans-T2 voorbeelden.
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Concludeerders

Tabel T.I:Frequentie van voorkomen var concludeerders in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C)

7-owel in Italiaans-T2 als in Italiaans-Tl wordt door de schrijvers vooral gebruik
gemaakt van de ongemarkeerde spreektaalindicatoren percid (daarom), cosi (zo), dunque
(dus), quindi (dus). In ltaliaans-T2 is de voorkeur voor ongemarkeerde vormen echter
sterker dan in ltaliaans-Tl Qtercib: Italiaans-T2, corpus I, A: 6x; C: 17x; corpus II, A:
4x; Italiaans-Tl: A: 2x; C: 4x; cosf: Italiaans-T2, corpus I, A: 14x; C: 18x; corpus II,
A: 13x; dunque: Italiaans-T2, corpus I, A: 16x; C: 8x; corpus II, A: 4x; Italiaans-Tl: A:
8x; C: 1x). In Italiaans-T2 komen dunque en quindi ongeveer even vaak voot (quindi:
Italiaans-T2, corpus I, A: 7xi c: l5x; corpus II: A: 6x). In Italiaans-Tl bestaat
daarentegen een uitgesproken voorkeur voor quindi (Italiaans-Tl: A: 13x; C: 22x), dat
in het gesproken Italiaans als moedertaal de laatste jaren in opmars lijkt te zijn.l

' Op basis van het LIP van De Mauro e.a. (1993) hebben dunque en quindi in het gesproken
Italiaans een totaalfrequentie van 191 en 1603. Indien wordt gekeken naar de rangordenummers,

Concludeerders Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
l=24

dunque 16 8 4 8 I

cosr 14 18 t3 4 5

quindi 7 l5 6 13 )')

allora 6 6 7 3 I
msomma 6 0 I 2 0

percib 6 t7 4 2 4

per questo
(motivo)

6 I 7 2 7

sicch6/
cosicch6/
cosi che

6 5 3 5 0

di conseguenza 2 I 2 0 0

pertanto 0 0 0 2 3

Totaal 69 7t 47 4t 50
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Het stilistisch gemarkeerde pertanto (derhalve), dat kenmerkend is voor de
Italiaanse schrijftaal, wordt ook doorde Italiaans-Tl schrijvers weinig gebruikt (Italiaans-
T1: A: 2x; C: 3x) en is in Italiaans-T2 afwezig.2 Wat betreft het totaal aantal
concludeerders kunnen we constateren dat er in ltaliaans-T2 in totaal meer concludeerders
worden gebruikt dan in Italiaans-Tl.

bedragen die voor dunque 231 en voor quindi 50. Sciarone(197711995), die zich vooral op het
geschreven Italiaans baseert, geeft in het Vocabolario fondamentale voor dunque een
totaalfrequentie van 466 en een rangordenummer van257; voor quindi de totaalfrequentie 495
en het rangordenurlmer 244. De cijfers voor dunque en quindi uit het L/P suggereren zodoende
dat quindi in het gesproken Italiaans sterk in opkomst is. Cosi en percid hebben in het L/P
totaalfrequenties van 898 en 29 en rangordenuflrmers van 65 en 1031. Bij Sciarone is dat
respectievelijk 2094 en 216, en 52 en 581. Uit deze cijfers blijkt dat percib in het Italiaans
aanmerkelijk minder frequent is dan dunque, quindi en cosr'.

2 Op basis van het LIP is de totaalfrequentie van pertanto 6 en het rangordenummer 2960.
In het Vocabolario fondnmcntale heeft pertanto een totaalfrequentie van 58 en een
rangordenufiuner van 2028.
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Rechtvaardigers

Tabel7.2:Frequentie van voorkomen van rechtvaardigers in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C).

Het totaal aantal rechtvaardigers is in Italiaans-T2 hoger dan in Italiaans-T1, zoals
Tabel 7.2 laat zien; in C is dit aantal, waarschijnlijk door de aard van de test, zelfs
opvallend hoger. Vergelijking van de gebruiksfrequentie van de verschillende
rechtvaardigers toont dat het ongemarkeerde perch6, zowel in Italiaans-T2 als in Italiaans-
T1, de verreweg meest gebruikte indicator is. Dit neemt niet weg dat de frequentie van
perchd in Italiaans-T2 aanzienlijk hoger is dan in Italiaans-Tl (Italiaans-T2, corpus I,
A: 67x; C: 90x; corpus II, A: 50x; Italiaans-T1, A: 43x, C: 34x). Het polyvalente perchi

Rechtvaardigers Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II Itr

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

perchd 67 90 50 43 34

per il fatto/
ragione/
motivo

7 2 3 4 0

infatti 3 2 0 15 l0

visto che 3 32 2 I I

se no 2 0 I 0 0

slccome 2 9 I 0 0

a causa di I 3 7 2 1

fatto sta che I I 0 0 I

tanto E vero che I I 0 0 1

altrimenti 0 3 0 I 0

dato che 0 3 0 0 5

difatti 0 0 0 I I

m quanto 0 0 0 4 I
poich6 0 2 0 5 5

se non altro 0 0 0 I 0

Totaal 87 148 64 77 67
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wordt soms ook gebruikt in contexten waarin strict genomen geen sprake is van een

oorzaak-gevolg relatie. Wat betreft de gebruiksfrequentie van perchi ten opzichte van
omdat in het Nederlands, werd ook in het vorige hoofdstuk een overproduktie van perchd
geconstateerd (6. 5.2).3

Opvallend in vergelijking met Italiaans-Tl is het grote aantal keren dat in Italiaans-
T2 in C het gemarkeerdere visto che ftgweert (32x). In 6.5.2 veronderstelden we dat
transparantie van de vorm-functie relatie en overeenkomst met de moedertaal hier
mogelijk debet aan is. Minder frequent in Italiaans-T2 is siccome (Italiaans-T2, corpus
I, A:2x; C: 9x; corpus II, A: 1x). Opmerkelijk is dat in Italiaans-Tl zowel visto che als
siccome nagenoeg ontbreken (Italiaans-Tl, visto che, A: 1x, C: lx; siccome, A: 0x, C:
0x). Dit laatste is in schijnbare tegenspraak met rhet feit dat het gebruik van visto che
en siccome in het hedendaags Italiaans juist lijkt toe te nemen (Serianni 1989).4

De rechtvaardiger die in Italiaans-Tl, na perchi, het meest wordt gebruikt, is infaxi
(namelijk), waarvan in 6.6 al werd gesteld dat het in alle registers van het Italiaans zeer
frequent is (Italiaans-Tl, A: l5x, C: l0x).5 In Italiaans-T2 blijkt infatti daarentegen zo
goed als afwezig, waarschijnlijk door de onbekendheid van de schrijvers met de

argumentatieve functie die het kan hebben, zoals we in hoofdstuk 6 al veronderstelden.
Dat geldt ook voor poichd (want) en in quanto (aangezien), die beiden kenmerkend zijn
voor de schrijftaal. In Italiaans-T2 worden ze,in tegenstelling tot ltaliaans-Tl, niet of
bijna niet gebruikt Qtoichi, Italiaans-T2, corpus I, A: 0x, C: 2x; corpus II, A: 0x;
Italiaans-T1: A: 5x; C: 5x; in quanto,Italiaans-T2, corpus I, A: 0x, C: 0x; corpus II, A:
0x; Italiaans-T1, A: 4x; C: 8x).6 Gemarkeerde schrijftaalindicatoren als considerato che
(in aanmerking genomen dat), dal momento che (op grond van het feit dat) en giacchi

3 Schleppegrell (1996) signaleert een vergelijkbare overproduktie van because door T2-
schrijvers van het Engels en wijt deze overproduktie vooral aan de invloed van het gesproken
Engels.

o De frequentiegegevens uit het LIP en het Vocabolario fondamentale laten zien dat perchi
ook in het Italiaans als moedertaal de meest gebruikte rechtvaardiger is, met een totaalfrequentie
en rangordenummer van 3802 en 21 in het LIP en 3151 en 40 bij Sciarone. Het veel minder
frequente siccome heeft in het LIP de totaalfrequentie 176 en het rangordenummer 266; in het
Vocabolario fondamentale is dat 87 en 2247 . Het samengestelde voegwoord visto che ontbreekt
in beide frequentielijsten. De cijfers voor siccome in het LIP, dat van recenter datum is dan het
Vocabolario fondamentale, wekken de suggestie dat siccome in het hedendaags Italiaans in
expansie is.

5 Op basis van het LIP heeft infatti in het gesproken Italiaans als totaalfrequentie 433 en als

rangordenummer 133. Sciarone geeft voor infatti een totaalfrequentie van 378 en een
rangordenummer van 318. Uit deze cijfers zou kunnen worden opgemaakt dat ook het gebruik
van infatti de laatste jaren is toegenomen of dat infatti in het gesproken Italiaans frequenter is
dan in het geschreven Italiaans.

6 In het LIP heeft poichd een totaalfrequentie van 12 en een rangordenummer van 1960; in
het Vocabolario fondamentale is de frequentie van poichi hoger (194; 670). Cijfers met
betrekking tot de frequentie van in quanto ontbreken in het LIP en in het Vocabolario

fondamentale.
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(daar) zijn zowel in Italiaans-T2 als in Italiaans-Tl afwezig.T

t67

Uit tabel 7.2 kunnen we aflezen dat er in het gebruik van de rechtvaardigers tussen
Italiaans-T2 en Italiaans-Tl een aantal opmerkelijke verschillen is te constateren. Om
deze verschillen te proberen te verklaren ga ik in 7.4 meer in detail in op de
gebruikscondities in het Italiaans vaninfatti, siccome, visto che, poichi enin quanfo. Ook
sta ik stil bij mogelijke overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse indicatoren
immers/namelijk, gezien dat, aangezien en want.

7 De samengestelde voegwoorden considerato che en dal momento cfte ontbreken in het L/P
en het Vocabolario fondannentale. Giacchd heeft op basis van het LIP als totaalfrequentie 5 en

als rangordenummer 3852. Volgens het Vocabolario fondamentale bedraagt de totaalfrequentie
van giacchi 44 en het rangordenununer 2417.
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Relativeerders

Tabel7.3: Frequentie van voorkomen van relativeerders in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C).

rncorrect

Het aantal relativeerders in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl is uiterst laag. In de
hoofdstukken 4 en 6 is aan de orde gekomen dat introductie van RIS plaats kan vinden
met behulp van een relativeerder of een negatief-hypothetische conditioneerder. Op dit
punt blijken er nauwelijks verschillen te zijn tussen Italiaans-T2 en Italiaans-Tl.
Vergelijking is bovendien niet goed mogelijk, gezien de lage gebruiksfrequenties in
Italiaans-T2 en Italiaans-Tl. Dit bleek ook in het Nederlands het geval (6.5.1).

Van enige variatie in het type indicatoren voor RIS is geen sprake: afgezien van
se non (als niet), het incorrecte quando non (wanneer niet) dat alleen in Italiaans-T2
voorkomt, en a meno che (tenzij), worden er geen andere relativeerders gebruikt (se non:
Italiaans-T2, corpus I, A: 3x; C: 4x; corpus II, A: 2x; Italiaans-Tl, A: 3x; C: lx; quando
non: ltaliaans-T2, corpus I, A: lx; C: 0x; corpus II, A: lx; Italiaans-Tl, A: 0x; C: 0x;
a meno che: Italiaans-T2, co{pus I, A: 0x; C: 3x; corpus II, A: 0x; Italiaans-Tl, A: 0x;
C: 0x). Ook gemarkeerde relativeerders als eccetto (che) (uitgezonderd dat), fuorchd
(behoudens), salvo (che) (behalve) en tranne che (behalve) zijn afwezig.s

8 Se non en qunndo non komen als zodanig in het LIP enhet Vocabolario fondamentale niet
voor. Dat geldt ook voor a meno che. Het is het gesproken Italiaans weinig frequentefrorchi,
salvo (che) en tranne (che) hebben in het LIP totaalfrequenties van 1, 7 en 19 en

rangordenummers van 6505, 4700 en 1540. In het Vocabolario fondamentale zijn fuorchd en

salvo (che) niet opgenomen. Tranne che heeft bij Sciarone een totaalfrequentie van 45 en het
rangordenummer 2484. Eccetto (che) komt noch in het LIP noch in het Vocabolario fondnmentale

Relativeerders Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II il
A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

se non 3 4 2 3 I

*quando non I 0 I 0 0

a meno che 0 3 0 0 0

Totaal 4 7 3 J I
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Bekrachtigers

Tabel 7.4: Frequentie van voorkomen van bekrachtigers in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C).

Tabel 7.4laat zien dat ook de bekrachtigers als klasse getalsmatig weinig frequent
zijn. Ten aanzien van het totaal aantal bekrachtigers is er vrijwel geen verschil russen

Italiaans-T2 en Italiaans-Tl. Ook is er, zowel bij de Italiaans-T2 schrijvers als de

Italiaans-Tl schrijvers, een opvallend gebrek aan variatie in het type bekrachtigers. Het
ongemarkeerde anche se (ook al) komt bij beide groepen het vaakst voor (Italiaans-T2,
corpus I, A: 9x; C: 12x; corpus II, A: 8x; Italiaans-Tl, A: 6x; C: 9x).e

Met uitzondering van het door de Italiaanse moedertaalschrijvers enkele malen
gebruikte nonostante (che) (niettegenstaande:), dat stilistisch gemarkeerder is dan anche
se, zljn andere indicatoren bij beide groepen zo goed als afwezig. Dit geldt ook voor de

eveneens gemarkeerdere bekrachtigers benchd (hoewel), malgrado (che) (ondanlcs), ) en
sebbene (alhoewel).to

Ook de indicatorel seppure (ook indien), quantunque (ofschoon), con tutto che (in

e Aangezien samengestelde voegwoorden noch in het LIP noch in het Vocabolnrio

fondamentale zijn opgenomen, kunnen cijfers met betrekking tot de frequentie van anche se in
het Italiaans als moedertaal niet worden gegeven.

'o Het LIP vermeldt de volgende totaalfrequenties en rangordenummers: nonostante (che):

9 en 2479; benchi: 1 en 6505; malgrada (che): I en 6505; sebbene I en 6505. Het Vocabolario

fondamentale geeft voor nonostante (che) 104 en 1246; benchi: 64 en 1894. Sebbene en

malgrado (che) ontbreken bij Sciarone.

Bekrachtigers Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

anche se 9 t2 8 6 9

nonostante (che) I I 1 5 2

benchd 0 I I 0 I

malgrado (che) 0 0 0 I 0

per quanto 0 2 0 I 0

pur se 0 0 0 I 0

sebbene 0 2 0 0 I

Totaal 10 18 t0 t4 13
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weerwilvan),neanchelnernmenolneppure a (zeft als) + infinitief, die exclusief zijn voor
het geschreven Italiaans, ontbreken in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl.rl

t' Seppure heeft in het LIP en het Vocabolario fondamentale een totaalfrequentie van 4 en
het rangordenurnmer 4894; qu.antunque komt in het LIP en het Yocabolario fondamentale niet
voor. Samenstellingen als con tutto che en neanchelnemmenolneppure a + infinitief ziSn in het
LIP en bij Sciarone evenmin opgenomen.
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Alternatieven

Tabel7.5: Frequentie van voorkomen van alternatieven in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C).

Het totaal aantal alternatieven is in Italiaans-T2 wederom hoger dan in Italiaans-Tl.
Het ongemarkeerde polyvalente ma (maar) is in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl verreweg
de meest gebruikte indicator (Italiaans-T2, corpus I, A: 95x; C: 86x; corpus II, A: 73x;
Italiaans-Tl: A: 6lx; C: 60x).t2 In Italiaans-T2 figureert ma, in vergelijking met
Italiaans-Tl, echter opmerkelijk vaak, vooral in corpus I. In hoofdstuk 6 werd een
vergelijkbare overproduktie var. ma ten opzichte van maar in de Nederlandse teksten
geconstateerd (6.5. I ).

De in het Italiaans ongemarkeerde alternatieven perb (echter) en invece
(daarentegen)komenbij beide groepen schrijvers ook veelvuldig voor. Door de Italiaans-
T2 schrijvers worden perd en invece niettemin vaker gebruikt dan door de Italiaans-Tl
schrijvers Qterb,Italiaans-T2, corpus l, A:22x; C:29x1' corpus II, A: 18x; Italiaans-T1:
A: l6x, C: 10x; invece,Italiaans-T2, corpus I, A: 18x, C: 18x; corpus II, A: 5x; Italiaans-

tz Zowel in het gesproken als in het geschreven Italiaans is rra heel frequent. Het L/P
vermeldt als totaalfrequentie en rangordenummer 3899 en 23:. in het Vocabolario fondamentale
is dat 8007 en 17.

t7t

Alternatieven Italiaans-T2 Italiaans-T1

I II m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

ma 95 86 73 6t 60

perd 22 29 18 16 10

tnvece t8 18 5 6 2

comunque 4 6 I 9 t0

piuttosto 2
,)

0 I 5

cib nonostante I 1 0 0 0

eppufe 0 0 I 1 2

(cid) nondimeno 0 3 1 0 0

tuttavia 0 I I I 4

Totaal t42 1,46 100 95 93
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T1, A: 6x, C: 2x)."
Anders ligt dit voor het eveneens ongemarkeerde comunque. Hoewel tamelijk

frequent in het Italiaans als moedertaal, vooral in de spreektaal, wordt comunque in
Italiaans-T2 weinig gebruikt (Italiaans-T2, corpus I, A: 4x, C: 6x; corpus II, A: lx;
Italiaans-Tl, A: 9x, c: 10x).ra Deze betrekkelijk lage gebruiksfrequentie in Italiaans-T2
zou samen kunnen hangen met het feit dat de precieze betekenis, functie en
gebruikscondities van comunque, door het ontbreken van een eenduidig Nederlands
equivalent, voor T2-leerders van het Italiaans in de praktijk niet altdd duidelijk zijn
(comunque kan aftrankelijk van de context worden vertaald als in elk geval, toch, hoe
dan ook). Vermijding van comunque zou hiervan het resultaat kunnen zin."

Andere alternatieven dan rna, perb, invece of. comunqze komen bij de Italiaans-T2
en de Italiaans-Tl schrijvers slechts sporadisch voor. De gebruiksfrequentie van het in
het Italiaans gemarkeerdere tuttavia (toch) is in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl laag
(Italiaans-T2, corpus I, A: 0x; C: lx; corpus II, A: lx; Italiaans-T2, A: lx; C: 4x).t6
Andere gemarkeerde schrijftaalindicatoren, zoals benst (maar daarentegen), nonchd (niet
alleen...) efl sennonchd (zij het dat) ontbreken.rT

ti Peri en invece hebben in het LIP detotaalfrequenties 1609 en 543 en de rangordenummers
52en 99. Bij Sciarone is dat voor per6732en 168, en voor invece 759 en 158.

to Comunque heeft in het LIP een totaalfrequentie van 659 en het rangordenummer 92.
Sciarone vermeldt als totaalfrequentie 188 en als rangordenummer 690. Deze nogal uiteenlopende
frequentiecijfers suggereren dat comunque wellicht kenmerkend is voor de spreektaal, of dat het
gebruik ervan in het hedendaags Italiaans sterk is toegenomen.

'5 Op basis van persoonlijke ervaring in het onderwijs van het Italiaans aan Nederlandse T2-
leerders kan worden gesteld dat comunque meestal als equivalent wordt beschouwd van het
stilistisch veel gemarkeerdere hoe dan ook.

'6 Tuttavia, in het gesproken Italiaans minder frequent dan in het geschreven Italiaans, heeft
in het LIP een totaalfrequentie van 13 en een rangordenummer 2686. Het Vocabolario

fondamentale ge.eft voor tuttavia de totaalfrequentie 247 en het rangordenummer 2677 .

r? In het Italiaans als moedertaal worden deze indicatoren ook weinig gebruikt. Het LIP
vermeldt voor bensi, nonchi en senonchi als totaalfrequenties 3,2 en 2, en als rangordenurlmers
4427,6505 en 6l4y'. In het Vocabolario fondamentale zijn bensi, nonchi en sennonchi niet
opgenomen.
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Tabel 7.6a: Frequentie van
Italiaans-T2 en Italiaans-T1

HOOFDSTUKT t73

voorkomen van performatieven met modale waarde in
(Test A en Test C).

Performatieven Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II III

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

penso che
aaJJ 25 18 13 t4

credo che r9 t9 r6 22 25

sono convinto che 4 0 0 2 0

mi domando se 2 I 0 0 0

sono sicuro che 2 0 I 0 0

ho l'impressione
che

I 0 0 0 0

immagino che 1 1 0 0 0

mi chiedo se che I 0 I I 0

suppongo che I 0 0 0 0

non so se 0 1 0 0 0

ritengo che 0 0 0 7 7

Totaal 64 47 36 45 46

Tabel 7.6a laat zien dat het totaal aantal performatieven in ltaliaans-T2 in A in
corpus I veel hoger is dan in Italiaans-Tl (Italiaans-T2, corpus I, A: 64x; Italiaans-Tl,
A: 45x). Eenzelfde voorkeur voor lexicaal en syntactisch eenvoudige modale constructies,
gerealiseerd met behulp van een performatief, hebben we al vastgesteld bij vergelijking
van het aantal performatieven in Italiaans-T2 en in het Nederlands (6.5.1). Zoals eerder
al enkele malen is geconstateerd, wijken de resultaten van test C in dit opzicht echter
af; dit geldt ook voor A in corpus II.

De ongemarkeerde vonnen penso che (ik denk dat) en credo che (ik geloof dat)
komen in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl het meest voor Qtenso che: Italiaans-T2, corpus
I, A: 33x; C:25x; corpus II, A: 18x; Italiaans-Tl, A: 13x, C: 14x; credo che: Italiaans-
T2, corpus I, A: 19x; C: 19x; corpus II, A: l6x; Italiaans-Tl, A: 22x, C: 25x). In
Italiaans-Tl wordt credo che het vaakst gebruikt, in tegenstelling tot Italiaans-TZ, waar
penso che het frequentst is. Het Nederlandse ik denk dat correspondeert in
gemarkeerdheid zowel met penso che als met credo che; het Nederlandse ik geloof dat
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is daarentegen gemarkeerder. De schrijftaalvorm ritengo che (ikmeen dat) komt wel voor
in Italiaans-Tl, maar niet in Italiaans-T2.
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Tabel 7.6b: Frequentie van voorkomen van modale bijwoorden in Italiaans-T2 en

Italiaans-Tl (Test A en Test C).

Modalen Italiaans-T2 ltaliaans-T1

I II m

A
n-45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

forse 18 17 22 25 T4

naturalmente 9 l1 I 5 0

certo che/di certo 1 2 3 1l 1

veramente 5 6 6 4 4

davvero 4 I 1 5 I

ovvimente 3 2 0 1 0

per forza 3 I I 0 0

probabilmente 4 0 3 4 3

senza dubbio 3 0 0 0 I

senz'altro -1 2 I 1 0

sicuramente J 0 3 5 10

magan 2 0 2 2 I

pub darsi 2 0 4 0 0

assolutamente 1 2 0 3 5

chissd I 0 1 I 0

certamente I 0 1 I I

evidentemente 0 0 0 I I

eventualmente I 0 0 0 0

a quanto pare 0 I 0 0 0

evidentemente 0 0 0 1 1

indubbiamente 0 0 0 2 1

necessariamente 0 1 0 2 I

semmal 0 0 0 I 0

Totaal 7t 47 59 72 50
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Wat betreft het type modale bijwoorden kunnen er tussen Italiaans-T2 en Italiaans-
T1 slechts kleine verschillen worden vastgesteld. Het totaal aantal modale bijwoorden
is in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl vrijwel gelijk (Italiaans-T2, corpus I, A: 71x; C:47x;
corpus II, A: 59x; Italiaans-Tl: A: 72x; C: 50x). Bij beide groepen schrijvers zit er in
het gebruik van de modalen maar heel weinig variatie en figureren er vooral indicatoren,
die frequent zijn in het gesproken Italiaans.

De meest gebruikte indicator in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl is het ongemarkeerde

forse, misschien (Italiaans-T2, corpus I, A: 18x; C: 17x; corpus II, A: 22x;Italiaans-T1,
A: 25x; C: l4x).rB Naast/orse worden in Italiaans-T2 vooral naturalmente en veramente
gebruikt (naturalmente: corpus I, A! 9x; C: l lx; corpus II, A: 8x; veramenfe: corpus I,
A: 5x; C 6x; corpus II, A: 6x), de Italiaanse tegenhangers van de in het Nederlands
ongemarkeerde bijwoorden natuurlijk en echt.In Italiaans-Tl komt naturalmente wat
minder vaak voor (A: 3x; C: 0x) en worden certo che/di certo (zeker) en sicuramente
(vast, zeker) naforse het meest gebruikt (certo che/di certo, A: 1 lx, C:7x; sicuramente:
A: 5x; C: lOx).te

Garandeerders

Tabel7.7:Frequentie van voorkomen van garandeerders in Italiaans-T2 en Italiaans-T1
(Test A en Test C).

Garandeerders Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

a quel che 0 I 0 0 0

in seguito a 0 1 0 0 0

secondo 0 2 4 2 2

Totaal 0 4 4 2 2

Aan de hand van Tabel 7.6 kan worden vastgesteld dat de garandeerders in
Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl nauwelijks enige rol van betekenis spelen. Het totaal aantal
garandeerders is bij beide groepen schrijvers zeer laag. Gezien de geringe

'8 In het LIP bdraagt de totaalfrequentie van forse 326 en het rangordenummer 135; in het
Vocabolario fondamentale is dat 1089 en 115.

t' In het L1P hebben naturalmente, veramente, certo che/di certo en sicuramente de

totaalfrequenties L37, 329, 522 en 132, en de rangordenummers 346, 156, ll2 en 296. In het
Vocabolario fondamentale bedragen de totaalfrequenties van naturalmente en veramente 214 en

238; de rangordenummers 591 en 513. Certo che/di certo en sicuramente worden als zodanig
niet apart vermeld.
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gebruiksfrequenties kan daarom niet worden vastgesteld of er sprake is van verschillen
tussen de Italiaans-T2 schrijvers en de moedertaalschrijvers.

Conditioneerders

Tabel7.8: Frequentie van voorkomen van conditioneerders in Italiaans-T2 en Italiaans-
(Test A en Test C).

Conditioneerders Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I il m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

TEMP:
*quando ... (allora)

28 39 29 8 3

TEMP:
finchd

2 4 2 0 0

TEMP:
una volta che

I 0 0 0 0

TEMP:
prima che

0 I I 3 0

HYPO:
se ... (allora)

28 29 t7 26 26

HYPO:
nel caso che/in cui

I I 1 0 0

POSruIEF COND:
purch6

0 0 0 0 1

POSITIEF COND:
sempre che

0 0 0 0 I

Totaal 60 74 50 37 3l

*incorrect

Ook voor de conditioneerders valt op dat er in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl,
vrijwel geen variatie is in het type indicatoren. Behalve de temporele conditioneerder

finchd (zolang), komen, naast het vaak incorrecte quando ... (allora) (wanneer ... als)
en se ... (allora) (als... dan), andere, meer gemarkeerde conditioneerders, zoals purchd
(mits) en nel caso che/in cui (in het geval dat) nauwelijks voor (quando ... (allora):
Italiaans-T2, corpus I, A: 28x; C: 39x; corpus II, A: 29x; Italiaans-Tl: A: 8x; C: 3x; se

... (allora), Italiaans-T2, corpus I, A: 28x; C: 29x; corpus II, A: A: 17x; Italiaans-Tl,
A: 26x; C:26x;finchi: Italiaans-T2: A:2x; C: 4x; corpus II, A: 2x; Italiaans-T1: A: 0x;
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C: 0x;).
A condizione che (op voorwaarde dat) ontbreekt. Dit geldt ook voor a patto che

(op voorwaarde dat), ammesso che (gesteld dat) en supponendo che (verondersteld dat),
die tot het domein van het geschreven Italiaans behoren.2o

Uit Tabel 7.8 kan worden afgelezen dat het grotere aantal conditioneerders in
Italiaans-T2 vooral wordt veroorzaakt door de hoge frequentie in Italiaans-T2 van de

temporele conditioneerder quando... (allora).Deze wordt ook gebruikt in gevallen waarin
sprake is van een hypothetische en niet van een temporele relatie, zoals in het vorige
hoofdstuk is vastgesteld (6.5.1). Se ... (allora) wordt door beide groepen schrijvers
ongeveer even vaak gebruikt.

2o Samengestelde vormen als quando ... (allora), se ... (allora), nel caso che/in cui, a condizione
che, a patto che komen in het LIP enhet Dizionario fondamentale niet voor. Dit geldt ook voor
supponendo che en ammesso che. Finchi en purchi, die vooral in de schrijftaal worden gebruikt,
hebben in het LIP totaalfrequenties van 24 en 3, met als rangordenummers 1146 en 5205. Bij
Sciarone heeft finchi de totaalfrequentie 134 en het rangordenummer 990; purchi is niet
opgenomen.
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Preciseerders

Tabel 7.9: Frcquentie van voorkomen van preciseerders in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl
(Test A en Test C).

Tabel 7.9 laat zien dat in Italiaans-T2 meer preciseerders gebruikt worden dan in
Italiaans-Tl. Dit hangt vooral samen met het feit dat cioi (namelijk) in ltaliaans-TZ zo

Preciseerders Italiaans-T2 Italiaans-Tl

I II m

A
n=45

C
n=45

A
n=40

A
n=45

C
n=24

REP:
cioE

23 8 t2 t0 4

REP:
in altre parole

1 I 0 I 0

REP:
(o) meglio

I 0 0 2 0

REP:
ovvero

0 0 0 2 0

EXEM:
per esempio

2l t2 20 10 1

EXEM:
come

4 5 3 5 4

SPEC:
soprattutto

23 9 8 15 9

SPEC:
almeno

5 3 I 10 5

SPEC:
specialmente

3 2 2 I I

FOC:
appunto

0 0 2 I I

FOC:
proprio

7 5 5 l3 t0

FOC:
persino/perfino

5 3 2 I 2

Totaal 93 48 62 7t 37
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dikwijls voorkomt (Italiaans-T2, corpus I, A: 23x, C: 8x; corpus II, A: l2x; Italiaans-Tl:
A: 10x; C: 4x). In 6.5. I zagen we al dat cioi, dat in de Italiaanse spreektaal heel frequent
is, in vergelijkirrg met het Nederlandse namelijk veel wordt gebruikt en in Italiaans-T2
vaak de functie van 'vuller' heeft.2l

Behalve cioi zijn ook per esempio (bijvoorbeeld) en soprattutto (vooral) in
Italiaans-T2 frequenter dan in Italiaans-Tl Qter esempio: Italiaans-T2, corpus I, A: 2|x,
C: lZx; corpus II, A: 20x; Italiaans-Tl: A: 10x; C:4x; soprattutto: Italiaans-T2, corpus
l, A:23x, C: 9x; corpus II, A: 8x; Italiaans-Tl: A: 15x; C: 9x). Proprio (echt, helemaal),
dat in het Italiaans als moedertaal ongemarkeerd is en gangbaar is in zowel het gesproken

als het geschreven Italiaans, komt in Italiaans-Tl juist vaker voor Qtroprio: Italiaans-T2:
cotpus I, A: 7x; C: 5x; corpus II, A: 5x; Italiaans-Tl, A: 13x; C: 10x). Dit zou samen
kunnen hangen met het feit dat proprio, wat betreft de semantische interpretatie en
functie 'moeilijker' en minder transparant is dan per esempio en soprattutto, de

Nederlandse tegenhangers van bijvoorbeeld en vooraLz2

7.3 Samenvatting van de resultaten en discussie

Vergelijking van het gebruik van argumentatieve indicatoren door T2-schrijvers en
moedertaalschrijvers van het Italiaans toont dat er sprake is van zeer vergelijkbaar gedrag.
Beide groepen schrijvers leggen een voorkeur aan de dag voor ongemarkeerde
spreektaalindicatoren en vermijden stilistisch gemarkeerdere schrijftaalindicatoren. Bij
de T2-schrijvers blUkt de tendens tot het gebruik van ongemarkeerde indicatoren in een

aantal gevallen sterker dan bij de moedertaalschrijvers, zoals we vooral hebben kunnen
vaststellen voor de concludeerders, alternatieven en preciseerders. Net als we
constateerden in 6.5 en 6.6, bU de vergelijking van Italiaans-T2 en Nederlands-Tl, is er
bij de Italiaans-T2 schrijvers in vergelijking met de Italiaans-Tl schrijvers soms sprake
van een overproduktie van polyvalente spreektaalindicatoren Qterchi, ma; omdat maar)
'vullers' (cioi, namelijk) en performatieven Qtenso che, ik denk dat). Dit komt overeen
met de in 4.4 geuite verwachting dat T2-schrijvers, na een eerste pragmatische fase, in
de tweede lexicaal-syntactische fase, voorafgaand aan de derde gegrarnmaticaliseerde
fase, aanvankelijk vooral ongemarkeerde indicatoren gebruiken en daarna ook meer
gemarkeerde, zoals we veronderstelden. De gegevens laten zien dat gemarkeerde
indicatoren echter nagenoeg afwezig zijn, zowel bij de T2-schrijvers als de Italiaanse
moedertaalschrij vers.

Opvallend is dat er in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl zo weinig variatie is in het
type indicatoren waarvan de schrijvers zich bedienen. De verschillen tussen beide groepen

'' Ook uit de totaalfrequenties in het LIP en het Vocabolario fondamentale blijkt dat crod

in het gesproken Italiaans zeer frequent is. Het L/P vermeldt als totaalfrequentie 1622 en als

rangordenummer 51. Sciarone geeft voor cioi de totaalfrequentie 585 en het rangordenummer
zto.

" In het L/P hebben soprattutto en proprio de totaalfrequenties 166 en 719, en de

rangordenummers ?79 en 80; in het Vocabolario fondamentale bedraagt de totaalfrequentie van
soprattutto 293 en het rangnummer 413. Het Vocabolario fondamentale maakt geen onderscheid
tussenproprio als bijwoord en als bijvoeglijk naamwoord - Per esempro wordt als zodanig in geen

van beide frequentielijsten vermeld.



HOOFDSTUK 7

schrijvers blijken niet zozeer te kunnen worden gevonden bij de indicatoren van de

facultatieve categoriedn en subcategorieen, zoals werd verondersteld in hoofdstuk 6, maar

vooral in het gebruik van de verplichte categorie€n. Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid
samen met het feit dat de indicatoren van de facultatieve categoriedn in Italiaans-T2 en

in Italiaans-Tl in numeriek opzicht een uiterst bescheiden rol spelen, vooral de

bekrachtigers, relativeerders en garandeerders, waarvan per klasse maiu enkele
ongemarkeerde indicatoren worden gebruikt.

Ook in het gebruik van modalen en conditioneerders onderscheiden Italiaans-T2
en Italiaans-Tl zich niet wezenlijk van elkaar, afgezien van het grotere aantal keren dat
in Italiaans-T2 een performatief wordt gebruikt of de temporele conditioneerder quando
... (allora) (wanneer ... dan). Bij de alternatieven en preciseerders zijn de verschillen
eveneens klein, de gesignaleerde overproduktie van ma en cioi uitgezonderd. Voor
comunque (hoe dan ook) is de gebruiksfrequentie in Italiaans-T2 lager dan in Italiaans-
T1, vermoedelijk door het ontbreken van een eenduidig equivalent in het Nederlands.

De bekrachtigers, relativeerders en garandeerders komen in beide talen bijna niet voor.
Opmerkelijk is de afwezigheid, ook bij de Italiaans-Tl schrijvers, van tuttavia (toch),
benchd (hoewel), malgrado (ondanlcs), a condizione che (op voorwaarde dat), a meno

che (tenzij). Deze zijn in het gesproken Italiaans weinig frequent, maar in het geschreven

Italiaans tamelijk gangbaar.
Verschillen tussen Italiaans-T2 en Italiaans-Tl zijn er vooral bij de rechtvaardigers

(infani, siccome, visto che, poichi, in quanto; namelijk, aangezien, gezien dat, want,
aangezien) en in wat mindere mate de concludeerders (dunque, dus). Infari komt in
Italiaans-T2 vrijwel niet voor, in tegenstelling tot Italiaans-Tl, waar het na perchd de

meest gebruikte rechtvaardiger is. Het ontbreken van een overeenkomstige indicator in
het Nederlands en onzekerheid over de betekenis en gebruikscondities van infatti lijken
de meest waarschijnlijke oorzaken van deze afwezigheid. In 1.4 ga ik hier nader op in.

Een ander punt waarop beide groepen schrijvers van elkaar verschillen betreft de

totale aantallen argumentatieve indicatoren in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl. Indien deze
aantallen indicatoren in de Tabellen 7.1-7.9 tegen elk4ar worden afgezet, blijken er,
conform de verwachting op basis van de grammaticalisatietheorie, in Italiaans-T2 meer
indicatoren te worden gebruikt dan in Italiaans-T1. (Italiaans-T2: 596; II: 435; Italiaans-
Tt: 461; gemiddelde Italiaans-T2: I: 13.24; II: 11.15; Italiaans-Tl: 10.24). Ditzelfde
hebben we in het vorige hoofdstuk geconstateerd bij de vergelijking van Italiaans-T2 en
het Nederlands. Dat er in de Italiaans-T2 teksten in totaal meer argumentatieve
indicatoren figureren, wordt vooral veroorzaakt door de grotere aantallen concludeerders,
rechtvaardigers, alternatieven, conditioneerders en preciseerders. Het aantal bekrachtigers,
relativeerders en garandeerders, dat zowel in ltaliaans-T2 als in Italiaans-Tl heel laag
is, blijkt ongeveer gelijk, evenals het aantal modalen.

Samenvattend moeten we concluderen dat, ondanks de genoemde verschillen, de

teksten van de ltaliaans-T2 schrijvers en de Italiaans-Tl schrijvers opmerkelijk grote
onderlinge overeenstemming vertonen in het algehele gebrek aan variatie in het gebruik
van argumentatieve indicatoren en de voorkeur voor ongemarkeerde spreektaalindicatoren.

7.4 Infaxi, siccome, visto che, poichd, in quanto

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat er, ten aanzien van de rechtvaardigers,
meer verschillen zijn tussen Italiaans-T2 en ltaliaans-Tl dan voor de andere klassen
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indicatoren. In deze paragraaf ga ik nader in op het gebruik door Italiaans-T2 en
Italiaans-Tl schrijvers van infatti, siccome, visto che, poichd, in quanto." Ook sta ik
stil bij de gebruikscondities van immers/namelijk, aangezien, gezien dat, want, die min
of meer kunnen worden beschouwd als de Nederlandse tegenhangers van infatti, siccome,
visto che en poichd. In quanto komt voor wat betreft de betekenis het dichtst in de buurt
van aangezien; een Nederlands equivalent ontbreekt echter.

Infatti

Infatti is in het Italiaans altijd argumentatief, in tegenstelling tot perchi, dat argumentief
en redengevend kan zijn. Indien de rechtvaardiging uit meerdere argumenten bestaat, is
het niet herhaalbaar, omdat het betrekking heeft op de gehele rechtvaardiging. Infattikan
ook niet-argumentatief gebruikt worden als reactie op een vraag; het heeft dan
affirmatieve waarde.

In hoeverre heeft infatti een Nederlands equivalent? Afgezien van de affirmatieve
waarde die correspondeert met inderdaad, in feite, komt het argumentatieve infatti het
dichtst in de buurt van namelijk of immers. Het ongemarkeerde namelijk, hoewel in
origine niet argumentatief maar preciserend en replicerend, is in het hedendaags
gesproken Nederlands heel frequent; immers daarentegen is stilistisch gemarkeerder en
behoort tot het register van de schrijftaal.4

Wat betreft de plaatsingsmogelijkheden in de zin gedraagt infaxi zich in een aantal
opzichten als een modaal of temporeel bijwoord, dat in eerste positie kan voorkomen,
maar ook elders in de zin. Het staat direct na het onderwerp (gli olandesi infatti..; de
Nederlanders immers/namelijk....), het kan de nominaalgroep in tweedn delen (l'altra
metd, infatti, dei componenti, erafatta di ...; de andere helft van de componenten bestond
immers/namelijk uit...), het kan de werkwoordgroep splitsen (non si pub, infatti, dire
che...; men kan immers/namelijk niet zeggen dat...) en tussen het hulpwerkwoord en
voltooid deelwoord in staan (negli anni 90 si i infatti verificata una lieve ripresa ....;
de negentiger jaren hebben immers/namelijk een kleine opleving laten zien ....). Infatti
kan zich ook tussen het koppelwerkwoord en het predicaat bevinden G infatti interessante
che...; het is immers/namelijk interessant dat ...), Plaatsing aan het einde van de zin is,
in tegenstelling tot de bijwoorden, niet mogelijk.

Tabel 1.2 in de vorige paragraaf liet zien dat infani door de Italiaans-T2 schrijvers
nauwelijks wordt gebruikt. Over de positie in Italiaans-T2 kan daarom geen uitspraak
worden gedaan. Als infatti wordt gebruikt, is dit gebruik foutief of heeft het geen
argumentatieve maar affirmatieve waarde, zoals voorbeeld 1 laat zien.

" Zie,voor een beschrijving van de gebruikscondities in het Italiaans van poichi, infatti en

siccome ook Lo Cascio (1991a: 256-268).

'o Op basis van de Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands van Uit den
Boogaart (1975) heeft immers een totaalfrequentie van 126 en namelijk van 133.

Rangordenummers worden door Uit den Boogaart niet vermeld. Het CElEX-lemmalexicon geeft
voor immers 7958, voor nameh"lft 5886; deze cijfers druisen in tegen de intuitieve verwachting
dat namelijl< in het Nederlands frequenter is dan het gemarkeerdere immers.
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L'unificazione europea secondo me implicherLinfatti una perdith dell'identith
nazionale ma c'd da chiedersi se questo sia uno svillupo deplorevole oppure
uno svillupo tanto inevitabile quanto positivo.

(De Europese eenwording zal volgens mij inderdaad een verlies van de

nationale identiteit impliceren, maar het is de vraag of dit een

betreurenswaarde ontwikkeling is of een ontwikkeling die zowel
onvermijdelijk is als positief.)

Wat betreft de plaatsingsmogelijkheden en restricties vertonen immers en namelijk
veel gelijkenis met infani. Net als infatti hebben ze betrekking op de gehele

rechtvaardiging en niet op de afzonderlijke argumenten; bij herhaling wordt de zin
discutabel, zo niet incorrect (?*Je kunt beter niet met vakantie naar Finland gaan, er
zijn immers/namelijk veel muggen, de levensmiddelen zijn er immers/namelijk duur en
je wijntje kun je immers/namelijk wel vergeten). Immers en namelijk worden bovendien
gekenmerkt door eenzelfde mobiliteit als infatti.

Het belangrijkste verschil tussen immers/namelijk en infatti is gelegen in het feit
dat namelyk, anders dan infatti, niet in eerste positie, voor of na het onderwerp kan staan
(*Namelijk we gaan deze zomer naar lerland; *Joost namelijk promoveert in september).
Bij immers is de zin alleen acceptabel als er pauze volgt, gemarkeerd door een komma
(Immers, we gailn deze zomer naar lerland; Joost immers, promoveert in september).

Op grond van de overeenkomsten met immers en namelijk zouden de Italiaans-T2
schrijvers op zich geen problemen moeten hebben met het argumentatieve gebruik van
infatti. Vergelijking van Tabel 7.2 met Tabel 6.17c in 6"5.2 laat echter zien dat de
gebruiksfrequentie van immer.s en namelijk in de Nederlandse moedertaalteksten veel
lager is dan die van infatti in Italiaans-Tl. De grotere gemarkeerdheid van immers ten
opzichte van infatti zou een van de oorzaken van het ontbreken van infatti kunnen zijn.
Ten opzichte van namelijk lijkt er echter geen verschil in gemarkeerdheid te zijn.

Behalve in de verschillen in gemarkeerdheid tussen infatti en immers, moeten
verklaringen voor het ontbreken van infatti in Italiaans-T2 vermoedelijk vooral worden
gezocht in de onzekerheid van de leerders over het Nederlands equivalent van infatti.
Ook gevorderde studenten Italiaans fixeren zich op het affirmatieve betekenisaspect en
blijken niet op de hoogte van het feit dat infatti ook argumentatieve waarde kan hebben.
Niet-transparantie van de vorm-functierelatie speelt waarschijnlijk ook een rol, zoals al
werd geopperd in 6.5.2. Gezien de hoge frequenties van infatti in het IlP en het
Vocabolario fondamentale (zie noot 4) blijkt inputfrequentie in dezen geen factor van
betekenis.

Visto che

Visto che, dat gemarkeerder is dan perchd en poichi, kan ter introductie van het
Argument in het Italiaans zowel in eerste als tweede positie staan (visto cfte Argument -
Opinie; Opinie visto che Argument). Visto che is per afzonderlijk Argument herhaalbaar

en te combineren met het nevenschikkende voegwoord e (visto che Argument I e visto
c/re Argument 2).

De Italiaans-T2 schrijvers geven in de meeste gevallen de voorkeur aan
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getopicaliseerd gebruik in eerste positie (27 van de 37 keer) en zijn minder geneigd tot
plaatsing in tweede positie. Dit zou, behalve met een mogelijke algehele voorkeur van
T2-schrijvers voor getopicaliseerde constructies, verband kunnen houden met het feit dat
gezien (dat) in het Nederlands vooral wordt gebruikt in eerste positie (gezien Argument -
Opinie). Hier staat echter tegenover dat gezien in de Nederlands-Tl teksten maar ddn

keer voorkomt (6.5.2).
Hoewel visto che in Italiaans-T2 meestal correct wordt gebruikt, wordt door de T2-

schrijvers een aantal keren de lexicaliseringsregel overtreden die stelt dat Argument en
Conclusie niet beiden door een indicator kunnen worden gemarkeerd (voorbeeld 2).2s

Ditzelfde is het leval in voorbeeld 3, waar ook het gebruik van quindi in eerste positie
incorrect is.

*La letteratura fa parte della cultura di un paese. Visto che nella cultura non
si pub parlare di valori perchd uno ne pensa diversamente d dunque difficile
dire che la letteratura olandese moderna sia di scarso valore.

(De literatuur maakt onderdeel uit van de cultuur van een land. Gezien het
feit dat er in de literatuur niet van waarden kan worden gesproken omdat men
er verschillend over denkt, is het dus moeilijk om te zeggen dat de
Nederlandse literatuur van geringe waarde is.)

*Visto che l'Olanda E un paese piccolo, quindi non ha una larga tradizione
letteraria.

(Gezien het feit dat Nederland een klein land is, heeft het dus geen grote
literaire traditie.)

Deze constructies met een rechtvaardiger en een concludeerder zouden hun
oorsprong kunnen vinden in Tl-constructies met de ongemarkeerder 'vuller' dus, die in
het gesproken Nederlands als min of meer acceptabel worden beschouwd (voorbeeld 4).

?Gezien het feit dat ze toch in Rome zijn, gaat ze dus even bij Antonietta
langs.

Soms verstrikken de Italiaans-T2 schrijvers zich in een opeenstapeling van
indicatoren, waardoor ze de controle over de eigen constructie dreigen te verliezen. Dit
gebeurt in voorbeeld 5, waar, in plaats van yis/o che, een bekrachtiger als benchi
(hoewel) had moeten staan.

*Visto che la mentafB degli studenti attuali pub favorire I'abolizione degli
esami, sembra nondimeno una cosa impossibile, dato che in questo mondo
risultati e diplomi sono ancora molto importanti e sempre richiesti.

(Gezien de mentaliteit van de huidige studenten die de afschaffing van de
tentamens kan bevorderen, lijkt het niettemin iets onmogelijks, gegeven het

(3)

(4)

(s)

" Cfr. Lo Cascio (1991a: 288).
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feit dat in deze wereld resultaten en diploma's nog erg belangrijk zijn en

altijd worden gevraagd.)

Siccome

Siccome bevindt zich in het Italiaans altijd in de eerste positie ter introductie van een

argumentatieve sequentie van het type Argument - Opinie. De sequentie Opinie + siccome

+ Argument is ongrammaticaal. Gebruik ter markering van meerdere argumenten in
combinatie met en is mogelijk (siccome Argument I e siccome Argument 2 - Opinie).

Door de Italiaans-T2 schrijvers wordt siccome meestal correct in de eerste positie
geplaatst. Eerder dan expliciete regelkennis omtrent de plaatsingsmogelijkheden van
siccome,hangt dit misschien samen met het feit dat het Nederlandse equivalent aangezien

bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, in eerste positie wordt gebruikt. Ook de voor yislo

che veronderstelde voorkeur van T2-schrijvers voor getopicaliseerde constructies zou op
de plaatsing in eerste positie van invloed kunnen zijn. Slechts in enkele gevallen staat

siccome ten onrechte in de tweede positie (voorbeeld 6).

*La letteratura olandese d di scruso valore siccome I'unico soggetto di cui
scrivono in Olanda E la seconda guerra mondiale e dopo quarantacinque anni
di letteratura guerriale, quel soggetto diventa noioso e la voglia di leggerlo
se n'd andata.

(De Nederlandse literatuur is van geringe waarde, aangezien het enige
onderwerp waarover ze in Nederland schrijven de tweede wereldoorlog is en
na 45 jaar oorlogsliteratuur wordt dat onderwetp afgezaagd en is de zin om
te lezen verdwenen.)

Ook bij het gebruik van siccome treffen we voorbeelden aan van dubbele markering
van Argument en Opinie, in constructies van het type siccome Argtment - concludeerder
Opinie (voorbeeld 7 en 8).

*Siccome questa prima categoria determina l'idea internazionale che esiste
di un paese (l'identiti nazionale se insistete) la perditi d'identiti della
seconda categoria (della quale parlerb dopo) non d quindi notevole.

(Aangezien deze eerste categorie het internationale idee bepaalt dat er van
een land bestaat (de nationale identiteit zo men wil) is het identiteitsverlies
van de tweede categorie (waar ik het straks over zal hebben) dus niet zo
groot.)

*Siccome ogni letteratura di ogni paese ha il suo valore, percib anche la
letteratura olandese moderna ha il suo valore, che non E scarso affatto.

(Aangezien iedere literatuur van ieder land zijn waarde heeft, heeft daarom
ook de Nederlandse literatuur zijn waarde, die absoluut niet gering is.)

De tendens tot accumulatie van indicatoren, die ook met betrekking tot visto che

(7)

(8)
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is gesignaleerd, kan leiden tot incorrecte constructies als in voorbeeld 9. Door het gebruik
van twee rechtvaardigers en een alternatief en de grote afstand tussen siccome en de

Opinie wordt door siccome geen Argument, maar een Contra-argument geihtroduceerd
(het kerkelijk huwelijk is minder belangrijk geworden) voor de Opinie het huwelijk is
geen achterhaalde instelling.

*Siccome il matrimonio religioso d diventato di meno importanza, mentre il
matrimonio civile viene di pit sottolineato, perchi E pit un contratto
economico e giuridico, non si pub dire che il matrimonio E un'istituzione
ot'mai superata.

(Aangezien het kerkelijk huwelijk minder belangrijk is geworden, terwijl het
burgerlijk huwelijk meer wordt benadrukt, omdat het een economisch en
juridisch contract is, kan men niet zeggen dat het huwelijk een achterhaalde
instelling is.)

Hoe kan de voorkeur in Italiaans-T2 voor vlsro che en siccome worden verklaard?
Transfer vanuit het Nederlands zou, wat betreft de plaatsingsmogelijkheden van gezien
en aangezien, van enige invloed kunnen zijn op het gebruik in eerste positie. Toch lijkt
transfer, op grond van de lage gebruiksfrequentie van gezien en aangezien it de
Nederlands-Tl teksten, geen rechtstreekse rol te spelen.26 Aannemelijker is dat visro
che en siccome, in tegenstelling tot infatti, door de T2-schrijvers als 'makkeldk' worden
beschouwd, omdat de semantische interpretatie eenduidig is (ze hebben altijd
redengevende enlof argumentatieve waarde), het aantal plaatsingsmogelijkheden beperkt
(voor het Argument, meestal in eerste positie) en de vorm-functie relatie, door de
overeenkomst met het Nederlands, transparant.

Poichi

Poichi als synoniem van perchd is in het Italiaans als moedertaal tamelijk frequent,
ofschoon gemarkeerder dan perchi. Anders dan bij perchi kan poichi niet als reactie
op een directe vraag worden gebruikt (Perchd non vieni con noi? *Poichd sto male;
Waarom ga je niet met ons mee? Omdat ik me niet zo lekker voel.). Poichd is herhaalbaar
en kan optreden in combinatie met e, maar niet met e anche. Ter introductie van het
Argument kan poichi, in tegenstelling tot perchi, zowel in eerste als tweede positie
worden gebruikt, met een lichte voorkeur voor gebruik in eerste positie.

In Italiaans-Tl komt poichd in totaal tien keer voor, waarvan zeven maal in tweede
positie en drie maal in eerste positie. Door de Italiaans-T2 schrijvers wordt poichd in
totaal slechts twee keer gebruikt, 66n keer in eerste positie en 66n keer in tweede positie
(voorbeeld l0 en 11).

(10) Poichd negli ultimi anni mi occupo pifi della letteratura italiana e spagnola
non posso dare una buona opinione di quella olandese.

'6 Gezien heeft op ba3is van Uit den Boogaart een totaalfrequentie van 30; aangezien van
35. In het CELEX-bestand heeft gezien een totaalfrequentie van 7591, aangezien van 2920.
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(11)

(Omdat ik me de laatste jaren meer met de Italiaanse en Spaanse literatuur
bezig houd, kan ik niet goed een mening geven over de Nederlandse.)

A quanto pare non si sposa pid, ma di nuovo c'E una tendenza verso ['istituto
del matrimonio, poichi la gente, che deve vivere in questo mondo degli affari
e delle automatizzazioni, cerca pit che prima una vita di famiglia.

(Schijnbaar wordt er niet meer getrouwd, maar er is weer een tendens naar
het instituut van het huwelijk, omdat de mensen, die moeten leven in deze
wereld van zaken en automatisering, meer dan ooit op zoek zijn naar een
gezinsleven.)

Door Nederlanders wordt want meestal als het equivalent van poichi beschouwd.
In vergelijking met poichi is want echter frequenter en stilistisch minder gemarkeerd.2T

Want heeft met poichd gemeen dat het niet als reactie op een vraag kan voorkomen
(Waarom bel je hem niet even op? *Want hij is toch met vakantie).De overige restricties
die voor want gelden, zijn echter heel ander$ want kan juist niet in eerste positie worden
gebruikt (*Want ik ben ziek, kom ik niet), het is niet herhaalbaar en te combineren met
en (*Blijf vandaag maar eens een dagie thuis, want je bent al een paar dagen grieperig
en want je hebt op het werk toch geen belangrijke afspraken).

Anders danvisto che en siccome,heeft poichd zodoende geen eenduidig Nederlands
equivalent, dat als basis voor transfer zou kunnen dienen. Poichi wordt door de Italiaans-
T2 leerders waarschijnlijk beschouwd als een in communicatief opzicht 'overbodig'
synoniem van perchl. Overigens lijkt ook bij visto che en siccome van directe transfer
nauwelijks sprake te zrjn, zoals we hierboven hebben geconstateerd;
gemarkeerdheidsverschillen spelen vermoedelijk de grootste rol.

In quanto

In quanto, dat kenmerkend is voor het geschreven Italiaans, wordt gebruikt in
argumentatieve sequenties van het type Opinie - Argument, als markeerder van het
Argument. Het kan redengevend en argumentatief zijn. In tegenstelling tot de Italiaans-Tl
teksten komt het in de Italiaans-T2 teksten niet voor. Behalve door de tendens tot
vermijding van gemarkeerde schrijftaalvormen, wordt de afwezigheid in T2 waarschijnlijk
vooral veroorzaakt door twijfel omtrent de betekenis van in quanto en het gebrek aan
transparantie van de vorm-functie relatie. Indien Nederlandse studenten Italiaans in
leesteksten met in quanto worden geconfronteerd, wordt de redengevende of
argumentatieve functie bijna nooit onderkend en wordt in quanto ten onrechte beschouwd
als het Italiaanse equivalent yan voor zover, in zoverre. Gezien de grondbetekenis van
in quanto is dit overigens begrijpelijk. Een Nederlandse tegenhanger van in quanto
ontbreekt; aangezien of gezien komen het meeste in de richting.

Uit de analyse van het gebruik van infatti, visto che, siccome, poichi en in quanto

2' De totaalfrequentie, die in Uit den Boogaart wordt gegeven voor want is 594, in het
CELEX-bestand 34656.
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komt naar voren dat ongemarkeerdheid, transparantie van de vorm-functierelatie,
semantische eenduidigheid en polyvalentie bij de keuze van argumentatieve indicatoren
in T2 van grotere betekenis lijken dan directe transfer op basis van overeenkomstige
indicatoren uit de moedertaal. Transfer zou wel van invloed kunnen zijn op de positie
van de indicatoren in T2, waarvoor de plaatsingsregels van sommige als equivalent
gevoelde Tl-indicatoren als uitgangspunt worden genomen. Het is ook mogelijk dat de

voorkeur van de T2-schrijvers voor plaatsing in eerste positie niet het resultaat is van
Tl-transfer, maar van de veronderstelde voorkeur van T2-schrijvers voor getopicaliseerde
constructies.

De invloed van het Nederlands leidt soms tot een inperking van het semantisch en
syntactisch domein en tot fixatie op 66n betekenisaspect. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij infatti en in quanro. Inputfrequentie in het gesproken en/of geschreven Italiaans speelt
in het algemeen geen grote rol, zoals kan worden geconcludeerd op grond van het
nagenoeg ontbreken in de T2-produktie van infatti, poichi en in quanto.De tendens van
T2-schrijvers tot opeenstapeling van indicatoren kan zowel incorrect gebruik, als
overtreding van bepaalde lexicaliseringsregels tot gevolg hebben.

7.5 Syntactische kenmerken van het taalgebruik in ltaliaans-T2 en ltaliaans-Tl

In dit gedeelte ga ik in op het gebruik van enkele gegrarnmaticaliseerde middelen die
in Italiaans-T2 en in Italiaans-Tl door de schrijvers worden gehanteerd ter vergroting
van de argumentatieve kracht van het betoog. Het betreft middelen die specifiek zijn voor
het Italiaans, zoals het gerundium, voltooid-deelwoordzinnen met de functie van
rechtvaardiger, bekrachtiger of conditioneerder, en constructies met een tegenwoordig
deelwoord, die de functie van preciseerder kunnen hebben.

Ook vergelijk ik de manier waarop de Italiaans-T2 teksten en de Italiaans-Tl
teksten zijn gestructureerd wat betreft het gebruik van hypotactische versus paratactische

constructies. Eventuele verschillen in de syntactische organisatie zouden bovendien hun
weerslag kunnen hebben op de gemiddelde zinslengte in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl.

7.5.1 Gerundium

In 6.5.1 hebben we geconstateerd dat het gerundium, dat in argumentatieve teksten kan
fungeren als rechtvaardiger, conditioneerder en bekrachtiger, in Italiaans-T2 slechts
incidenteel voorkomt. In deze paragraaf wordt het gebruik van het gerundium door
Italiaans-T2 schrijvers vergeleken met het gebruik door Italiaans-Tl schrijvers.

In het hedendaags Italiaans is het niet-samengesteld gerundium, het gerundio
semplice Qtarlando, sprekend) in sterke expansie ten opzichte van een aantal jaren
geleden. Deze expansie strekt zich zowel uit tot de gebruiksfrequentie als de functies.
Een uitbreiding van functies van het gerundium heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan bij
het gerundium met temporele waarde, dat een relatie van coihcidentie uitdrukt, maar in
het hedendaags Italiaans wordt gebruikt voor het uitdrukken van allerlei typen temporele
relaties, zoals relaties van anterioriteit en posterioriteit (Solarino 1992).28 Met betrekking

'8 Cfr. Policarpi (1974) en Voghera (1985), geciteerd in Solarino (1992). Uit de door Solarino
vermelde getallen blijkt dat het percentage gerundia op het totaal aan onderschikkende zinnen
in een aantal jaren is toegenomen van 1,37o totbijna lOVo.
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tot de plaats van het gerundium lijkt er, in ongemarkeerde contexten, bovendien sprake

van een zekere syntactische iconiciteit: gebruik in eerste positie kan duiden op een relatie
van anterioriteit ten opzichte van het finiete werkwoord; gebruik in tweede positie op
een relatie van posterioriteit (Solarino 1991; 1992).2e

De multifunctionaliteit van het gerundium maakt het voor moedertaalschrijvers van
het Italiaans tot een veel gehanteerd syntactisch bindmiddel. Het frequente gebruik van
het gerundium zou echter ook het resultaat kunnen zijn van een bewuste of onbewuste
vermijdingsstrategie: door gebruik te maken van een gerundium kunnen connectieven
worden vermeden en kunnen op efficidnte wijze zowel paratactische als hypotactische
relaties worden uitgedrukt. Door de polysemie van constructies met een gerundium is
de precieze semantische interpretatie (temporeel, hypothetisch, causaal, etc.) echter soms
problematisch. Het is dan aan de lezer om deze semantische waarde vast te stellen
(Bertocchi 1991: 226; Solarino 1992: 156-157).

In Tabel7.10 wordt het gebruik van het gerundium in Italiaans-T2 vergeleken met
dat in Italiaans-Tl. In totaal worden acht typen gerundia onderscheiden: het temporele
gerundium, het nevenschikkend-narratieve gerundium, het nevenschikkend-evaluerende
gerundium, het hypothetische gerundium, het causale gerundium, het instrumentele
gerundium, het gerundium van hoedanigheid en het concessieve gerundium.s Deze acht
typen kunnen in een argumentatie fungeren als temporele of hypothetische
conditioneerder, als rechtvaardiger en als bekrachtiger; ook kunnen ze niet-argumentatief
worden gebruikt. Er is geen onderscheid gemaakt tussen 'argumentatief en 'niet-
argumentatief'; gekeken is naar het totaal aantal keren dat een gerundium voorkomt. De
vergelijking van Italiaans-T2 en Italiaans-Tl is vooral gebaseerd op test A.

Voorafgaand aan Tabel 7.10 wordt van het gebruik van elk van deze acht typen
gerundia een voorbeeld gegeven. De voorbeelden zijn afkomstig uit de teksten van de

Italiaanse moedertaalschrijvers.

Het temporele gerundium fungeert in een argumentatie als temporele
conditioneerder. Meestal wordt een relatie van coincidentie uitgedrukt (voorbeeld l2).

(12) Leggendo I'articolo, viene da pensare che il suo autore creda irreparabilmente
compromesso il buon nome della vecchia penisola.

2e Met syntactische iconiciteit wordt bedoeld dat de positie van het gerundium een
weerspiegeling vormt van het type chronologische relatie tussen het gerundium en het finiete
werkwoord. Solarino onderscheidt vier temporele basisvornen van het gerundium: het gerundio
di anteriorirri (gerundium van anterioriteit), waarbij de handeling die wordt uitgedrukt door het
gerundium voorafgaat aan die van het finiete werkwoord;het gerundio di inclusione (gerundium
van inclusie), waar de handeling uitgedrukt door het gerundium eerder begint en later eindigt dan
die van het finiete werkwoord;het gerundio di coincidenza (gerundium van coihcidentie), waar
beide handelingen van gelijke duur zijn; het gerundio di posterioritd (gerundium van
posterioriteit), waar de handeling van het gerundium volgt op de handeling van het finiete
werkwoord. Het onderscheid van Solarino tussen 'inclusie' en 'coihcidentie' is in de praktijk
echter onduidelijk.

30 Cfr. Lonzi (1991:483-570),'Frasi subordinate al gerundio', in de Grande grammatica
italiana di consultazione, vol.Il van Renzi en Salvi, hfdst. X.
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(Bij het lezen van het artikel rijst het vermoeden dat de auteur van mening
is dat de goede naam van het oude schiereiland onherroepelijk is
gecompromitteerd.)

Van een relatie van anterioriteit of posterioriteit tussen het gerundium en het finiete
werkwoord is sprake bij het nevenschikkend-narratieve gerundium. Bij dit
nevenschikkend-narratieve gerundium wordt gebruik gemaakt van een constructie die op
zich genomen ondergeschikt is, maar alle kenmerken heeft van een nevenschikkende
constructie (voorbeeld 13).

Chi non d italiano e non ha mai avuto prima I'occasione di rimanere
incantato, ad esempio, per labellezzaincredibile di alcuni tratti della costiera
amalfitana dovendo scegliere quale paese visitare, si sentirh probabilmente
poco attratto dall'Italia.

(13)

(Een niet-Italiaan, die nooit eerder de gelegenheid heeft gehad in de ban te
geraken van, bijvoorbeeld, de ongelooflijke schoonheid van bepaalde
gedeelten van de Amalfitaanse kust, zal zich waarschijnlijk, bij het moeten
kiezen van een vakantiebestemming, niet erg tot ItaliE voelen aangetrokken.)

Ook in geval van het nevenschikkend-evaluerende gerundium bestaat een semi-
nevenschikkende relatie. Hoewel ook in voorbeeld 14 tussen het finiete werkwoord en
het gerundium een relatie van posterioriteit bestaat, heeft het gerundium geen primair
temporele functie, maar de functie van 'evaluerend commentaar' op de handeling van
het finiete werkwoord.

(14) Ogni paese cercher} di esaltare la propria identiti nazionale ottenendo cosi
l'effetto contrario di quello voluto.

(Elk land zal trachten de eigen nationale identiteit te verheerlijken en
zodoende het tegenovergestelde bereiken.)

Het hypothetische gerundium kan in een argumentatie als hypothetische
conditioneerder fungeren en infoduceert een conditioneel argument (voorbeeld l5).

(1s) Un'unificazione commerciale, economica o anche politica -in un secondo
tempo- se portata avanti con rispetto per tutti gli stati e assecondando la
volonth dei popoli, non pub che portare dei vantaggi a tutti.

(Een eenwording op het gebied van handel, economie of ook politiek, indien
zo doorgevoerd dat rekening wordt gehouden met de verschillende staten en

aangesloten wordt bij de verlangens van de bevolking, moet een ieder wel
bepaalde voordelen opleveren.)

Het causale gerundium kan zowel argumentatief als redengevend zijn en een

argument of oorzaak uitdrukken (voorbeeld 16).

(16) Un bel giorno, essendo gli italiani un po'stanchi di queste calate, si E deciso
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di raffreddare a scopi terapeutici la fruttuosa relazione.

(Omdat de Italianen de horden reizigers wat moe werden, werd op een goede

dag besloten de vruchtbare relatie om therapeutische redenen te bekoelen.)

Bij het instrumentele gerundium is sprake van een agens en van een oorzaak-gevolg
relatie tussen de handeling van het gerundium en het finiete werkwoord. Ofschoon deze

relatie niet in de eerste plaats causaal en argumentatief is, kan de zinscomponent die door
het gerundium wordt geintroduceerd indirect fungeren als argument (voorbeeld l7).

(t7) Italia d cultura: secoli di storia lo dimostrano facendo nascere proprio in
questa terra filoni e scuole letterarie, movimenti artistici e alcuni tra i pii
grandi scienziati.

(Itali6 is cultuur: honderden jaren geschiedenis zijn er het bewijs van, door
het ontstaan op deze plek van literaire stromingen en scholen, artistieke
bewegingen en een aantal grote geesten op het gebied van de wetenschap).

Bij het gerundium van hoedanigheid is ook een agens aanwezig, maar de relatie
tussen gerundium en finiet werkwoord is losser. Het causale en argumentatieve aspect
ontbreekt of is secundair (voorbeeld 18).

A questo dato I'Italia aveva sempre risposto sventolando la fama di
'belpae-se'.

(Hierop had Italitt altijd geantwoord door te schermen met de reputatie van
'land der schoonheid.')

191

(18)

(le)

Het concessieve gerundium, voorafgegaan door pur,heeft in een argumentatie de

functie van bekrachtiger. Het signaleert de afwezigheid van een causale relatie tussen
gerundium en finiet werkwoord (voorbeeld 19).

Ciod intendo dire che pur rimanendo Roma e Pompei tappe 'obbligatorie'
zone come le langhe piemontesi attraggono ora I'attenzione dell'eventuale
turista.

(Ik bedoel dus te zeggen dat, hoewel Rome en Pompei 'verplichte stops'
blijven, de heuvels van Piemonte nu ook bij de eventuele toerist in de

belangstelling staan.)



192 INDICATOREN EN PRAGMATISCH-RETORISCHE MIDDELEN

Tabel 7.10: Gebruik van het gerundium in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl (Test A en Test
c).

Functie gerundium Italiaans T2 Italiaans-Tl

A
n=45

C
n=45

A
n=45

C
n=24

temporeel 0 2 5 0

nevenschikkend-
narratief

0 0 2 0

nevenschikkend-
evaluerend

0 0 4 t2

hypothetisch 9 4 J 4

causaal 0 2 3 I

instrumenteel 2 I I 0

hoedanigheid 0 0 9 3

concessief 0 0 2 2

Totaal 1t 9 36 22

Tabel 7.10 laat zien dat in Italiaans-T2 het gerundium in test A in totaal 1l keer
wordt gebruikt; in Italiaans-Tl is dat veel vaker het geval (36x). Ook in test C komt het
gerundium in Italiaans-Tl vaker voor (22x) dan bij de Italiaans-T2-schrijvers (9x).

Door de Italiaans-T2 schrijvers wordt in het merendeel van de gevallen een
hypothetisch gerundium gebruikt (9x). Andere typen gerundia figureren veel minder vaak
of helemaal niet. In Italiaans-Tl is het hypothetische gerundium minder frequent (3x),
zoals uit Tabel 7.10 kan worden afgelezen. Het nevenschikkend-evaluerende gerundium
komt in Italiaans-Tl wel voor (l6x), maar in Italiaans-T2 geen enkele keer.

De Italiaans-T2 schrijvers maken zodoende in vergelijking met Italiaans-Tl
schrijvers veel minder gebruik van een gegrarnmaticaliseerd verbindingsmiddel als het
gerundium, dat in het Italiaans als moedertaal frequent wordt gehanteerd. De lage
gebruiksfrequentie in Italiaans-T2 is waarschijnlijk allereerst te wijten aan de afwezigheid
van het gerundium in het Nederlands, maar zou ten dele ook het resultaat kunnen zijn
van de vermijding in T2 van gegralnmaticaliseerde, synthetische constructies.

Als in Italiaans-T? een gerundium figureert, is het meestal een gerundium met de

functie van hypothetisch conditioneerder. Vaak is het gebruik van het gerundium
bovendien incorrect, zoals we al hebben gezien in 6.5.1.

7.5.2 Voltooid-deelwoordzinnen en constructies met een tegenwoordig deelwoord

Twee andere gegrammaticaliseerde constructies die een argumentatieve functie kunnen
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hebben en specifiek zijn voor het Italiaans, zijn constructies met een absoluut gebruikt
voltooid deelwoord of een tegenwoordig deelwoord. Het gaat om stilistisch gemarkeerde

structuren, die alleen voorkomen in het geschreven Italiaans.
Voltooid-deelwoordzinnen zijn in het Italiaans mogelijk bij de perfectieve

werkwoorden, waarvan de handeling die wordt uitgedrukt door het werkwoord een

afsluiting of voltooiingsmoment kent, zoals in voorbeeld 20, dat net als de voorbeelden
2l-23 afkomstig is uit de teksten van de Italiaanse moedertaalschrijvers. Bij de duratieve
werkwoorden zijn dergelijke constructies echter onmogelijk.3r

(20) Il turista, una volta scoperto che l'Italia non d pifi quell'Eden che in altri
tempi si voleva far credere fosse, sceglie altre destinazioni.

(2t)

(De toerist, eenmaal ontdekt hebbend dat Italie niet meer de Hof van Eden
is, zoals men dat vroeger wilde doen voorkomen, kiest andere
bestemmingen.)

Hoewel voltooid-deelwoordzinnen vaak een temporele functie hebben en
gelijktijdigheid of anterioriteit uitdrukken, kunnen ze ook causale, concessieve of
conditionele waarde hebben en fungeren als Argument, Bekrachtiging of Conditie. In
voorbeeld 21 heeft ancorata ai suoi statici schemi de functie van Argument voor de

Opinie l'identitd nazionale non coruerd il minimo rischio.

Ancorata ai suoi statici schemi, I'identiti nazionale non correrh il minimo
rischio e resteri in sostanza immutata.

(Vastgeankerd zijnde aan statische schema's, zal de natisnale identiteit geen
enkel risico lopen en in de aard der zaak niet veranderen)

Constructies met een tegenwoordig deelwoord zijn karakteristiek voor het
burocratisch taalgebruik, maar worden ook daarbuiten, in de sehrijftaalregisters, wel
gebruikt (avente, hebbend). Dit soort constructies moet worden onderscheiden van
tegenwoordige deelwoorden, die zo algemeen zijn geworden dat ze niet meer als
werkwoordvorm, maar als bijvoeglijk naamwoord worden gevoeld (dirigente, leidend;
appartenente, behorend; proveniente, aftomstig).

Over het algemeen gaat het bij deze tegenwoordig-deelwoordconstructies om
gemarkeerde, enigszins archaische vormen. 7* kunnen alleen worden gebruikt bij
werkwoorden die een permanente eigenschap aanduiden. In semantisch opzicht zijn
tegenwoordig-deelwoordzinnen te beschouwen als bijstellingen of betrekkelijke bijzinnen
(voorbeeld 22)."

3r Voor een gedetailleerde beschrijving van dit type constructies wordt verwezen naar
Bertuccelli Papi (1991: 593-604) in de Grande grammatica italiana di consultazione van Renzi
en Salvi, vol. II, hfdst. XI.

32 Zie voor deze tegenwoordig-deelwoordconstructies Beninca en Cinque (1991: 604-609)
in de Grande grammatica italiana di consultazione van Renzi en Salvi, vol. II, hfdst. XI.
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Credo che si debba notare una sempre meno presente omerth riguardo ad
argomenti concernenri la Mafia.

(Ik geloof dat er steeds minder sprake is van een stilzwijgende instemming
ten opzichte van onderwerpen betrekking hebbend op de Mafia.)

Hoewel constructies met een tegenwoordig deelwoord in een argumentatie geen
autonome functie hebben, kunnen ze fungeren als Precisering, zoals in voorbeeld?3,waar
per giunta abitante all'estero de functie hepft van Precisering bij de Opinie il suo bel

fascino ce I'ha, tutto.).

(23) Sinceramente da italiana, e quindi di parte, e per giunta abitante all'estero,
devo dire che per me I'Italia, anche sotto le macerie, il suo bel fascino ce
l'ha, tutto.

(Als Italiaanse, en als dus niet geheel onpartijdig persoon, en bovendien
wonend in het buitenland, moet ik zeggen dat Itate voor mij, ook vanonder
de puinhopen, nog steeds grote aantrekkingskracht heeft, in alle opzichten.)

Ook in de Italiaans-Tl teksten blijkt de rol van deze twee gemarkeerde
gegrammaticaliseerde constructies tamelijk beperkt. Voltooid-deelwoordzinnen worden
in Italiaans-Tl slechts incidenteel gebruikt (5x, waarvan 3x met temporele en 2x met
conditionele waarde). Afgezien van gestandaardiseerde, tot bijvoeglijk naamwoord
geworden vorrnen, komen'echte' teg€nwoofdlg-deelwoordconstructies slechts enkele
malen voor {5x}. In ltaliaans-T2 zijn beide constructies afwezig.

7.5.3 Zinslengte

Een opvallend verschil tussen Italiaans-T2, Italiaans-Tl en Nederlands-Tl, dat samen
zou kunnen hangen met een mogelijk andere syntactische organisatie, is te vinden in de
gemiddelde zinslengte. In Tabel 7.ll wordt het gemiddeld aantal woorden per zin in
Italiaans-T2, Italiaans-Tl en Nederlands-Tl met elkaar vergeleken. Uiteraard gaat het
om een tamelijk grove vergelijking: ook bepaalde syntactische regels en
woordvormingsregels, inherent aan de structuur van het Italiaans en het Nederlands, zijn
van invloed op de gemiddelde zinslengte. De gemiddelden in Tabel7.l1 hebben daarom
vooral indicatieve waarde.33

33 Enkele voorbeelden van syntactische regels en woordvormingsregels die hun weerslag
hebben op het gemiddeld aantal woorden per zin in het Italiaans en het Nederlands zijn: het feit
dat samenstellingen in het Nederlands 66n woord vorrnen (identiteitsverlies) en in het Italiaans
door een voorzetsel met elkaar worden verbonden (crisi d'identitd); het feit dat het Italiaans meer
gebruik maakt van parole alterate (woorden met een achtervoegsel), waar het Nederlands een
bijvoeglijk naamwoord nodig heeft Qtancione versus dikke buik); de scheidbare werkwoorden
in het Nederlands (ik doe de deur openverilts apro la porta); de mogelijkheid tot weglating van
een onbeklemtoond gepronominaliseerd onderwerp in het Italiaans (lavoro versus ik werk).
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Tabel 7.ll: Gemiddeld aantal woorden per zin in Italiaans-T2, Italiaans-Tl
Nederlands-Tl (Test A en Test B).

195

Taal Gemiddeld aantal
woorden per zin

Italiaans-T2 19,6

Italiaans-Tl 29.6

Nederlands-Tl 2r.5

Tabel 7.ll laat zien dat de Italiaanse moedertaalschrijvers verreweg de langste
zinnen produceren. Hun zinnen bevatten gemiddeld 29.6 woorden, tegen 19.6 in Italiaans-
TZ en 21.5 in het Nederlands. Dat het verschil in zinslengte niet alleen moet worden
geweten aan de geringere taalvaardigheid van de Italiaans-T2 schrijvers is af te lezen uit
het feit dat ook de Nederlandse zinnen korter zijn dan de zinnen in Italiaans-Tl.

Wat maakt de zinnen van de Italiaanse moedertaalschrijvers langer dan die van de
Nederlandse schrijvers in hun moedertaal? Afgezien van het veelvuldige gebruik in
Italiaans-Tl van het gerundium, zou een mogelijke verklaring zijn dat de Italiaanse
moedertaalteksten meer hypotaxis bevatten dan de Nederlandse. Dit zou kunnen leiden
tot langere zinnen. Nadere beschouwing van het type zinsstructuren laat echter zien dat
dit niet het geval is: zowel in Italiaans-T2, Italiaans-Tl als Nederlands-Tl is de

syntactische organisatie overwegend paratactisch. De hogere gemiddelde zinslengte in
Italiaans-Tl wordt echter vooral bepaald door het grote aantal opsommingen, de talrijke
zinnen met een dubbele punt of punt-komma, de bijzinnen, geintroduceerd door se (als),
of door het betrekkelijk voornaamwoord che (dat/die) in voorbeehd 24. Dit neemt niet
weg dat ook Italiaans-T2 en Nederlands-Tl yorden gekenmerkt door een vergelijkbare
voorkeur voor opsommingen en asyndetische verbindingen, al zijn de zinnen over het
algemeen aanmerkelijk minder lang.

(24) Italia, paese di grandi bellezze artistiche e naturali: citti uniche al mondo per
i loro monumenti e le loro conformazioni urbanistiche cfue emanano odore
di 'storia' dalle loro mura e dalle loro strade gii calpestate da grandi, nel
bene e nel male, personaggi; paesaggi naturali irripetibili nel resto del
pianeta, mare, montagne, campagne, prati, boschi, scogliere e ancora mare.

(Italid, land van grote artistieke en natuurlijke schoonheid: steden op de

wereld uniek door hun bezienswaardigheden en stedelijke conformaties met
hun muren die een geur van 'geschiedenis' uitwasemen en hun wegen die
zijn platgetreden door beroemde en beruchte personages uit het verleden;
natuurlijke landschappen enig in hun soort in de rest van de planeet, zee,

bergen, velden, weiden, bossen, klippen en nog eens zee.)

Zoals ook voorbeeLd24laat zien, worden de Italiaans-Tl teksten gekarakteriseerd
door een nevenschikkende zinsstructuur met veel opsommingen, dubbele punten en punt-
komma's. Voegwoorden worden bijna niet gebruikt en ook van werkwoordconstructies
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en interpunctie wordt maar schaars gebruik gemaakt, zoals in voorbeeld 25.34

(2s) Non bisogna dimenticare che in Italia sono sorti nuovi partiti come la Lega
Nord, la Lega Lombarda, i Verdi, che hanno fatto propaganda dei loro
programmi, dei loro obbiettivi per quanto possano essere raggiungibili o
meno: in particolar modo il gruppo dei Verdi negli ultimi cinque anni ha
cercato attraverso i propri mezzi di far rispettare I'ambiente, di ridurre
I'inquinamento, che, se preso in scarsa considerazione, rischia di distruggere
la natura circostante.

(We moeten niet vergeten dat er in Italie nieuwe partijen zijn opgekomen
zoald de Liga Noord, de Lombardische Liga, de Groenen, die propaganda
hebben gemaakt voor hun prograrnma's, hun doelstellingen, of die nu wel
of niet haalbaar zijn: vooral de groepering van de Groenen heeft de afgelopen
vijf jaar met eigen middelen geprobeerd het respect voor het milieu te

bevorderen en de vervuiling terug te dringen, die, als hij niet voldoende
wordt aangepakt, de ons omringende natuur dreigt te vernietigen.)

Syntactische onderschikking wordt op zeer simpele wijze gerealiseerd, door middel
van conditionele constructies met se en veelvuldig gebruik van che, zoals in voorbeeld
26.In 26 wordt se twee keer gebruikt en che vijf keern wat de leesbaarheid van de zin
niet ten goede komt.

(26) ,Se non ci sarh nessuna etnia che vorrd prendere il predominio sulle altre, se

sari rispettato e consentito il diritto di ogni popolazione a mantenere con i
propri usi e costumi un legame ben saldo e sempre vitale, credo che anche
i paesi pii piccoli, che sono quelli che pit hanno da temere riguardo
all'unificazione e al successivo e temuto accorpamento in uno stato pir)
grande, non avranno niente da obiettare anche perchE I'unificazione potrebbe
essere per loro I'occasione di entrare a far parte di un organismo politico che
con la forza dei vari partecipanti potrh dire la sua nel nuovo equilibrio che
si va formando nel mondo.

(Als er geen enkele etnische groepering zal zijn die de anderen zal willen
overheersen, als het recht van iedere bevolkingsgroep wordt eerbiedigd en
erkend om een heel krachtige, nog steeds vitale relatie te blijven behouden
met de eigen gewoonten en gebruiken, geloof ik dat ook de kleinere landen
geen bezwaren zullen hebben, dat wil zeggen die landen die het meest te

vrezen hebben van de eenwording en het successievelijke en gevreesde

opgaan in een grotere staat, ook omdat de eenwording hen de kans zou
kunnen bieden om deel uit te gaan maken van een politiek organisme dat
dankzij de kracht van de verschillende deelnemers zijn stem kan laten horen

3o Zie voor de tendens in het hedendaags Italiaans tot de produktie van lineaire argumentatieve
profielen met een gering aantal argumentatieve indicatoren Lo Cascio (1992: 407-428).
Kenmerkend voor deze profielen is dat argumentatieve onderschiLdcing in toenemende mate met

behulp van semantische middelen wordt gerealiseerd (?.4.5).
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in het nieuwe evenwicht dat zich in de wereld aan het vormen is.)

t97

In het algemeen lijken de Italiaans-T2 teksten lexicaal gevarieerder dan de Italiaans-
T2 teksten en de Nederlandse teksten.35 Soms is er sprake van een ware accumulatie
van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden (voorbeeld 27).

(27) La splendida ubicazione, il clima temperato, le coste bagnate dal Mar
Mediterraneo che sono ricchissime di vegetazione e di localith balneari
meravigliosi, come Capri, le isole del Mar Tirreno e le splendide Palermo
e Bari che custodiscono ancora usi e tradizioni antichissime che si
tramandano da anni t...l.E tutta la Penisola offre al mondo intero il fascino
delle sue citth, la ricchezza dei suoi monumenti, la maestositi dei suoi
palazzi, il misterioso incontro dei suoi reperti archeologici trovati nella terra
del Sud, dove B scritta la storia del nostro passato e che offre oggi all'uomo
prodotti di una vegetazione lussurreggiante e prodiga di odori.

(De schitterende ligging, het gematigde klimaat, de kusten bespoeld door de
Middellandse Zee die rijk zijn aan vegetatie en wondermooie badplaatsen,
zoals Capri, de eilanden van de Tyrrheense Zee en de schitterende steden
Palermo en Bari die nog oeroude gebruiken en tradities in stand weten te
houden die dateren van jaren her [...]. En het gehele Schiereiland biedt heel
de wereld het fascinerende van de steden, de rijkdom van de monumenten,
het majestueuze van de bouwwerken, de mysterieuze onunoeting van de

archeologische vondsten aangetroffen in de bodem van het Zuiden, waar de
geschiedenis van ons verleden wordt geschreven en die de mens vandaag de
dag de voortbrengselen biedt van een weelderige overdadige vegetatie vol
van geuren.)

Voorbeeld 27 maakt duidelijk dat, naast syntactische en lexicale verschillen en
verschillen in zinslengte, pragmatisch-retorische factoren in belangrijke mate bepalend
zijn voor het onderscheid tussen de Italiaans-T2 schrijvers en de Italiaans-Tl schrijvers.
Afgezien van de lengte van de zinnen en de op het eerste gezicht grotere lexicale variatie,
is het moeilijk voorstelbaar dat Nederlandse studenten zich in zulke lyrische
bewoordingen, met gebruikmaking van termen als schitterend, wondermooi, majestueus,
mysterieus, fascinerend, schoonheid, uniek op de wereld, bijvoorbeeld over Nederland

35 Indien als maat voor lexicale variatie in Italiaans-T2 en Italiaans-Tl gekeken wordt naar
de Type-Token Ratio (TTR), is in Italiaans-T2 sprake van een TTR van 6.084 en in Italiaans-Tl
van 3.956. Dit zou neerkomen op een anderhalf keer zo grote lexicale variatie in ltaliaans-Tl.
De geringere lexicale variatie in Italiaans-T2 wordt onder andere veroorzaakt door het veelvuldige
gebruik van een aantal niet-specifieke 'paraplu-termen'. In Italiaans-T2 wordt het woord cosa
(ding) bijvoorbeeld 84x gebruikt tegen 34x in Italiaans-Tl; persona (persoon) 32x in Italiaans-T2
en 16x in Italiaans-Tl, gente (mensen) 37x in Italiaans-T2 en 6x in Italiaans-Tl. Als maat van
lexicale variatie dient de TTR echter om verschillende redenen, ook bij vergelijking binnen een

taal, met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. Voor vergelijking tussen twee
verschillende talen met andere flectiesystemen en woordvormingsregels is de TTR in het
algemeen niet geschikt.Zie voor een bespreking van deze en andere maten voor lexicale variatie
Laufer en Nation (1995).
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zouden uiten.

7.6 Pragmatisch-retorische middelen in ltaliaans-TZ en ltaliaans-Tl

In 4.8 veronderstelden we dat er in stilistisch en pragmatisch-retorisch opzicht een aantal
verschillen zou zijn tussen T2 en Tl en dat de schrijvers inT? minder gebruik zouden
maken van sommige pragmatisch-retorische middelen en stijlfiguren met een indirect
argumentatieve functie, zoals metaforen en retorische vragen. Op grond van de in 3.5.3
besproken onderzoeksbevindingen op het gebied van pragmatisch-retorische Tl-transfer,
werd bovendien de verwachting uitgesproken dat de T2-schrijvers zich in T2 op een
aantal punten zouden laten beinvloeden door de pragmatisch-retorische en stilistische
conventies van.de moedertaal (hypothese 6a en 6b).

In dit gedeelte ga ik in op het gebruik van metaforen en retorische vragen in T2
en Tl. Om vast te kunnen stellen of eventuele verschillen tussen Italiaans-T2 en Italiaans-
T1 toegeschreven moeten worden aan een tekort aan kennis van het Italiaans of aan de
invloed van de moedertaal, wordt steeds het aantal metaforen en retorische vragen in
Italiaans-T2, Italiaans-Tl en in het Nederlands met elkaar vergeleken.

7.6.1 Metaforen

Metaforen zijn in een ilrgumentatieve tekst voor schrijvers een doeltreffend instrument:
door de aanwezigheid van metaforen wordt de argumenten extra kracht bijgezet, wordt
de aandacht van de lezer getrokken en de tekst verlevendigend. Ook de

overtuigingskracht van de argumentatie als geheel kan door de aanwezigheid van
metaforen worden vergroot.36 Een metafoor kan door een schrijver ook worden gebruikt
voor de verduidelijking van een bepaald concept. De esthetisch-retorische en
argumentatieve functie zijn echter waarschijnlijk het belangrijkst, getuige het grote aantal
metaforen in het journalistieke en politiek taalgebruik, in sport, reclame, e.d.

Wat moet er onder een metafoor worden verstaan? Volgens de meest gangbare
definities wordt met een metafoor het gebruik van een woord bedoeld in een betekenis
die lijkt op, maar toch verschilt van de gangbare betekenis.3T Een metafoor is een
vergelijking tussen twee termen waaruit, in tegenstelling tot een similitu^do, de

vergelijkingsgrond en het vergelijkend partikel (als, zoals, gelijk) zijn weggelaten. Het
is ook mogelijk een metafoor in veel ruimere zin te beschouwen als een stijlfiguur, die
niet alleen de overeenkomsttussen twee termenbenadrukt, maartegelijkertijd ook nieuwe
overeenkomsten creEert. Een metafoor heeft zodoende ook een creatief-innovatieve
functie en geeft uitdrukking aan het potentiEle, waardoor nieuwe verrassende
overeenkomsten kunnen worden gecreeerd.3t Ten aanzien van het gebruik van metaforen
moet onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe, ad hoc door de schrijver gecre0rde

'u Cfr. Perelman en Olbrechts-Tyteca (195811976: 420-432) voor de functie van metaforen
in argumentatieve teksten.

37 Zie voor een bespreking van het begrip metafoor en voor verschillende definities Mortara
Garavelli (1988: 160-167). Ook Van Brederode (1995: 86-95) geeft een overzicht van een aantal
studies over metaforen en metaforisch taalgebruik.

" Cfr. Black (196211977 ; 197911993).
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metaforen ('vitale metaforen') en conventionele, tot idioom geworden metaforen
('gelexicaliseerde metaforen'i op z'n lauweren rusten, zich in weelde baden).

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de T2-schrijvers in Italiaans-T2 en
in het Nederlands in gelijke mate gebruik maken van metaforen en hoe dit zich verhoudt
tot de aanwezigheid van metaforen in Italiaans-Tl wordt in Tabel 7.12 een vergelijking
gemaakt tussen het totaal aantal vitale metaforen en gelexicaliseerde metaforen in
Italiaans-TZ, Italiaans-T1 en in het Nederlands.

Hoewel het denkbaar is dat het gebruik van een similitudo (een vergelijking
geintroduceerd door een vergelijkend partikel als come, (zo)als) in linguistisch opzicht
eenvoudiger zou kunnen zijn, dan de realisatie van een metafoor waar een dergelijk
partikel ontbreekt, heb ik om praktische redenen tussen een similitudo en een metafoor
geen onderscheid gemaakt: ook vergelijkingen die worden gemarkeerd door een

vergelijkend partikel, zoals in voorbeeld 29 en 33, zijn in Tabel 7.12 opgenomen als
metafoor.

Tabel 7.12: Yitale metaforen en gelexicaliseerde metaforen in Italiaans-T2, Italiaans-Tl
en Nederlands-Tl (Test A en Test B).

Metafoor Italiaans-T2

Test A
n=45

Italiaans-Tl

Test A
n=45

Nederlands

Test B
n=45

vitale metafoor 0 t2 0

gelexicaliseerde metafoor 8 20 t5

Totaal 8 3? l5

Tabel 7.12 toont dat nieuwe, vitale metaforen alleen voorkomen in Italiaans-Tl.
In Italiaans-T2 en in het Nederlands is dat geen enkele maal het geval. Hieronder volgen
enkele voorbeelden van vitale metaforen die door de Italiaans-Tl schrijvers worden
geproduceerd (voorbeeld 28-30):

(28) Nonostante tutto questo, i visitatori stranieri continuano a scegliere I'Italia,
che risponde creando migliaia di difficoltd a questi poveri capitati nel
cosidetto 'castello delle streghe ', facendogli trovare musei chiusi,
approfittatori e mari inquinati.

(Ondanks dit alles, blijven buitenlandse bezoekers voor Italie kiezen, dat
antwoordt met het creeren van talloze moeilijkheden voor deze ongelukkigen,
die zijn beland in het zogeheten 'behekste paleis', door ze te confronteren
met gesloten musea, profiteurs en vervuilde zee6n.)

Forse che l'Italia sia diventata come una signora aristocratica molto ricca
che preferisce chiudersi in se stessa 'snobbando' tutti coloro che sono
inferiori a lei?

(2e)



Dat er in Italiaans-T2 geen vitale metaforen voorkomen en slechts een bescheiden
aantal gelexicaliseerde metaforen, is conform de verwachting: T2-schrijvers beperken zich
in eerste instantie tot het hoognodige en bedienen zich alleen in incidentele gevallen van
figuurlijk, idiomatisch taalgebruik. De voorbeelden 31 en32, waarin door de schrijvers
een poging wordt gedaan tot het gebruik van gelexicaliseerde metaforen in T2, laten zien
dat transfer vanuit het Nederlands (verdrinken in, overstag gaan) hierbij een belangrijke
rol speelt.

200

(30)

(3 1)

(32)

(33)
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(Is ItaliE soms een schatrijke aristocratische dame geworden, die er de

voorkeur aan geeft zich voor de buitenwereld af te sluiten en iedereen
minacht die inferieui aan haar is?)

Si rassicurino quelli che temono che il 1992 possa risucchiare
nell'euromagma la signora tutita in peplo tricolore: tra tutti i paesi CEE,
I'Italia E quella che corre il minor rischio di europeizzazione.

(Wie vreest dat het jaar 1992 de door torens omgeven dame in driekleurig
peplos op zal kunnen zuigen in het euromagma kan gerust zijn: van alle
landen van de Europese Unie is Itahe het land dat het minste risico loopt te

worden geduropeaniseerd.)

Ma, ci sono anche persone che dicono che l'identith nazionale annega nel
mare della CEE.

(Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de nationale identiteit verdrinkt in
de zee van de Europese Unie.)

Perb finora gli inglesi hanno sempre virato di bordo, solo per il ragione che
la posizione dell'Inghilterra nell'Europa indebolisce se non adattano.

(Maar tot nu toe zijn de Engelsen steeds overstag gegaan, uitsluitend omdat
de positie van Engeland in Europa wordt verzwakt, als ze zich niet
aanpassen.)

Il Turista di Massa d come il visitatore di uno dei regni degli Elfi, che
ripensando ai moneti d'oro che gli hanno dato gli Elfi guarda nella sua
borsa e non trova che foglie seccate e fango.

(De massatoerist is als de bezoeker van een elfenrijk die, terugdenkend aan

de gouden muntstukken die de elfen hem hebben gegeven, in zijn tas kijkt
en slechts dorre bladeren en modder aantreft.)

Il Turismo di Massa uccide si stesso. E dopo gli ultimi spasimi del Turista

De enige uitzondering op de algehele afwezigheid van vitale metaforen in Italiaans-
T2 wordt gevormd door een tekst uit corpus II, geproduceerd door een Italiaans-T2
schrijver met een tamelijk goede taalvaardigheid, waarin twee vitale metaforen figureren
(voorbeeld 33 en 34).

(34)
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di Massa che si ritirerd in un angolo per morire in pace, ritorneremo alterzo
significato del fascino: il belpaese del '700 e dell'800 che avrh la capacitil
di attrarre fortemente gli scrittori, i pittori e gli uomini di cultura.

(Het massatoerisme doodt zich.;;elf. En na de laatste stuiptrekkingen van de

massatoerist, die zich in een hoekje terug zal trekken om rustig te sterven,
zullen we terugkeren bij de derde betekenis van het begrip fascinatie: het land
der schoonheid uit de 18e en 19e eeuw, dat het vermogen zal hebben sterke
aantrekkingskracht uit te oefenen op schrijvers, schilders en al wie zich met
cultuur bezighoudt.)

Dat de afwezigheid van vitale metaforen niet uitsluitend een kwestie van
onvoldoende T2-kennis is, maar vooral te maken heeft met de verschillende retorisch-
tekstuele conventies van het Italiaans en het Nederlands, blijkt uit de afwezigheid van
vitale metaforen in de Nederlandse moedertaalteksten. In Nederlands-T1 zijn erweliswaar
verschillende voorbeelden te vinden van gelexicaliseerde metaforen (Seld in het laatje
brengen, als paddestoelen uit de grond komen; koek en ei zijn), maar geen vitale
metaforen. Kennelijk zijn de Nederlandse studenten Italiaans, bij het argumenterend
schrijven in het Italiaans en in hun moedertaal, minder dan Italiaanse studenten geneigd

tot het produceren van nieuwe, vitale metaforen.

In de Italiaans-Tl teksten is ook sprake van een grotere lexicale variatie, in gevallen
waarin meer dan eens wordt verwezen naar hetzelfde antecedent. Waarschijnlijk houdt
dit verband met de regels van de Italiaanse stilistiek, die hun weerslag hebben op het
Italiaanse journalistieke taalgebruik, waar het gebruik van synononiemen, antonomasia's
en perifrasen wordt aanbevolen bij verwijzing naar een al eerder genoemde zaak of
persoon.3e De ltaliaans-Tl schrijvers betitelen ItaHe afwisselend als belpaese (land der
schoonheid), geschreven met of zonder hoofdletter; patria di Dante (vaderland van
Dante); la penisola (het schiereiland), met of zonder hoofdletter; la nostra terra (ons

land); la nostra bella ltalia (ons mooie ltalii); il Paese (het InnA. In Italiaans-T2 en
in het Nederlands ontbreken dergelijke perifrasen en wordt uitsluitend gesproken van
Italia en Olanda, Italie en Nederland.

7.6.2 Retorische vragen

Behalve het gebruik van metaforen, verschilt ook het gebruik van retorische vragen in
Italiaans-T2 van dat in Italiaans-T1 en in het Nederlands. Retorische vragen kunnen in
argumentatieve teksten een frequent gehanteerd middel zijn voor de verwoording van
standpunten en argumenten. T* zijn te beschouwen als vorm van indirect argumentatief
taalgebruik, waarbij door de lezer een reconstructie-operatie moet worden verricht om
tot een adequate identificatie te komen van de communicatieve strekking en
propositionele inhoud van een uiting (Slot 1993: 57-125).

Naast een argumentatieve functie hebben retorische vragen, evenals metaforen ook
een esthetisch-retorische functie. Door het gebruik van retorische vragen kan de tekst
worden verlevendigd, wordt sneller een oordeel of mening van de lezer uitgelokt en de

" Cfr. Mortara Garavelli (1993: 393-394).



202 INDICATOREN EN PRAGMATISCH-RETORISCHE MIDDELEN

aandacht op het betoog van de schrijver gevestigd (Hoeken & Anderiesse 1992).
Retorische vragen kunnen de lezer bovendien het gevoel geven dat er een zekere
overeenstemming of consensus tussen schrijver en lezer bestaat (Am dat te

bewerkstelligen moet men namelijk beginnen bij de mens zelf, maar wat is er nu
spannender dan een voetsafari door het oerwoud?). Door middel van retorische vragen
wordt ook syntactische variatie aangebracht in de zinstructuur. In het politiek taalgebruik,
waar retorische vragen veelvuldig voorkomen, is het gebruik van retorische vragen vaak
een middel om evasief te zijn en geen rechtstreeks antwoord te hoeven geven.

Retorische vragen onderscheiden zich van 'echte' vragen, doordat de relatie tussen
wdt er wordt gezegd en wordt bedoeld niet zonder meer duidelijk is. Indien letterlijk
opgevat, kan een retorische vraag, met betrekking tot het voorafgaande en tot wat volgt,
irrelevant lijken. De schrijver stelt een vraag, waarop hij geen antwoord wenst en het
antwoord ook zelf al weet.

In talig opzicht kunnen er aanwijzingen zijn die laten zien dat er sprake is van een

retorische vraag, en niet van een gewone vraag (Slot, ibid.: 145-191). De voorbeelden
35-39 van deze linguistische aanwijzingen, zijn alle afkomstig uit de Italiaans-Tl teksten.
Linguistische signalen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een retorische vraag:

a) De aanwezigheid van een negator of negatief kwalificerend element in vragen waar
een positief antwoord wordt verwacht (voorbeeld 35).

(35) Non i forse vero
monotonia?

(Is het soms niet
monotonie?)

che L'anormaliti E pif divertente, affascinante della

zo dat abnormaliteit leuker, fascinerender is dan

b)

(36)

De aanwezigheid van vraagwoorden als wie, wat, waar ter introductie van vragen
van zeer algemene aard (voorbeeld 36).

Ma chi ha detto che I'Italia ha perso il suo fascino?

(Maar wie heeft er gezegd dat ltaliE zijn aantrekkingskracht heeft verloren?)

Het gebruik van elliptische constructies zonder werkwoord, al dan niet ingeleid
door een vraagwoord of een nevenschikkend voegwoord van het type en, maar
(voorbeeld 37).

E il fattore economico della situazione? E i precedenti storici? Dove trovare
in Italia un monumento, una piazza, un qualcosa che valga la pena di essere

visitata e che appartiene all'arte e all'architettura degli ultimi decenni?

(En de economische factor van de situatie? En de historische precedenten?

Waar [is] in Itale een monument, een plein, iets, [te vinden] dat de moeite
waard is te worden bezocht en behoort tot de kunst en de architectuur van
de afgelopen decennia?)

De aanwezigheid van een modaal element, waardoor het antwoord in een bepaalde

c)

(37)

d)



(38)

(3e)

e)
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richting wordt gestuurd (voorbeeld 38).

Dovrei altrimenti elencare quasi tutte le citti d'Italia, i loro monumenti, i loro
palazzi arricchiti dall'opera di grandi artisti del passato?

(Zou ik anders bijna alle Italiaanse steden op moeten noemen, hun
monumenten, hun paleizen die zdn verfraaid door het werk van de grote
kunstenaars uit het verleden?)

De aanwezigheid van standpuntmarkeerders, re0htvaardigers en andere indicatoren
in de directe context, of expliciete vermelding van de communicatieve strekking
(voorbeeld 39).

Non signifrca, forse, una sostituzione dell'ideale nazionale con uno pit
ampio, o quanto meno il superamento verso una pit grande Casa Europa?

Questa ipotesi, del tutto personale, presuppone due ideali -se cosi li vogliamo
definire- in conflitto tra loro e mi risulta dfficile pensare diversamente

(Betekent dit soms geen vervanging van het nationale ideaal door een breder
ideaal, of in ieder geval het abandonneren ervan, op weg naar een grotere
Europese Woning? Deze hypothese, die strict persoonlijk is, veronderstelt
twee onderling strijdige idealen - als ze als zodanig betiteld kunnen worden -
en iets anders kan ik me nauwelijks voorstellen.)

In Tabel 7.13 wordt het aantal retorische vragen in Italiaans-T2, Italiaans-Tl en
Nederlands-Tl met elkaar vergeleken. Er is onderscheid gemaakt tussen de gevallen
waarin sprake is van een retorische vraag met een eenduidig te identificeren
argumentatieve functie en de gevallen waarin dat niet zo is.

Tabel 7.11 Aantallen retorische vragen in Italiaans-T2, Italiaans-Tl en Nederlands-Tl
(Test A en Test B).

Retorische vragen Italiaans-T2

Test A
n=45

Italiaans-Tl

Test A
n=45

Nederlands-T1

Test B
n=45

eenduidig argumentatief r5 35 20

niet-eenduidig argumentatief 10 0 0

Totaal 25 35 20

Tabel 7.13 laat zien dat de Italiaans-Tl schrijvers de meeste retorische vragen
produceren (35). Ook blijkt dat de argumentatieve functie van de retorische vragen in
Italiaans-Tl in alle gevallen eenduidig is te identificeren. In het Nederlands is het aantal
retorische vragen (20) weliswaar kleiner dan in Italiaans-T2 (25), maar net als in
Italiaans-Tl is de argumentatieve functie zonder problemen vast te stellen. Anders is dit
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in Italiaans-T2, waar in 10 van de 25 gevallen moeilijk kan worden bepaald of we al dan
niet te maken hebben met een indirect argumentatieve retorische vraag, zoals in voorbeeld
40, waar de schrijver zichzelf een vraag stelt die in het vervolg van de tekst wordt
beantwoord.

(40) Per cominciare questo discorso sarebbe essere meglio chiedersi che cosa
viene unificato, in che modo?

(Zou het om te beginnen beter zijn zich af te vragen wat er wordt verenigd
en hoe?)

In voorbeeld 41 tijkt er daarentegen sprake van een echte retorische vraag met de

functie van argument, voorafgegaan door een contra-argument (C'i gente che pensa che
I'unificazione europea abbia come risultato la perditd della propria identitd nazionale)
en gevolgd door een tweede iugument (secondo me .., abitudini di un paese) voor de
stelling dat in een verenigd Europa de nationale identiteit niet verloren zal gaan.

(41) C'E gente che pensa che I'unificazione europea abbia come risultato la perditi
della propria identiti nazionale. Ma che cosa i in fondo un'identitd
nazionale? Secondo me I'identiti nazionale consiste da vari elementi, come
il fatto di avere una cultura propria, del paese in cui si E nato, avere una
lingua nazionale, aver tutti gli abitudini di un paese. Ma l'unificazione
dell'Europa non cambieri molto la cultura, la lingua e gli abitudini di un
paese o di un popolo.

(Er zijn mensen die denken dat de Europese eenwording als resultaat het
verlies van de nationale identiteit heeft. Maar wat is eigenlijk een nationale
identiteit? Volgens mij bestaat de nationale identiteit uit verschillende
elementen, zoals het bezit van een eigen cultuur, van het land waarin men
is geboren, het hebben van een nationale taal, het hebben van alle gewoontes
van een land. Maar de eenwording van Europa zal de cultuur, de taal en de
gewoonten van een land of een volk niet echt veranderen.)

7.7 Samenvatting van de resultaten en discussie

We hebben gezien dat de syntactische organisatie van de teksten zowel in Italiaans-T2
als in Italiaans-Tl wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van paratactische,
asyndetische verbindingen, weinig connectieven, een schaars gebruik van interpunctie
en een relatief gering aantal ongemarkeerde indicatoren. Verschillen tussen de T2-
schrijvers en de moedertaalschrijvers kunnen echter worden geconstateerd in de
gemiddelde zinslengte, die in Italiaans-Tl verreweg het hoogst blijkt, ook in vergelijking
met het Nederlands. Gezien de vergelijkbare syntactische structurering lijkt deze hogere
gemiddelde zinslengte in Italiaans-Tl niet te worden veroorzaakt door syntactische
factoren, maar vooral door pragmatisch-retorische en stilistische factoren, zoals de

accumulatie in Italiaans-Tl van bijvoegtijke en zelfstandige naamwoorden, het grote
aantal opsommingen en de grotere mate van lexicale variatie.

Ook in het gebruik van sommige voor het Italiaans specifieke gegrammaticaliseerde
middelen onderscheiden de Italiaans-T2 schrijvers en de Italiaanse moedertaalschrijvers
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zich van elkaar, bijvoorbeeld met betrekking tot het gerundium, dat in Italiaans-Tl in
tegenstelling tot Italiaans-T2, veel voorkomt en kan fungeren als rechtvaardiger,
conditioneerder en bekrachtiger. Gemarkeerdere gegralnmaticaliseerde constructies zoals
voltooid-deelwoordzinnen met causale, conditionele of concessieve waarde en
tegenwoordig-deelwoordconstructies met de functie van preciseerder, figureren ook in
Italiaans-Tl veel minder vaak, en in Italiaans-T2 in het geheel niet.

Hoewel gerundia, al dan niet correct, ook door de T2-schrijvers wel enkele keren
worden gebruikt, wordt de functie van het gerundium in Italiaans-T2 ingeperkt tot die
van hypothetische conditioneerder. Andere typen gerundia worden door de T2-schrijvers
bijna niet gebruikt. Op grond van de grammaticalisatietheorie zou kunnen worden gesteld
dat dit verschil tussen T2 en T1 in verband moet worden gebracht met het feit datT2-
schrijvers inT2 voor de realisatie van de argumentatieve categorieen aanvankelijk minder
gebruik maken van gegrammaticaliseerde en lexicaal complexe middelen dan in Tl (4.4).
In 6.6 hebben we echter al geconcludeerd dat dit in de meeste gevallen niet opgaat.
Waarschijnlijker is daarom dat de verklaring moet worden gezocht in de afwezigheid van
dit soort syntactische constructies in het Nederlands; ook de in T2 verwachte voorkeur
voor niet-synthetische constructies zou in dezen een rol kunnen spelen.

In het gebruik van vitale metaforen, retorische vragen, antonomasia's en perifrasen
is er sprake van opmerkelijke verschillen tussen de ltaliaans-T2 schrijvers en de Italiaans-
T1 schrijvers. Deze stijlfiguren hebben in Italiaans-T2 een veel kleiner aandeel dan in
Italiaans-Tl. Op basis van een vergelijking met de Nederlandse moedertaalteksten,
kunnen we concluderen dat dit feit niet alleen te wijten is aan de geringere taalkennis
van de Italiaans-T2 schrijvers. Vitale metaforen, retorische vragen, antonomasia's en
perifrasen blijken ook in het Nederlands maar weinig voor te komen. Zowel voor
Italiaans-T? als het Nederlands geldt bovendien dat de Nederlandse schrijvers, veel
minder dan de Italiaanse moedertaalschrijvers, geneigd zijn tot het aaneenrijgen van
bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. De veronderstelling dat de T2-schrijvers in
T2 minder dan in Tl van dit soort middelen gebruik maken moet daarom worden
verworpen (hypothese 6a).

In hun stijl van schrijven lijken de Italiaans-T2 schrijvers wat betreft de zinslengte
en het gebruik van stijlfiguren in pragmatisch-retorisch en stilistisch opzicht nog
grotendeels uit te gaan van de manier waarop ze dat in het Nederlands doen, zoals ook
Tabel 7.l2en 7.13 laten zien (hypothese 6b); de retorische patronen van het Italiaans
moeten ze zich nog eigen maken. Een vraag die we ons wat dit betreft moeten stellen,
is in hoeverre de gesignaleerde pragmatisch-retorische verschillen genre-gebonden zijn
en alleen van toepassing zijn op de geanalyseerde stijlfiguren, of ook gelden voor andere
stijlfiguren en teksttypen, zoals narratieve teksten, journalistieke commentaren, populair-
wetenschappelijke teksten, instructieteksten en reclameteksten.

Als verwerving van de pragmatisch-retorische tekstuele organisatie van een tweede
taal al plaats vindt, behoort dit kennelijk tot een van de laatste stadia van het T2-
verwervingsproces, zoals we al veronderstelden in hoofdstuk 3. De halfgevorderde T2-
schrijvers van het Italiaans hebben dit stadium in elk geval nog niet bereikt.





8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is gepoogd antwoord te geven op de algemene onderzoeksvraag
uit hoofdstuk 1. Deze had betrekking op de kenmerken van de betoogstructuur van
argumentatieve teksten in T2 en Tl, de linguistische en pragmatisch-retorische middelen
waarmee de argumentatieve categorie€n in beide talen worden gerealiseerd en de invloed van

de moedertaal op het gebruik van deze middelen in T2. De toetsingsresultaten van de

hypotheses die op grond van deze onderzoeksvraag zijn opgesteld, zijn beschreven in hoofdstuk
6 en 7.In dit hoofdstuk wordt de slotbalans opgemaakt. Centraal staat de vraag waar nu de

voornaamste verschilpunten tussen het argumenterend schrijven inT? en Tl zijn te vinden.
In 8.2 presenteer ik een model, waarin de verschillende factoren zijn opgenomen die de

accessibiliteit en de linguistische en pragmatisch-retorische realisatie van de argumentatieve
categorieen in T2 kunnen beinvloeden. In paragraaf 8.3-8.6 wordt dit model nader toegelicht
in het licht van de conclusies uit hoofdstuk 6 en 7. De drie voorbeeldteksten in 8.7 illustreren
een aantal pragmatisch-retorische verschillen tussen Italiaans-T2, Nederlands-T1 en Italiaans-
T1. In 8.8 worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

8.2 Model
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8.3 Accessibiliteit van de argumentatieve categoriedn in T2

209

Figuur 8.1 laat zien dat de gebruiksvolgorde en gebruiksfrequentie van de argumentatieve
categorieen in TZ wordt beihvloed door implicationaliteit, cognitieve complexiteit,
communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische complexiteit en linguistische complexiteit,
zoals in hoofdstuk 4 werd verondersteld. Samen fungeren deze factoren als een filter: de

accessibiliteit van de argumentatieve categorie€n in T2 wordt er in meerdere of mindere mate

door afgeremd. Hoewel implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak,
p.rg*utirch-retorische complexiteit en linguistische complexiteit naar alle waarschijnlijkheid
ook een rol spelen bij de verwerving van de categorieEn in de moedertaal, is de aard en het

aandeel van deze factoren inT2en Tl, zoals werd gesteld in 4.3.1, wezenlijk anders. In Figuur
8.1 wordt de mogelijke invloed op de accessibiliteit in T1 daarom buiten beschouwing gelaten.

Bij volwassen T2-schrijvers speelt cognitieve complexiteit naar verwachting slechts een

zeer beperkte rol; doorslaggevend zijn vermoedelijk pragmatisch-retorische complexiteit en

Iinguistische complexiteit. De pragmatisch-retorische complexiteit is voor T2-schrijvers voor
alle categorieen grooq de linguistische complexiteit van de taalstructuur, vereist voor de

realisatie van een argumentatieve categorie, verschilt daarentegen per categorie (4.3.1; 4.3.2).
De linguistische complexiteit beinvloedt zowel de accessibiliteit van de argumentatieve

categorieEn als het type linguistische realisatie, zoals uit Figuur 8.1 kan worden afgelezen.

Behalve door gemarkeerdheidsrelaties en inputfrequentie, wordt de lingui'stische complexiteit
bepaald door de transparantie van de vorm-functie relatie van een T2-structuur en door de
doeltaalkenmerken semantische eenduidigheid, polyvalentie en syntheticiteit. In 8.4 wordt nader

op elk van deze factoren ingegaan.r

In 6.4 hebben we geconstateerd dat op basis van het testmateriaal de veronderstelde
invloed van implicationaliteit, cognitievecomplexiteit, communicatieve noodzaak,linguistische
complexiteit en pragmatisch-retorische complexiteit op de gebruiksfrequentie en

gebruiksvolgorde van de argumentatieve categoriedn in T2 niet kan worden aangetoond. Anders
dan aanvankelijk werd verwacht, blijken ook verschillen in T2-kennis tussen de T2-schrijvers
onderling nauwelijks van invloed te zijn op de accessibiliteil in T2. Wel hebben we kunnen
vaststellen dat er in enkele gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van de realisatie van modaliteit
en conditionaliteit, door de schrijvers in T2 vaker van linguistische vereenvoudigingsstrategie6n
gebruik wordt gemaakt. Voor RINF bestaat er in T2, in vergelijking met Tl, een sterkere
voorkeur voor syntactisch-nevenschikkende realisatie. Voor RIS is er tussen T2 en T1 in dit
opzicht echter geen sprake van verschil.

In 6.6 werd geopperd dat de afwezigheid van significante verschillen tussen T2 en T1
in het gebruik van de argumentatieve categorieen wellicht is toe te schrijven aan het niveau
van T2-kennis van de proefpersonen. De T2-schrijvers bevinden zich mogelijk allemaal al
boven de taaldrempel die is vereist voor het gebruik van de verplichte en facultatieve
argumentatieve categorie€n en subcategoriedn. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen in
hoeverre deze veronderstelling gewettigd is en de analyse van de schrijfprodukten van

beginnende T2-schrijvers een ander beeld oplevert.

' Voor een meer uitgebreide bespreking van deze factoren wordt verwezen naar paragraaf

3.5.2,3.6,7.3 en7.4.
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8.4 Lingui'stische realisatie van de argumentatieve categoriedn in T2

De argumentatieve categoriedn moeten in T2 en Tl linguistisch en pragmatisch-retorisch
worden gerealiseerd (Figuur 8.1). Dit gebeurt met behulp van grotendeels taalspecifieke
linguistische en retorische middelen, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk
6 en 7 hebben we geconcludeerd dat de linguistische realisatie voor de halfgevorderde T2-
schrijvers in het algemeen minder problematisch blijkt dan de pragmatisch-retorische realisatie.

Ten aanzien van de in Figuur 8.1 genoemde linguistische kenmerken van het T2-aanbod,
die samen verantwoordelijk zijn voor de linguistische complexiteit van een argumentatieve
categorie, hebben we in 6.6 en 7 .7 gezien dat de T2-schrijvers vooral indicatoren gebruiken
die ongemarkeerd, transparant en semantisch eenduidig zijn. Transparant zijn constructies
waarbij sprake is van een hechte relatie tussen syntactische vorn en semantische functie;
transparantie moet daarom worden gekoppeld aan het type vorm-functie relatie. Semantisch
eenduidig zijn taalvonnen die over een Tl-equivalent beschikken, dat door de T2Jeerders
ondubbelzinnig als zodanig is te herkennen. Ook polyvalentie blijkt van invloed. Polyvalent
zijn gedesemantiseerde indicatoren zoals ma (maar), perd (echter) en perchi (omdat), die voor
de introductie van meerdere argumentatieve categorieen kunnen worden gebruikt of
uiteenlopende semantische relaties kunnen markeren.

Syntheticiteit en inputfrequentie spelen een kleinere rol. In 3.6 stelden we al dat
inputfrequentie nauw met gemarkeerdheid samenhangt. De lage frequenties in de T2-teksten
van de in het Italiaans veel voorkomende indicatoren comunque (hoe dan ook) en infatti
(namelijk) tonen bovendien dat inputfrequentie alleen geen verklarende factor is. Synthetische
constructies zijn samengetrokken constructies met veel voornaamwoorden en deiktische
elementen. Verondersteld werd dat deze constructies voor T2-leerders in het algemeen moeilijk
zijn. In het testmateriaal zijn echter maar weinig voorbeelden aangetroffen van vermijding van
syntheticiteit. Het is mogelijk dat dit ook samenhangt met het teksttype: in een instructietekst
of een dialoog komen waarschijnlijk meer synthetische vonnen voor dan in argumentatieve
teksten, bijvoorbeeld de gebiedende wijs in combinatie met het persoonlijk voornaamwoord.

Het in 3.6 genoemde begrip communivatieve relevantie, afkomstig van Kwakernaak, is
in Figuur 8.1 achterwege gelaten. Opgevat als niet-optionaliteit, blijkt het in de praktijk
moeilijk te hanteren; uiteindelijk zijn er vrijwel geen taalconstructies denkbaar die niet
vermijdbaar zijn of op de een of andere manier te vervangen zijn door andere.

De linguistische realisatie van de argumentatieve categorieEn is in het voorafgaande
geanalyseerd aan de hand van de grammaticalisatietheorie. Uitgangshypothese was dat de
linguistische verwerving van de argumentatieve categoriedn in T2 plaats zou vinden volgens
een proces van toenemende grammaticalisatie en complexificering van lexicale structuren. We
veronderstelden dat de T2-schrdvers zich in T2 voor de realisatie van de argumentatieve
categorieen van minder gegrammaticaliseerde en lexicaal eenvoudiger constructies zouden
bedienen dan in Tl. In het verlengde hiervan lag de verwachting dat er inTZ een pragmatische
aanvangsfase zou zijn zonder indicatoren, een lexicaal-syntactische fase met eerst
ongemarkeerde en daarna meer gemarkeerde indicatoren en een gegrammaticaliseerde fase,
waarin ook morfo-syntactische markeringsmiddelen worden gebruikt (4.4).

In hoofdstuk 6 en 7 hebben we gezien dat de linguistische realisatie van de

argumentatieve categorie6n in TZ vooral plaatsvindt met behulp van een ongemarkeerde
indicator of een performatief (ma, maar; perd, echter; dunque, dus; perchi, omdat; anche se,

ook al; cioi, namelijk; penso che, ik denk dat). Dit is in T2 vaker het geval dan in T1. We
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hebben kunnen vaststellen dat de gebruikscondities van deze indicatoren de schrijvers in het
algemeen weinig moeilijkheden opleveren. Meer gemarkeerde indicatoren worden vermeden.

Daarin onderscheiden de T2-schrijvers zich niet wezenlijk van de moedertaalschrijvers van

het Italiaans, die ook bijna alleen ongemarkeerde spreektaalindicatoren gebruiken.
Hoewel het grotere aantal indicatoren in T2 zou kunnen duiden op de gefundeerdheid

van de grammaticalisatieclaim, zijn we in 6.6 en 7.7 tot de conclusie gekomen dat de overige
resultaten deze claim slechts gedeeltelijk bevestigen. Grammaticalisatieverschillen zijn er tussen
T2 en Tl namelijk alleen voor Q, RINF en COND. Ook morfosyntactische markeringsmiddelen
blijken door de halfgevorderde T2-schrijyers zonder al te veel problemen te worden gebruikt,
uitgezonderd sommige notoir moeilijke constructies, zoals conditionele zinnen, of constructies
met een conjunctivus. Van niveau-effecten tussen de T2-schrijvers onderling is evenmin sprake.

Op veel punten moet de grammaticalisatietheorie in zijn huidige vorn daarom worden
verworpen.

In vervolgonderzoek zou nagegaan moeten worden of bepaalde aspecten van de

grammaticalisatietheorie toch een handvat kunnen bieden voor de beschrijving van de lexicale
en syntactische middelen waarnee de argumentatieve categorieEn in T2 worden gerealiseerd.

Eerder dan aan een opeenvolging van een pragmatische fase, een lexicale fase en een
grammaticale fase, zoals gepostuleerd door Giacalone Ramat e.a., zou moeten worden gedacht

aan een fasering in termen van 'pragmatisch', 'lexicaal-syntactisch' en 'tekstueel'. In plaats
van een aparte gegrammaticaliseerde fase zou namelijk een derde tekstuele fase moeten worden
geintroduceerd, waarin de schrijvers in T2 vooral gebruik maken van tekstuele strategieEn.
De verschillen tussen de T2-schrijvers en de T1-schrijvers blijken namelijk maar ten dele op
syntactisch terrein te liggen; veel grotere verschillen dan in de mate van grarnmaticalisatie zijn
er tussen T2 en Tl in de beheersing van allerlei tekstuele strategieen (pragmatisch-retorische
organisatie van de tekst, stijlfiguren, retorische vragen, synonimie, corrmunicatieve formules,
discourse markers, e.d.).

Met de hier voorgestelde driedeling komt het onderscheid tussen lexicaal en syntactisch
te vervallen. In 4.4 stelden we al dat de stricte scheiding, die in de grammaticalisatietheorie
wordt aangebracht tussen lexicon en syntaxis op theoretische en praktische gronden onhoudbaar
is; in hoofdstuk 6 en7 is dit onderscheid dan ook niet gemaakt. De linguistische verwerving
van de argumentatieve categorieen inTZ zou op deze manier kunnen worden beschreven als

een ontwikkeling van pragmatisch, via lexicaal-syntactisch, naar tekstueel. Deze drie fasen
zouden als volgt kunnen worden gekarakteriseerd:

Pragmatische fase: de argumentatieve oriEntatie wordt vastgesteld op basis van de directe
linguistische context. Argumentatieve indicatoren en andere lexicale en syntactische
markeringsmiddelen worden door de schrijvers in T2 niet of bijna niet gebruikt.

Lexicaal-syntactische fase: er wordt in T2 zowel van argumentatieve indicatoren als van
andere lexicale en gegrammaticaliseerde middelen gebruik gemaakt. Ook
morfosyntactische markeringsmiddelen worden gebruikt.

Tekstuele fase: het gebruik van argumentatieve indicatoren neemt in deze fase weer af.
Naast indicatoren en andere lexicaal-syntactische middelen wordt in T2 ook gebruik
gemaakt van allerlei tekstuele indicatoren. Met tekstuele indicatoren worden
taalelementen bedoeld, waarvan de argumentatieve functie, meer dan op basis van de

directe betekenis of semantische en syntactische micro-context, moet worden vastgesteld

2tl

1.

2.

3.
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op basis van de macro-functie in de tekst. De schrijvers bedienen zich van verschillende
soorten discourse markers, communicatieve formules, lexicale herhalings- en
verwijzingsmiddelen (synoniemen, deiktische elementen, tekstuele anaforen).

In deze derde tekstuele fase wordt er in T2, behalve van indicatoren en andere lexicale
en syntactische markeringsmiddelen, in toenemende mate gebruik gemaakt van indirect
argumentatieve pragmatisch-retorische middelen. De argumentatieve orientatie wordt
weergegeven met behulp van allerlei lexicale elementen met een modale functie (deontisch,
epistemisch, gevoelsmodaliteit), stijlfiguren, retorische vragen, etc. Ook worden er
verschillende interactionele partikels, focaliseerders, modale markeerders en tussenwerpsels
gebruikt (weet je, eigenlijk, zelfs, wellicht, althans, etc.). Deze geven informatie over de
psychologische en sociale afstand tussen schrijver en lezer. Tegelijkertijd kunnen ze als
indicatie worden beschouwd van de mate van gebondenheid en emotionele betrokkenheid van
de schrijver.2

8.5 Lingui'stische transfer vanuit de moedertaal

Behalve door gemarkeerdheidsrelaties en door bepaalde doeltaalkenmerken, wordt de

linguistische realisatie van de argumentatieve categorieOn in T2, zoals verwacht, ook beihvloed
door de moedertaal van de schrijvers (zie Figuur 8.1). Linguistische transfer manifesteert zich
vooral indirect, als vermijding van vornen en constructies die in T1 geen eenduidig equivalent
hebben of afwezig zijn. Voorbeelden van directe linguistische transfer van indicatoren uit Tl
zijn er vrijwel niet. Directe transfereffecten zijn wel zichtbaar in het gebruik van
communicatieve formules en gelexicaliseerde metaforen in T2 die, ondanks de afwijkingen
ten opzichte van het Italiaans als moedertaal, in communicatief opzicht meestal adequaat zijn.

Het testmateriaal bevat ook enkele voorbeelden van overtreding van lexicaliseringsregels
in T2, die moeten worden toegeschreven aan de invloed van de Nederlandse spreektaal. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij het pleonastische gebruik van quindi (dus) en dunque (dus) ter
introductie van de Conclusie, in argumentatieve sequenties van het type Argument-Opinie,
waarbij zowel het Argument als de Conclusie door een indicator worden gemarkeerd.

Gegrammaticaliseerde vormen of distincties die in T1 ontbreken, komen in T2 slechts
incidenteel voor. Vaak vindt er dan een inperking plaats van het semantische en syntactische
domein van een indicator, zoals bij infatti (namelijk) en bij het gerundium. In 7.7
veronderstelden we dat ook de voorkeur van de T2-schrijvers voor niet-syntheticiteit een
verklaring zou kunnen zijn voor de geringe frequentie in T2 van het in het Italiaans veel
gebruikte gerundium. Ook de afwezigheid in T2 van voltooid-deelwoordzinnen, een constructie
die in het Italiaans stilistisch gemarkeerd is, zou, behalve door gemarkeerdheid en vermijding
van gegrammaticaliseerde constructies, veroorzaakt kunnen worden door deze voorkeur voor
niet-syntheticiteit. Waarschijnlijker is echter dat de lage gebruiksfrequenties van het gerundium
en het ontbreken van voltooid-deelwoordzinnen in de T2-teksten vooral zijn te wijten aan de

afwezigheid van deze constructies in het Nederlands.

8.6 Pragmatisch-retorische realisatie van de argumentatieve categoriein in T2

Behalve linguistisch moeten de argumentatieve categorie€n ook pragmatisch-retorisch in T2

'Cfr. Hyland (1996).
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worden gerealiseerd (Figuur 8.1). In 3.3.2 werd gesteld dat de pragmatisch-retorische
vaardigheden, die de schrijvers al hebben verworven in de moedertaal, nauw samenhangen

met de taalonaftrankelijke cognitieve en metacognitieve vaardigheden: enerzijds zijn ze er het

resultaat van, anderzijds zijn ze van invloed op de perceptie van de werkelijkheid en het

schrijfgedrag in T2. Ook is de verwachting uitgesproken dat het gebruik van stijlfiguren en

andere pragmatisch-retorische middelen met indirect argumentatieve functie tot de

vaardigheden behoren die zich bij T2-schrijvers pas in een laat stadium ontwikkelen (3.2).

Meer dan in het type linguistische realisatie doen zich in pragmatisch-retorisch opzicht
de grootste verschillen voor tussen T2-schrijvers en moedertaalschrijvers, zoals naar voren is
gekomen in hoofdstuk 7. Het 'non-native' karakter van de T2-teksten moet daarom voor een

belangrijk deel worden gezocht in deze'afwijkende pragmatisch-retorische realisaties.3
De pragmatisch-retorische verschillen tussen TZ en Tl hebben geen betrekking op de

macro-argumentatieve structuur en de syntactische organisatie van de tekst. In 6.2.3 zagen we
dat er geen significante verschillen zijn tussen T2 en T1 in de mate van argumentatieve
onderschikking versus nevenschikking, de complexiteit van de argumentatie, het aantal
Premisses voorafgaand aan de argumentatie of het gebruik van een overkoepelend standpunt
en een algemene conclusie. Het Nederlands en het Italiaans als moedertaal hebben in
vergelijking met Italiaans-T2 eenzelfde tekstuele opbouw. Ondanks de verschillen in het
gemiddeld aantal woorden per zin, worden zowel Italiaans-T2, Nederlands-Tl als Italiaans-T1
gekenmerkt door de aanwezigheid van paratactische, asyndetische verbindingen en een schaars
gebruik van interpunctie, zoals we hebben geconstateerd in 7.5.3.

Figuur 8.1 toont dat de pragmatisch-retorische realisatie van de argumentatieve
categorieEn in T2 wordt beinvloed door de manier waarop deze door de schrijvers worden
gerealiseerd in de moedertaal. Op basis van het transferonderzoek werd in 3.5.3 de
veronderstelling geuit dat pragmatisch-retorische transfer van T1 naar T2 zichvooral voordoet
bij meer gevorderde taalleerders. De onderzoeksbevindingen lijken dit laatste te bevestigen.

De T2-schrijvers blijken bij het argumenterend schrijven in pragmatisch-retorisch opzicht
grotendeels te werk te gaan op de manier waarop ze dat in hun moedertaal doen, zoals we op
grond van de aanwezigheid van vitale metaforen in Italiaans-Tl en het ontbreken ervan in
Italiaans-T2 en Nederlands-Tl in 7.6.1 hebben vastgesteld.

Een andere indicatie van het optreden van pragmatisch-retorische transfer wordt gevormd
door het aantal retorische vragen, dat in ltaliaans-Tl veel hoger is dan in Italiaans-T2 en in
Nederlands-Tl (7.6.2). Ditzelfde geldt voorde opvallende verschillen in gemiddelde zinslengte,
aantallen opsommingen, perifrasen en antonomasia's tussen ltaliaans-Tl enerzijds en Italiaans-
T2 en Nederlands-Tl anderzijds.

De Italiaanse moedertaalschrijvers leggen bovendien een schijnbaar grotere emotionele
betrokkenheid bij hun onderwerp aan de dag dan de Nederlandse schrijvers. Dit is bijvoorbeeld
te zien aan het grotere aantal kwalificerende inhoudswoorden met modale functie (belleua,
schoonheid; splendore, pracht; stupendo, schitterend) Ook zijn de Italiaanse moedertaalteksten
in lexicaal opzicht gevarieerder (7.7).

8.7 Pragmatisch-retorische verschillen tussen T2 en Tl: voorbeelden

3 Zie voor het begrip 'non-native' onder andere Berman (1984), Blok-Boas (1993), White
en Genesee (1996).
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Hoe diepgaand de pragmatisch-retorische verschillen tussen Italiaans-T2 en Nederlands-Tl
in vergelijking met Italiaans-Tl kunnen zijn, wordt geillustreerd door de drie opstellen A, B
en C hieronder, afkomstig uit het testmateriaal. In deze teksten wordt door twee Nederlandse
en 66n Italiaanse proefpersoon ingegaan op de al dan niet verminderde aantrekkingskracht van
Itali€.

In pragmatisch-retorisch opzicht onderscheiden de teksten van de Nederlandse schrijvers
zich sterk van die van de Italiaanse schrijver. In de Italiaans-T2 tekst (tekst A) somt de
schrijver een aantal argumenten op ter verklaring van het feit dat Itafie minder buitenlandse
bezoekers trekt. Niettemin wordt in de conclusie gesteld dat Itali6 nog steeds een aantrekkelijke
vakantiebestemming is. In de Nederlands-Tl tekst (tekst B) wordt een aantal argumenten
aangevoerd voor het wegblijven van veel Italie-gangers. In tegenstelling tot tekst A, zegt de
schrijver van B de motieven van deze toeristen alleszins begrijpelijk te vinden. Hij concludeert
dat de daling van het toerisme voor een belangrijk deel te wijten is aan de Italianen zelf.

Het woordgebruik in tekst A en tekst B is simpel en weinig gevarieerd. De argumentatie
is lineair, de zinnen zijn kort en stijlfiguren zijn nagenoeg afwezig. De toon is zakelijk en
enigszins afstandelijk. De schrijver van tekst B is bovendien zeer categorisch en weinig
genuanceerd in zijn oordeel over ItaliE en de Italianen.

Ook in de Italiaans-Tl tekst (tekst C) is de argumentatie lineair. Volgens de schrijver
is de schoonheid van Italid grotendeels onaangetast gebleven, ondanks de problemen waar het
net als andere geindustrialiseerde landen mee te kampen heeft. In vergelijking met tekst A en
B zijn de zinnen in C lexicaal gevarieerder en langer door de vele opsommingen en
betrekkelijke bijzinnen, geintroduceerd door che (dat/die).In de tekst figureert bovendien een
aantal metaforen, metonymieen en retorische vragen. De emotionele betrokkenheid van de

schrijver bij het onderwerp is groot. In lyrische bewoordingen (meraviglioso, prachtig;
splendori naturali e artistici, natuurlijke rijkdommen en kunstschatten; splendido azzurro,
schitterend blauw; montagne dafavola, sprookjesachtige bergen; fascino naturale, natuurlijke
bekoring) wordt de pracht en natuurlijke rijkdom van Italie beschreven.

Tekst A (ltaliaans-T7)

Come nel settecento e nell'ottocento I'Italia di oggi ha ancora molto da offrire. Si pub pensare
alle cose culturale, ciob l'architettura, i musei e gli evenementi storici come il palio a Siena. Perb
i turisti stranieri non vengono soltanto per la cultura, vogliono anche avere delle vacanze vicino
al mare, sotto il sole, per riposarsi un po'. A questo momento E necessario dire che ci sono degli
altri paesi come la Spagna e la Francia che possono offrire queste vacanze.
Perchb non hanno ragione i turisti a preferire altre destinazioni che Italia? Italia non D come la
Spagna dove per esempio alla Costa Brava gli olandesi si divertono per 15 giorni tra il loro
proprio popolo. Quando si va in Italia al mare non si vede quasi soltanto olandesi, o ristoranti
olandesi. Si sarai tra il popolo italiano, in mezzo alla vita italiana, vicino alle citti storiche.
Naturalmente Italia ha, come altri paesi, perso un po' il suo fascino. In questo tempo l'industria
inquina il mare e I'aria. Il traffico b.diventato pii caotico semplicemente perchd ora la gente ha
la possibiliti di comprare una macchina. Questa tendenza della vita moderna non si vede soltanto
in Italia. In ogni paese della comuniti europea il benessere E aumentato. Cosi possiamo andare
in vacanza, andare in Italia. E' un peccato che i campeggi sono sporchi e affollati e gli alberghi
sono disorgannizati, specialmente nelle citti come Roma e Firenze, che vengono visitate ogni
estate da turisti da tutto il mondo. La vera atmosfera romana e fiorentina non si sente di pit.
Questi argomenti negativi non mi ritengono di andare in Italia. Ci sono ancora poste dove il turis-
mo non E importante. Poste dove si pud vedere com'b veramente la vita italiana, com'E il popolo,
Ia cucina, ecc. Per me Italia b, nonostante l'influenza delle vita moderna, rimasta un bel paese.
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(Net als in de achtiende en negentiende eeuw heeft het huidige Italie nog veel te bieden. We

kunnen denken aan culturele dingen, oftewel de architectuur, de musea en de historische

evenementen zoals de Palio in Siena. Maar de buitenlandse toeristen komen niet alleen voor de

cultuur, ze willen een vakantie dicht bij zee, onder de zon, om een beetje uit te rusten. Op dit
moment moet worden gezegd dat er andere landen zijn zoals Spanje en Frankrijk die zo'n
vakantie kunnen bieden. Waarom hebben de toeristen ongelijk als ze andere bestemmingen dan

Italie verkiezen? Italie is niet zoals Spanje, waar bijvoorbeeld aan de Costa Brava de

Nederlanders zich twee weken amuseren met hun eigen mensen. Wanneer je naar ItaliE naar de

kust gaat, zie je bijna geen Nederlanders of Nederlandse restaurants. Je zult onder de Italianen
zijn, temidden van het Italiaanse leven. Natuurlijk heeft Italie, zoals andere landen, wat van zijn
aantrekkingskracht verloren. Tegenwoordig vervuilt de industrie de zee en de lucht. Het verkeer

is chaotischer geworden, eenvoudig omdat de mensen nu de mogelijkheid hebben een auto te
kopen. Deze tendens van het moderne leven zie je niet alleen in ItaliE. In elk land van de
Europese gemeenschap is de welvaart toegenomen. We kunnen dus met vakantie gaan, naar Italie
gaan. Het is jammer dat de campings vuil en vol zijn en de hotels slecht functioneren, vooral

in steden als Rome en Florence, die elk jaar worden bezocht door toeristen uit de gehele wereld.
De echte Romeinse en Florentijnse sfeer proef je er niet meer. Deze negatieve argumenten
weerhouden me er niet van naar Italie te gaan. Er zijn nog plaatsen waar het toerisme niet
belangrijk is. Plaatsen waar je kunt zien hoe het Italiaanse leven echt is, de bevolking, de keuken,
etc. Voor mij is Italie, ondanks de invloed van het moderne leven, nog steeds een mooi land.)

Tekst B (Nederlands-Tl )

Het lijkt wel of Itali0 steeds minder in trek is bij buitenlandse bezoekers. Echt verwonderlijk is
dat ook niet. Alom bekende gemeenplaatsen blijken steeds vaker bevestigd te worden. Chaos,
burocratie, stakingen, kriminaliteit en vervuilde zee€n zijn enkele zaken waar toeristen in Italie
steeds de dupe van zijn. We hebben het dan nog niet over de exorbitante prijzen.
Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer toeristen een andere bestemming kiezen. Spanje,
Frankrijk en andere mediterrane landen bieden de massatoerist vaak voor veel minder geld
hetzelfde wat ze voorheen in Italie zochten: zee en zon.
Het wordt tijd dat de Italianen beseffen dat ze onbewust voor een wel erg slechte naam hebben
gezorgd in het buitenland. Onbewust, want zelf zijn ze ziende blind als het gaat om eerder
genoemde wantoestanden- ze weten immers niet beter.
Het zou jammer zijn als daardoor straks ook de kultuurminnende toerist Itali0 voor gezien zou
houden. En daar is niet veel meer voor nodig.

Tekst C (ltaliaans-Tl)

Tutti i paesi civilizzati soffrono degli stessi problemi dell'Italia, in misura pif o meno maggiore.

Questo fenomeno, perb, b anche indice di progresso, del fatto che I'Italia e gli altri paesi crescono
e cambiano, anche se i cambiamenti che portano a qualcosa di migliore passano molto spesso

attraverso condizioni meno piacevoli e talvolta drammatiche. Cid non toglie che I'Italia possa

mostrare una bellezza scalfita solo in maniera irrilevante dagli innumerevoli problemi in cui si

b ritrovata immersa in ogni secolo della sua storia. Infatti, I'Italia E meravigliosa e non solo i
turisti, ma anche noi stessi Italiani non ce ne rendiamo conto. Abbiamo degli splendori naturali
e artistici sotto il naso e non lo sappiamo. Una persona che, come me, d vissuta per venti anni
in un tranquillo paese del Sud, e che poi, per completare gli studi, si b ritrovata in una grande

citti come Milano, si accorge che quella natura, quella campagna, quel mare verde sotto il cielo
di uno splendido azzutro, che guardava per abitudine e in cui viveva senza accorgersene, sono
aspetti meravigliosi e rari, inesistenti nelle grandi citth o ormai scomparsi in altre parti del
mondo. Cosa ne sanno i turisti, cosa ne sappiamo noi stessi Italiani dei meravigliosi angoli che
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esistono ovunque in Italia, in un qualsiasi paese apparentemente insignificante? Cosa ne sappiamo
della cultura profonda che si nasconde in una chiesetta o in una vecchia biblioteca, o
nell'architettura caratteristica di qualche posto poco considerato? L'Italia insomma, non E solo
Roma, Napoli, Firenze o la costa ligure e quella emiliana, solo per citare qualche zona molto
battuta dai turisti; l'Italia b l'insieme di mille paesi e cittadine traboccanti di cultura accumulata
nel corso dei secoli, di chilometri e chilometri di costa ancora pulita, di campagne e colline che

si estendono a perdita d'occhio cosi come erano secoli fa, di montagne da favola. E forse E

meglio che i turisti non sappiano di tutto ci6, perchd lo sfruttamento a fini turistici spesso
trasforma il territorio privandolo del suo fascino naturale. E' anche per questo che ora ci si
lamenta di alcuni dei problemi di cui si parlava prima.

(Alle beschaafde landen hebben in meerdere of mindere mate te kampen met dezelfde problemen
als Italie. Dit verschijnsel duidt echter ook op vooruitgang, op het feit dat Italie en de overige
landen groeien en veranderen, ook al gaan veranderingen, die tot iets beters leiden, vaak gepaard
met minder plezierige en soms dramatische omstandigheden. Dat neemt niet weg dat ItaliE een
schoonheid toont, die slechts licht wordt beroerd door de talloze problemen waarrnee het land
in elke eeuw van zijn geschiedenis is geconfronteerd. Italie is inderdaad schitterend en niet alleen
de toeristen, maar ook wij Italianen realiseren het ons niet. We hebben natuurlijke rijkdommen
en kunstschatten voor onze neus en we weten het niet. Iemand als ik, die twintig jaar heeft
doorgebracht in een rustig dorp in het Zuiden, en dan voor de studie in een grote stad als Milaan
terechtkomt, merkt dat die natuur, die velden, die groene zee onder een schitterend blauwe hemel,
waar je naar keek uit gewoonte en middenin leefde zonder er acht op te slaan, wondermooie en
zeldzame aspecten zijn, die in de grote steden ontbreken en elders op de wereld verdwenen zijn.
Wat weten de toeristen er van, wat weten wij Italianen zelf van de wondermooie hoekjes overal
in Italie, in schijnbaar onooglijke dorpjes? Wat weten we van de rijke cultuur die ligt verborgen
in een kerkje of een oude bibliotheek, of in de karakteristieke bouwstijl van een onaanzienlijke
plaatsje? Kortom, Itali6 is niet alleen Rome, Napels, Florence of de kust van LiguriE of Emilia-
Romagna, om een paar gebieden te noemen waar veel toeristen komen; Italie is het totaal van
duizend dorpen en stadjes boordevol cultuur, die er zich in de loop der eeuwen heeft opgehoopt,
van kilometers en kilometers nog onaangetaste kust, van velden en heuvels die zich uitstrekken
zo ver het oog reikt, als eeuwen her, van sprookjesachtige bergen. En misschien is het beter dat
de toeristen dit alles niet weten, omdat de exploitatie ten behoeve van het toerisme een gebied
vaak verandert en berooft van zijn natuurlijke bekoring. Dit is ook een van de rgdenen dat er
nu wordt geklaagd over de problemen waar we het zojuist over hadden.)

8. 8 Mo gelijkheden voor vervolgonde rzo,ek

Ten aanzien van het gebruik en de linguistische en pragmatisch-retorische realisatie van de
argumentatieve categorieen in T2 is in de afgelopen hoofdstukken met betrekking tot het
argumenterend schrijven door halfgevorderde T2-schrijvers een aantal specifieke vragen
beantwoord, maar zijn evenveel nieuwe vragen opgeworpen. De resultaten die uit deze
dissertatie naar voren zijn gekomen, bieden verschillende aanzetten voor vervolgonderzoek.

Wat betreft de accessibiliteit in T2 zou nagegaan moeten worden of de invloed van
implicationaliteit, cognitieve complexiteit, communicatieve noodzaak, pragmatisch-retorische
complexiteit en linguistische complexiteit wEl vastgesteld kan worden in teksten van
beginnende T2-schrijvers, zoals al werd gesuggereerd in 6.6 en 8.3. Ook zou moeten worden
onderzocht in hoeverre er, naast de genoemde factoren, nog andere factoren in het geding zijn,
die medeverantwoordelijk zijn voor de gebruiksfrequentie en -volgorde van de argumentatieve
categoriee n in T2.
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Verder onderzoek zol zich, behalve op de accessibiliteit van de argumentatieve

categorieen, met name moeten richten op de in 8.4 voorgestelde 'tekstuele fase', die met
betrekking tot de linguistische realisatie van de argumentatieve categorieEn kan worden
onderscheiden. Bekeken moet worden van welke tekstuele strategie€n de schrijvers zich
bedienen voor de markering van de argumentatieve orientatie in T2 en Tl en hoe het gebruik
van tekstuele strategieEn zich verhoudt tot het gebruik van argumentatieve indicatoren en

andere lexicale en syntactische middelen.
Naast de linguistische realisatie dient ook de pragmatisch-retorische realisatie van de

argumentatieve categorieEn nader te worden bestudeerd. Het begrip 'non-native' moet hiertoe
worden afgebakend en gespecificeerd. Meer in het algemeen zou vervolgonderzoek vooral
gericht moeten zijn op de analyse van de linguistische en pragmatisch-retorische mechanismen

die schrdvers in T2 en Tl tot hun beschikking hebben om de emotionele betrokkenheid van

de lezer te manipuleren. Speciale aandacht zou moeten worden besteed aan de argumentatieve
functie van metaforen en andere stijlfiguren: voor wie zijn ze bedoeld, is hun aanwezigheid
gebonden aan een bepaald teksttype of onderwerp, aan welke semantische velden of sectoren
van kennis wordt gerefereerd, welke boodschap en welke emoties dragen ze uit, in hoeverre
dragen ze bij aan de modale kracht van het betoog?

Ook de pragmatisch-retorische conventies van het Italiaans en het Nederlands, die op
verschillende punten met elkaar contrasteren, zouden in detail onder de loep moeten worden
genomen. Daarbij dienen zowel argumentatieve als niet-argumentatieve teksttypen in
beschouwing te worden genomen. Het gebruik van mogelijk afwijkende grafische conventies
in het Italiaans en het Nederlands (haakjes, gedachtenstreepjes, aanhalingstekens, uitroeptekens,
vraagtekens), die mede een indicatie vormen van het standpunt en de emotionele betrokkenheid
van de schrijver, zou eveneens bij de analyse moeten worden betrokken. Ondanks de in 3.4.1
gesignaleerde moeilijkheid om de proceskenmerken van het argumenterend schrijven zichtbaar
te maken, zou ook nagegaan moeten worden in hoeverre door sommige T2-schrijvers
welbewust wordt vastgehouden aan de pragmatisch-retorische conventies van de moedertaal,
en afwijkingen als strijdig met de eigen schrijfstijl en persoonlijkheid worden beschouwd.

Een ander punt dat nader geanalyseerd zou moeten worden heeft te maken met de mate
van lexicale variatie en synonimie. Gepoogd moet worden antwoord te geven op vragen als:
zijn de Italiaanse moedertaalteksten lexicaal inderdaad gevarieerder en bevatten ze minder niet-
specifieke 'paraplu-termen' dan de Italiaans-T2 teksten en de Nederlands-Tl teksten, zoals
de data suggereren? Van welke lexicale herhalingsmechanismen bedienen de schrijvers zich
inT2 enTl envanwelksoorttekstueleanaforenmakenzegebruik? In'1.5,3, waarde
gemiddelde zinslengte in Italiaans-Tl, Italiaans-T? en Nederlans-Tl aan de orde is gekomen,
is met betrekking tot de Type-Token Ratio (TTR) opgemerkt dat de TTR als maat van lexicale
variatie van twee talen met verschillende flectiesystemen en woordvormingsregels ongeschikt
is. De analyse van de lexicale variatie in TZ en Tl zou daarom niet aan de gemiddelde
zinslengte gekoppeld moeten worden, maar moeten worden gerelateerd aan bepaalde niveaus
van woordfrequentie in TZ en T1 of aan de aantallen woorden die per woordfamilie of
semantisch veld door de schrijvers worden gebruikt, zoals wordt voorgesteld door Laufer en
Nation (1995).4

4 Als maat voor de lexicale variatie in de opstellen van halfgevorderde leerders van het Engels

stellen Laufer en Nation (1995) voor gebruik te maken van het Lexical Frequency Profile,
waarrnee wordt gekeken naar de verhouding tussen de aantallen hoogfrequente en minder
f,requente termen in de T2-teksten.
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Een heikele kwestie tenslotte, die tot nu toe onaangeroerd is gebleven, betreft de
onderwijsbaarheid van deze voor T2 specifieke pragmatisch-retorische middelen. Is het, met
andere woorden, voor T2-schrijvers mogelijk en ook wenselijk te schrijven op de manier
wailop moedertaalschrijvers dat doen? Hoewel een eerste intuitieve reactie op grond van
persoonlijke ervaring in het schrijfonderwijs aan Nederlandse studenten Italiaans en aan niet-
Nederlandstalige studenten Nederlands-T2 ontkennend is, moet dit antwoord naar alle
waarschijnlijkheid worden genuanceerd. Een formulering in termen van 'in sommige opzichten
wel, in andere niet' is vermoedelijk meer op zijn plaats. Vervolgonderzoek zou op deze
kwestie enig licht moeten werpen en moeten uitwijzen welke pragmatisch-retorische aspecten
voor T2-schrijvers uiteindelijk wEl aan te leren zijn.
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BIJLAGE 1: TEST A, TEST B, TEST C

TEST A

Ti vorremmo chiedere di formulare per iscritto il tuo parere su una delle seguenti
affermazioni:

- UNIFICAZIONEEUROPEA: PERDITADELL'IDENTITANAZIONALE?

- L'ITALIA HA PERSO IL SUO FASCINO?

Ti saremmo grati se volessi giustificare il pii possibile la tua opinione fornendo tutti
gli argomenti che ti sembrano convincenti per un pubblico adulto italiano. Hai 45 minuti
di tempo; E permesso l'uso del dizionario monolingue. Grazie per l'aiuto che vorrai
darci.

TEST B

We willen je vragen om schriftelijk je mening te geven over een van de volgende
onderwerpen:

- TOERISTENINDUSTRIE IN DERDE-WERELDLANDEN: GUNSTIG OF
ONGUNSTIG VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET LAND?

- HEEFT ITALIE ALS TOERISTISCHE BESTEMMING BUITENLANDSE
BEZOEKERS VOLDOENDE TE BIEDEN?

Het gaat erom dat je je standpunt zo veel mogelijk beargumenteert en je argumentatie
afstemt op een volwassen Nederlandse lezer. Je hebt 45 minuten de tijd voor het
schrijven van de tekst. Dank je wel voor je medewerking.

TEST C

Formulare un parere positivo o negativo motivato a proposito delle affermazioni
sottostanti (25-50 parole; 45 minuti di tempo):

l. Gli esami universitari vanno aboliti.

2. All'universiti si studia poco.

3. Essere anziani d brutto.

4. La letteratura olandese E di scarso valore.

5. I1 matrimonio E un'istituzione ormai superata.

6. L'ecologia E diventata la gran moda del nostro tempo.



BTJLAGE 2: TESTMATERIAAL ITALIAANS-T2,
NEDERLANDS.T 1, ITALIAANS.T 1

ITALIAANS-72

TEST A, CORPUS I

NIVEAU I

l. Non penso che I'unificazione di Europa sarl una perdita dell'identitd nazionale. Europa E formato di molti paesi

che hanno tutto i propri valori e le proprie tradizione. Questi valori e tradizione sono formati per molti secoli e non
camberanno di colpo. Certo, ci sard uno scambio dei valori e delle tradizione tra i paesi ma penso che questo scambio
sarh utile per arricchere Ia propria cultura. Ci sono anche le lingue che sono molte diverse. L'inglese sari Ia lingua
principale, ma penso che non sia possibile di trasformare tutte le lingue nell'inglese. Tutti i metodi degli scuoli
dovrebbero essere cambiati, e anche i parenti dovrebbero usare I'inglese per imparare i bambini questa lingua. Non
sia possibile. Ci saranno sempre degli uomini che usano la loro propria lingua e alla lingua sono legate le tradizione
e i valori del proprio paese. Per me l'unificazione vuol dire che Europa sia un insieme di paesi separati con un zielo
uguale: La collaborazione sul campo economico e politico. Ci sari una perfezione del commercio, che sare vantosa
per tutti.

2. Quando l'Europa diventertr un grande paese, molte paese differente ciamberh moltissime cose. Ci sono due
possibilith, un Europa con un governo centrale, o scegliere per una sistema come negli Stati Uniti -la federazione.

Un governo centrale porta in se un grande rischio-la perdith dell'identith nazionale. Una sistema federativa E molto
differza, lascia pitr spazzio per la cultura regionale e nazionale. L'Europa come un grande paese, con tutte le vecchie
paese come provincie e regione, come funziona oggi la Svizzera e anche la Repubblica Italiana. La necessitl
dell'unificazione Europea d molto chiaro sul terreno dell'economia, e soprattutto I'agricultura che sari sempre una
cosa molto difficile. Anche I'ambiente deve essere un punto di attenzione, con tutte i f,rumi inquinati. Queste probleme
possiamo risolvere solo tutti insieme, hanno tutto un governo. Uno svantaggio dell'unificazione Europea b che tutte
le paese perderebbero il potere di decisione. La sovranittr b molto importante per paese, abbiamo fatto molte guerre
per questo causa. Questo sari un grande punto di discuzione nel futuro. Con perdere il potere di decisione gente

penseri subito di perdere l'identith nazionale. Ma, non avere il potere di decisione, la sovranittr non vuole dire di non
essere una cultura di se stessa, di non avere cose diverse agli altri paese. Gli italiani saranno sempre persone

completamente diverso che gli Olandesi, per esempio sul punto di vista di mangiare. Superare molte probleme cosi
diverse e difficile, costertr molto tempo. Dare e prendere, essere compiacente e necessario per diventare un grande

paese. Quando succederh, tutto cambiarh, ma penso nel meglio.

3. Europa senza confini sarh terminato nell'anno millenovecentonovan[adue, fra qualche mese quindi. L'idea E

naturalmente ponderata senza posa, ed ogni governo per sb ha gitr prestabilito gli elementi possitivi e negativi
dell'unith. Penso che un Europa di millenovecentonovantadue sartr un Europa piil migliore dell'Europa di adesso.

L'economia intema, per esempio, avrh una spina possitiva, perchi i mezzi di produzione (cio} il lavoro, i beni capitali
e la natura) possono diffondere liberamente tra i membri dell'uniti Europea, poi non ci saranno pit le tariffe, le quote

e pit fattori possitivi: senza dubbio un vantaggio per ogni paese dell'unith. Ma perdiamo nello stesso tempo anche

la nostra identita nazionale? Questo non si sa, perchb I'elaborazione dell'unittr non E ancora conosciuta. Personalmente
penso di no, perch} non credo che tutti i membri diventano una 'provincia' dell'Europa nuova: questo non era mai
Io scopo dell'unit}, ma pit una specie di cooperazione, collaborazione. Perb la paura di questa perdith dell'identitl
nazionale vediamo in Inghilterra, dove il governo ha spesso avversato le proposizioni di Bruxelles. Perd finora loro
hanno sempre virato di bordo, solo per il ragione che la posizione dell'Inghilterra nell'Europa indebolisce se non
adattano. Anno prossimo sappiamo di pii, perd perdire la nostra identith? Quanto a questo c' b dubbio.

4. Se sia perdith dell'identiti nazionale dipende dalla sorta d'Unificazione Europea. Che cosa E l'identitA nazionale,
mi chiedo. La cultura nazionale forse o la lingua nazionale o la cultura nazionale? Probabilmente b un totale di tutte
queste cose. Quando sia obbligatorio dimenticare la cultura nazionale p.e. e ammettere una cultura nuova europ€a,
allora b davvero una perdith dell'identitl nazionale. Ma quando sia obbligatorio soltanto aggiungere una lingua
europea p.e. e accanto a quella c'b ancora la lingua nazionale, non c'E problema e non c'b una perdith di nazionalith.
Ci sarebbe un bel misto di cucine nazionali, penso. Per di pii, visto che in una sola paese ci sono ancora tante

differenze nella lingua, nella cucina, nella cultura anche, non penso che I'Europa sarebbe un paese uguale con una
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sola identite, I'identith europea.

5. L'unificazione Europea b necessario per essere in grado di mantenere la economia europeana che conosciamo

adesso. Se restiamo paesi individuali non possiamo continuare la nostra posizione nel mondo perchE saremmo
insignificante per i paesi importanti, come gli USA e I'Unione Sovietica. Ora possiamo fare un fronte ai paesi fuori
della CEE. Un altro vantaggio sarebbe I'ambiente, per esempio i fiumi, come il Reno che scorre versi alcuni paesi,

se sono inquinati non possiamo purificarli solo, dobbiamo farlo insieme, e cosi hai trovato un' altro motivo per la
unificazione dell'Europa. Ma, ci sono anche persone che dicono che l'identith nazionale annega nel mare della CEE.

Non hanno ragione, nell'Europa Unita anche le amministrazioni nazionale restano importanti e la cultura nazionale
non scompare, e la storia nazionale non cambia mai e non viene dimenticato, secondo me. Ma se viene dimenticato
ci sono sempre i musei e le biblioteche dove possiamo ritrovarlo. No, secondo me la unificazione d'Europa b una cosa
giusta e rimette I'Europa sulla carta del mondo, un Europa unita ha una voce che che viene subito nel mondo, paesi

individuali'invece no. (Se non b argomentato molto bene, E perchi avevo soltanto un'ora, alle 4 dovevo andare
all'OMP per una lezione d'inglese.)

6. Fra due anni l'Europa sard finalmente unificata. Adesso si domanda se le conseguenze saranno veramente positive
in tutti i campi. C'B per esempio la questione delle nazioni che perderanno loro identith nazionale cuando
parteciperanno a quest'Europa unificata in 1992. Personalmente credo che tutti i paesi europei sono unici; hanno una
propria cultura, una propria lingua, una propria storia, proprie costume e tradizioni propri. Sono cose che dobbiamo
riservare molto bene e I'unificazione non dovrebbe essere una ragione per perdere, anche se sia solamente una parte,

la propria identiti. L'unificazione sari veramente utile, nei campi economici e politici secondo me, perchE i paesi

coopereranno di pit che sari bene per il benessere. L'identith delle nazioni E una cosa che sarh solamente riservata
se le rappresentanti europei a Brusselles accentueranno le interesse dei propri paesi specialmente nel campo della
cultura. Penso che l'identitl culturale E la cosa pit importante da riservare. Vorrei dare un esempio d'una perdith
d'identith che 0 quasi successo in Olanda all'universitl. Il ministero di educazione voleva sostituire la lingua olandese
dalla lingua inglese per una gran pafte delle lezioni. Per fortuna ancora non E realizzato perchb credo che quest'idea
sarh veramente una perdita dell'identitl olandese. La conclusione di questo testo e che I'unificazione d'Europa E

necessario perb dobbiamo guardare molto bene a riservare I'identiti delle nazioni europei, e che I'Europa non
diventeril un gran paese con un govemo, una lingua e una cultura.

7. Prima di poter formulare un'opinione, una risposta su questa domanda bisogna bene considerare di che cosa b

composta un'identittr nazionale. E'chiaro che la definizione sartr una scelta personale. Per I'una sono importante i soldi
e per I'altra la lingua oppure la natura come carattere d'una paese. Cosi la domanda fondamentale b 'cos'E I'identit}
nazionale'?
Secondo me non B una domanda difficile perchB il carattere d'una nazione non si trova nel colore dei soldi, nelle cose

materiale, ciob il popolo, i loro pensieri, le loro idee, la lingua, la natura ecc. Poi dobbiamo guardare all'espressione
'unificazione europea'. Cosa implica questa unificazione? La risposta troviamo nei giornali d'ogni giorno: sartr

un'unificazione economica, politica e finanziaria. Cioe, le politiche viene unificata politiche economiche, agricole,
fiscali, finanziari ecc. Ma queste cose non cambiano ad un tratto un popolo con tradizioni secolari. Non cambiano
la lingua, neanche la natura. Forse usiamo fra poco gli stessi soldi, paghiamo la stessa tassa, abbiamo la stessa forma
di govemo e allora? Sartr un miglioramente. Un bel esempio che guesta unificazione non significa una perdita
d'identith E proprio I'Italia. Un'uniti che esiste piir d'un secolo ma che non sarh mai una vera unith. Un gruppo di
gente ha bisogna di separarsi degli altri, E sempre stato cosi, dunque paura non ho!

8. Io e con me tanti altri non sanno precisamente di che cosa consiste e come si svolgeri questa unificazione europea
nel 1992- Ma di una cosa sono sicura non arriviamo mai a quel punto della perdita dell'identiti nazionale. Per questo

fatto ci sono vari argomenti, di cui B la base il chauvinismo. Prima di tutto, ogni cittadino di un popolo di qualsiasi
paese, grande o piccolo, communista o capitalista" nordico o meridionale, E fiero di esser nato in quel paese. Certo
che il grado della quantiti di chauvinismo dipende da un paese e I'altro. Sappiamo tutti che la Francia b un buon
esempio del chauvinismo proprio, Luxemburgo invece E un po'meno chauvinista. Ma in ogni caso chauvinismo c'E
in ogni paese. Ogni popolo ha le sue abitudine, mentalittr, il suo modo di fare e la sua lingua. E questo fatto non pub

cambiare da un momento nel'altro. Non E nemmeno la questione perchb il popolo non vorrd cambiare questo E

tradizione e non vogliono rinunziare queste abitudine e questi modi di fare. A proposito della mentalitl c'b poco da

dire, perchb una mentalitl non pto cambiare nemmeno se la gente lo vuole. E nessun paese sartr disposto di rinunziare
la Ioro lingua. Insomma I'unificazione europea non intende una perdita dell'identith nazionale se no nessun paese della
communittr europea andril d'accordo.

9. Per I'unificazione europea d necessario che i paesi europei si avvicinino nel campo della economia, della
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legislazione sociale e della politica. Percib sono dell'opinione, che I'unificazione europea ponare grandi cambiamente
per i paesi europei, perd, non una perdita dell'identith nazionale. Nel primo luogo sarh necessario un cambiamento
molto grande nel campo della economia, perchd i sistemi economichi dei paesi europei non si somigliano abbastanza.

Si questo non cambia, molti imprese, industrie e genta partiranno dal suo paese, perchB un altro paese b piL ecomico
per vivere o per altre cose. Questo cambiamento non significa la perdita dell'identith nazionale, perchB i paesi avranno
sempre industrie, imprese ecc., che possono solo esistere in quel paese. Nel secondo luogo, saranno cambiamenti nel
campo della legislazione sociale. Ora, alcuni paesi hanno un sistema sociale molto male e percib gente da quelli paesi

vanno ad altri paesi. Questo sarh rafforzato quando le frontiere si apriranno ed i sistemi non sono ancora cambiato.

Questo pud significare una perdita dell'identith nazionale, perd, non del tutto, perchB le imagini dei paesi non
cambiaranno. Ognuno che pensa ad Amsterdam, penserh ad una citti dove tutto E permesso e possible. Non cambiarh
quando le frontiere si apriranno. Nel campo della politica c'b ancora molto da fare. Lo scopo finale dei paesi europei
E anche un'unificazione nel campo della politica. Penso che questo sia il pit difficile di tutto. Molti paesi sono
senz'altro d'accordo con gli Stati Uniti, perch6 hanno paura del quest paese enorme e naturalmente della Russia. Altri
paesi seguono Ia politica che d la politica migliore per la economia. Ma soprattutto penso che, i paesi non vogliano
veramente un'unificazione politica, perchE significarh per suo sentimento una perdita dell'identiti nazionale.

10. L'unificazione europea E un fatto che dobbiamo accettare, Nel 1992 avremmo una unittr al campo della politica,
economia ecc. Questa unitd E necessaria per poter fare concorrenza agli Stati Uniti, per poter essere piir importante
nella politica internazionale. Quando non ci uniamo (parlo degli stati di Europa) non avremmo mai una voce in questa
politica. Sono sicura che I'unificazione porta in sd molti vantaggi e che possiamo approfittare di questo cambio. Per
esempio nel1992 quando le frontiere si aprono, possiamo lavorare dappertutto, avremmo molto pi[ possibilith. Anche
per le imprese ci saranno i vantaggi, come I'allargamento del commercio estero senza i problemi dei diritti
d'importazione ecc.

Perb forse bisogna fare qualche sacrificio per realizzare questa unificazione. So che ci sono delle persone che hanno
paura di perdere l'identith nazionale a causa dell'unificazione. Posso capire queste persone perchd b un fatto che non
pud mai succedere e ne sono convinta che non succederi. La cultura di un paese b cosi profonda che I'unificazione
non pud essere un pericolo, Tutti i paesi hanno i radici diversi che non si pub cambiare mai. Questi radici, tradizioni
ecc. appartengono a un popolo determinato che sono molto diversi degli altri popoli, stanno nel cuore della gente.

Anche la lingua E una cosa che non si cambia e che distingue un paese dagli altri, anche la lingua mostra I'identith
nazionale. Non d possibile fare una 'lingua europea' come l'abbiamo visto con I'Esperanto. Questo fallimento mostra
che la gente resta fedele alla sua lingua propria. E percid sono convinta che I'unificazione europea non sarh una

perditd dell'identitb nazionale. So che ci sono molti altri ragioni perd non ho il tempo di explicare tutti.

I 1. L'Italia non ha perso il suo fascino, il suo fascino cresce ancora. Da qualche anno il numero di studenti in italiano
in Olanda cresce e anche il numero di uomini che si interessi in Italia cresce. La cucina la piir famosa in Europa non
B pii la cucina francese ma quella d'Italia, si pub comprare tanti vini italiani nelle negozie che prima erano tutti ignoti
al pubblico. Molti scrittori italiani vengono tradotti in molte lingue. Si vede, I'Italia ha ancora molto da offrire al
mondo. Ma perchE questo calo del turismo negli anni passati, perchb non vogliono piD venire i turisti in ltalia? La
ragione il pitr pesante, penso, sono l'inquinamento dell'Adriatico (che b rapporto in tutto il mondo d fa una paura agli
uomini come Chernobil) e i prezzi esorbitanti. Gli altri argomenti non sono tanto pesanti. Il caos nel traffico, nella
vita pubblica e politica esistono gi} da molti anni ('Quando vai in Italia E sicuro che la tua macchina sarh rubato' si

dicono in Olanda da lungo tempo.) perd i turisti sono venuti. No: la polluzione d. i prezzi sono i due ragioni i pii
importanti. Iprezzi sono cosi alti in comparazione con altri paesi mediterranei che la parte la piir grande della gente
non vuole pagere tanto per una vacanza sulla spiaggia. Percib questi turisti vanno nei altri paesi medeterranei come
la Grecia o la Spagna. I turisti pi[ ricchi, invece, non vogliono pagare la stessa somma per una vacanza in Italia che
per una vacanza in un paese pii lontano. In Italia si pub andare ancora una volta quando i prezzi sono pii bassi. 11

fascino non b cosi grande che mai.

12. L'Italia non b pit come b stata una volta. Per i turisti ci sono moltissimi disvantaggi che non c'erano diciamo
venti, trent'anni fa, almeno non in una quantith cosi grossa come oggi. Molti stranieri, ma anche molti italiani,
preferiscono di andare ad altri paesi in vacanze, soprattutto nelle vacanze estive. Secondo me perd ci sono ancora
delle ragioni per cui si puo' visitare I'ttalia. I turisti che non vanno a l'Italia per ragioni come sciopen, prezzi troppo
alti, scippi, traffico caotico, musei chiusi, eccetera, hanno ragione quando cercano altri posti, ma nello stesso tempo
mi domando se ci sono ancora posti (parlo solo di Europa adesso) dove non esistono tanti problemi. Quasi dappertutto
dove vengono turisti si incontra problemi.
Naturalmente, se uno ha avuto brutte esperienze una volta non vuole pitr ritornare in quel paese, ma fuori la stagione
diventa gii meglio in Italia quanto riguarda i disvantaggi, come in quasi tutti i paesi. I turisti che non vogliono andare
in Italia si sbagliano, soprattutto se non ci sono mai stati, perchb I'Italia E ancora un paese che ha molto da offrire
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al visitatore straniero. Per esempio il paese dentro, fuori le coste, dove esistono ancora molti usi vecchi. Un altro
esempio sono tutti i monumenti, musei ed altri centri di cultura: anche se sono chiusi molto spesso vale la pena di
andarci. Per uno interessato nella cultura e lingua romana e nelle stili d'arte t un vero dovere di andare in Italia. II
paesaggio, gli usi, la lingua e la cultura sono tu'rti esempi delle cose buone in Italia, con cui invece non voglio lasciar

sparire le cose brutte che ci esistono anche. Salvo i difetti governali ci sono molti difetti nella mentalith italiana. Un
esempio del primo d il difetto di fare leggi giusti o il partecipare con la maffia. Un esempio del secondo fatto E il
modo come si estima le donne o I'uso di voler fare tutto in un modo ilegale (molto spesso per modo di dare soldi).
Perb, e questo b un punto che si dimentica molto spesso, queste cose esistono in molti altri paesi. La differenza B

invece che in Italia esistono pii chiaramente e si scrive pii su queste cose nei giornali e nelle reviste. E anche se non

esistono certi tipi di problemi nel paese da dove viene il visitatore straniero, dh sempre un'impressione di come

differiscono certe cose nei diversi paesi. Anche se non b pi[ la meta ambita come d stata prima, I'Italia non puo'
essere dimenticata, perchE b ancora un paese molto importante sia quanto riguarda il peso internazionale sia quanto

riguardh le cose da offrire al visitatbre straniero. E il problema del calo delle visite straniere, che ha anche da fare

con il desiderio di andare in vacanze piir lontano, fuori l'Europa, sari (questo b sperabile) uno stimolo per cambiare

certe cose. Cosi venh forse di nuovo il tempo in cui I'Italia puo' dire di se stesso che E il centro del mondo.

13. Come nel settecento e nell'ottocento I'Italia di oggi ha ancora molto da offrire. Si puo' pensiue alle cose culturale,
ciob l'architettura, i musei e gli evenementi storici come il palio a Siena. Perb i turisti stranieri non vengono soltanto
per la cultura, vogliono anche avere delle vacanze vicino al mare, sotto il sole. per riposarsi un po'. A questo

momento E necessario dire che ci sono degli altri paesi come la Spagna e la Francia che possono offrire queste

vacanze. PerchE non hanno ragione i turisti a preferire altre destinazioni che Italia? Italia non E come la Spagna dove
per esempio alla Costa Brava gli olandesi si divertono per 15 giomi tra il loro proprio popolo. Quando si va in Italia
al mare non si vede quasi soltanto olandesi, o ristoranti olandesi. Si sarai tra il popolo italiano, in mezzo alla vita
italiana, vicino alle cittl storiche. Naturalmente Italia ha, come altri paesi, perso un po' il suo fascino. In questo tempo
I'industria inquina il mare e I'aria. Il traffico ts diventato pii caotico semplicemente percht ora la gente ha la
possibilittr di comprare una macchina. Questa tendenza della vita moderna non si vede soltanto in [talia. In ogni paese

della comunitd europea il benessere e aumentato. Cosi possiamo andare in vacanza, andare in Italia. E' un peccato

che i campeggi sono sporchi e affollati e gli alberghi sono disorgannizati, specialmente nelle citth come Roma e

Firenze, che vengono visitate ogni estate da turisti da tutto il mondo. La vera atmosfera romana e fiorentina non si

sente di pii. Questi argomenti negativi non mi ritengono di andare in Italia. Ci sono ancora poste dove il turismo non
b importante. Poste dove si pud vedere com'd veramente la vita italiana, com'b il popolo, la cucina, ecc. Per me Italia
e, nonostante I'influenza delle vita moderna, rimasta un bel paese.

14. In un articoletto si scrive che il numero di turisti stranieri E in discesa in Italia. Perchb ci si domanda? Ha I'Italia
perso il suo fascino? Penso che per alcuni turisti I'Italia non abbia pit Ia forza d'attrazione di dieci anni fa. Sono i
turisti che venivano in Italia solo per il sole e per la spiaggia. Questa gente non b mai stata a Roma o a Firenze, non
s'interessa di cultura ma del tempo e del mare. Penso che per questi turisti I'Italia non sia pii attraente. Il primo
motivo per non venire pii B i soldi, L'Italia 0 troppo cara. PerchE andare in ltalia quando si pud andare in Jugoslavia,
Grecia o Spagna, dove sono le stesse spiagge e d lo stesso sole, per meno soldi. (Credo che gli alti prezzi siano anche
un problema per gente che voglia andare in Italia per la cultura. Ho sentito spesso cose come: Italia d un paese

bellissima ma troppo cara). Poi l'inquinamento dell'Adriatico a naturalmente un motivo per non venire pitr in Italia.
E anche il Mediterraneo b molto sporco, il mare in Grecia e in Turchia E piil pulito. E' vero che in Italia sia difficile
trovare una posta dovb non sono mai stati turisti. L'Italia E gil stata scoperta. Negli ultimi anni c'd una tendenza in
Olanda (ma anche in Germania, Inghelterra e perfino in ltalia stessa) di andare a paesi non ancora pieno di turisti e
con una cultura molto diverso dal nostra, come la Turchia, la Thailand e l'Indonesia. Dunque I'Italia ha perso il suo

fascino? Io penso di no. la cultura italiana e adesso pi[ popolare che alcuni anni fa in Olanda. Cantanti come Paolo
Conte, Eros Ramazzotti e Zucchero Fornaciari hanno molto successo. Ad Amsterdam si pub vedere ai cinemi sempre
almeno un film italiano. (al contrario dei film tedeschi o spagnoli). Quasi tutti conoscono scrittori come Umberto Eco,
Italo Calvino e Primo Levi. Ho I'impressione che la gente piace I'Italia. Quando dico che studio Italiano in genere

si reagisce enthausiasta e mi dice che E un paese e una lingua molta bella. E I'Italia resta per molti turisti il paese

dovb si puo' trovare tutto: ci sono belle chiese medievale o del rinascimento, resti dei romani e dei Greci, belle
piccole paese, E il centro cattolico. Penso che dovrh succedere molto prima che Roma e Firenze saranno libero dei

turisti.

15.'Viva I'Italia' d il tema della revista olandese Avantgarde del mese ottobre. Si pud leggere molti vari articoli che

hanno come soggetto I'Italia. Articoli sulla moda italiana, interviste con italiani eminenti, storie della cucina italiana
e c'E anche scritto un rapporto della citti Venezia con tutti gli indirizzi dove si pub mangiare dormire, uscire, ecct,
Dunque, non sembra che I'Italia ha perso il suo fascino per i lettori di questa revista. E non E solo questa revista che
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scrive su I'Italia, anche la 'Viva' alcune settimane fa ha esclamato I'Italia come paese particolarmente per andare in
vacanza. Cosi, sembra che I'Italia ha una grande popolaritil per i stranieri. Sono conosciuti i prodotti italiani come
cuoco, design, e la moda italiana. Sembra anche che l'interesse in generale per la cultura e l'arte diventa piil grande
da alcuni anni, e in questo campo Italia ha molto da offrire. Non solo le vecchie opere d'arte, ma anche l'arte
moderna in una citth come, per esempio, Milano. Per i turisti l'Italia ha tutto: la cultura, l'arte, le citttr, ma anche la
bella natura e le spiagge. La ragione del fatto che il numero di turisti stranieri che visita l'Italia b in discesa non puo'
essere che I'Italia ha perso il suo fascino. Gli esempi suddetto lo dimostrano. Ci sono invece altre ragioni. E'vero che
I'Italia b un paese carissimo per tanti turisti stranieri. Per un turista che va in Italia tutto b caro: i campeggi, gli
alberghi, mangiare, bere, uscire, ecct. E perchd i turisti vanno in altre 'nuovi' paesi+uristici come Portogallo,
Ungheria, o Turchia, dove si paga molto pii meno. Quest'anno, con I'inquinamento dell'Adriatico, pochi turisti hanno
visitato luoghi turistici come Rimini. E per questo i turisti avevano ragione. Ma oltre a I'inquinamento del mare pehso
che i turisti non preferiscono pii luoghi come Rimini dove si trova il turismo di massa. La mia conclusione E che
d vero che il numero di turisti E in discesa da qualche anno. Ma noil e vero che I'Italia ha perso il suo fascino per
i stranieri. Ci sono altre ragioni.

NIVEAU 2

16. Quando Europa sarh unificata nel 1992, c'E la possibiliti che l'identita nazionale va sparire. Questa E una paura
che, secondo me, non d necessario. Credo che, quando le frontiere spariranno, l'identita nazionale esistertr ancora,
soprattutto nei cuori dei popoli, ciob su larga scala quest' identith esisterd. [.e culture dei paesi Europei sono troppo
differente. E' ben possibile che a cinque o dieci anni non ci sono piir differenze tra gli olandesi e i Fiamminghi o tra
i Francesi e i Valloni o qualche Zvizzero. Perd le differenze che per esempio esistono tra gli italiani e gli olandesi,
queste non spariranno. Differenze di mentalitd per esempio, in seguito al clima spariranno mai. GIi italiani vivano
fuori, sono piil aperti e forse pii allegri che gli olandesi. Anche I'unificazione di lingua 0 un gran problema:
quest'aspetto vuole molto tempo, e finchd i popoli parlano ancora la loro lingua avranno un proprio identi0. La
lingua E anche una specie di frontiera che deve scomparire e questa frontiera E molto difficile ad aprire. Tutti devono
imparare I'esperanto o forse l'inglese. Questa B una soluzione, ma ci sard sempre gente che non vuole o non pud
imparare un'altra lingua. Per questi motivi credo che l'identith nazionale non sard persa dopo 1992, cioB su larga
scala. Spero anche di no, perchE sarebbe un peccato.

17. Mancano soltanto quindici mesi. Andiamo veloce verso il famoso anno 1992 in cui I'unificazione europea debba
essere stata rcalizzatz. Saranno quindici mesi di grande turbulenza, ma anche di tanti punti interrogativi. La risposta
a tante domande importanti non b ancora trovata. I governi di tutti i paesi europei cercano di chiarificare il nuovo
sistema finanziario ed economico, ma i popoli dei paesi singoli si chiedono tante altre cose. Le cose piil vicine, piL
umane. Quelle cose vicine, come la lingua, Ia cultura, I'arte, Ia letteratura, gli abitudini particolari, in poche parole
I'identitd non vogliono perdere. A questo punto sappiamo soltanto che andiamo verso un'uniti monetaria, verso
un'unittr economica, che renderh le relazioni commerciali pit stretti. I confini non ci saranno pii, si, certo che saranno
anche dopo il 1992 sulla carta geografica europea, ma nella realti non si sartr piD molto cosciente del fatto che si entra
in un'altro paese. Anche il sistema della giustizia sari adatto e cambiato. Gli stranieri (i non-europeani) e
particolarmente gli americani, non sanno nemmeno come confrontare questo sviluppo. Si chiedono come funzionerd
quest'unittr, non soltanto economicamente, ma anche sul piano culturale. Noi non possiamo ancora dare la risposta.
Ma siamo noi che dobbiamo pensarci. Sarh necessario che dietro quest'unificazione stard anche un'idea comune,
un'unittr di allinearsi, Pensatevi, come sarh quando noi, europeani, siamo obbligati di mescolarci. Noi, olandesi
dobbiamo per esempio parlare italiano, e voi, italiani, dovete mangiare patate ogni giorno. L'esempio d un po' irreale,
ma voglio illustrare I'idea di perdere i propri valori, gli abitudini particolari, di perdere una varietd di culture, culture
che hanno le sue radici pit di due mila anni fa, che hanno una tradizione, una storia lunghissima, che soprattutto
dobbiamo mantenere, Quando un americano mi chiedesse che cosa sei, un europeana o un'olandese, io direi:
soprattutto e per fortuna sono olandese, e poi sono anche europeana; il sentimento olandese perb d molto piir forte,
e sono orgogliosa di esserla. La cosa difficile sard, esprimere quest'unificazione agli stranieri, ma speriamo che ci
tratteranno sempre come abitanti di un paese particolare, e non come piccola parte d'una massa europea.

18. Un'unificazione, europea o altro, porta sempre con sb tante discussioni. In questo caso, dell'unificazione europea,
ne viene parlato gitr da anni e da un grande gruppo di gente, come ministri, esperti ed altre persone venerabili. Si pud
parlare di tanti aspetti su questo fenomeno ed uno di quelli sarebbe essere se I'unificazione portasse con sb una perdita
dell'identitb nazionale. Per cominciare questo discorso sarebbe essere meglio chiedersi che cosa viene unificato, in
che modo? In 1992 i paesi europei vogliono realizzarc un'unificazione soprattutto nel campo dell'economia e del
commercio. Vogliono aprire le frontiere per tutto il traffico commerciale e civile. Rimane il fatto che si deve avere
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un passaporto, ma alla frontiera non sarebbe piil necessario di far vedere il passaporto. Ora coinvolgo il mio parere,

cio} secondo me questo fatto dell'economia non causa una perdita dell'identith nazionale. Personalmente penso che

una identiti nazionale abbia piil a che fare con il popolo stesso, ciob con la cultura del paese, Un paese pud avere

i paesi intorno a sb con le stesse strutture economiche e forse politiche (tutto questo regge in piedi naturalmente solo

quando I'unificazione sarebbe stata un grande successo), il popolo, secondo me, non perderh mai il suo carrattere.

Ogni popolo ha la sua mentalitb, il suo comportamento e queste sono cose che sono presente gid da secoli. E' difficile
toccare questo fatto. Anche I'ambiente culturale t molto importante. Con questo voglio dire che in un paese ci
rimangono sempre i musei, gli artisti i ricordi di un passato importante (l'architettura) e quei fenomeni non spariscono

cosi quando ha luogo un'unificazione. Dunque, per finire questo argomento vorrei dire che un popolo e la sua cultura
sono troppo forti per perdere la loro identith nazionale e da questo punto di vista sarebbe essere sempre una differenza
tra gli paesi europei.

19. Prima di tutto voglio dire che I'unificazione Europea E soprattutto necessario. E'gih da anni che ci stiamo
preparando per questa unificazione. Nel campo della economia possiamo gih osservare i resultati. Parlando della
economia, quest'unificazione E, senza dubbio, richiesta. La Comuniti Europea che E situata fra due grande potenze

mondiali, ha bisogno della 'apertura delle frontiere', per essere pit forte, ciob per essere pii competitivo. Anche
I'unificazione politico, militare b inevitabile. Come svantaggio all'unificazione si potrebbe dire 'la perditi dell'identitl
nazionale'. Questo b una consequenza. Le nazioni cambieranno, le persone hanno la possibiliti di lavorare in altri
paesi e le persone si influiranno. Naturalmente la identiti di un paese viene sempre cambiato dagli eventi o dalle
misure, ma qualsiasi paese ha la sua identitb, la sua cultura, la sua mentalitl. E quest'identittr viene influenzata dalla
unificazione, ma certe abitudine non smetteranno di esistere mai. E' paragonabile con una provincia dentro un paese,

p.e. Friesland in Olanda. E'paragonabile con una certa famiglia dentro una citti. E'anche paragonabile con una
persona dentro la sua famiglia. Si viene influenzata, ma qualche tratto di carattere sari completamente invariabile.

20. Non penso che un'unificazione europea significa automaticamente una perditil dell'identittr nazionale. Europa
consiste in un certo numero di paesi tutto diversi. La gente E diversa, i costumi sono diverse, le culture sono diverse,

tutti i paesi sono cosi diversi che non perderanno loro propria identith. Vedo I'unificazione europea pii come una
relazione, una specie di cooperazione economica; tutti i paesi europei collaborano, perchd d pii utile e tutti i paesi

hanno bisogno gli uni degli altri. E'piD economico e piil vantoso fare degli affari in questo modo perchE E pii facile
importare e exportare merce e servizi: Sartr piil facile lavorare all'estero e dunque si ha piir opportuniti ad obtenire
un lavoro quando si parla solamente I'olandese e quando si E capace di cambiare casa, di emigrare. Dunque per le
economie dei paesi diversi sare vantoso, questa unificazione. Penso che sia possibile cooperare senza perdere la
propria identiti. Naturalmente sartr necessario apprendere delle altre lingue come I'inglese per essere capace di
comprendere le persone che vengono da un'altro paese, ma anch'ora E per un olandese p.e. necessario padare I'inglese
perchB esistono gii molte relazioni intemazionali, e I'inglese resta la lingua del mondo. Non penso che d giusto
temere un'unificazione europea, si deve considerarla come un'occasione, una possibilittr per raggiungere un'economia
meglia, e non come una perditil dell'identith perchb le culture diverse resteranno. Penso che sia utile apprendere degli
altri paesi e forse loro apprendono di noi, sari bene per tutti i due.

2l.La prima cosa che voglio dire b che secondo me non c'd una identitd nazionale, non si pub parlare di nazionale
quando si tratta di un termine cosi specifico individuale, 0 impossibile di generalizzarlo, sarebbe meglio parlare di
identiti personale. In seguito vorrei notare che pensando in questo modo si pud dividere la gente in due categorie:
persone che hanno una propria identit} e quali che non hanno una identith (che ci sono sempre stati). Continuando
con la prima categoria, propria identittr (qualcosa che b assolutamente propria) non sarl possibile perderla; nb se vivi
nel tuo paese stesso, nb se decidi di emigrare per esempio. Siccome questa prima categoria determina I'idea
internazionale che esiste di un paese (l'identitil nazionale se insistete) la perdith d'identiti della seconda categoria
(della quale parlerb dopo) non E quindi notevole. La seconda categoria (persone senza propria identiB) perderi senza

dubbie le caratteristiche che ha invece dell'identith. Le persone di questa categoria, quando per esempio loro decidono
di emigrare, prendono probabilmente le caratteristiche del paese in cui vivono, o per meglio dire assumano un po'
I'identith della gente che vive la con una propria identith. Cosi cresce e diminuisce il numero di persone con e senza

identitd in un paese e resta allo stesso livello. La identith personale, con qualche caratteristica nazionale sarh piil
diffuso in Europa, ma perchE c'D anche I'altra categoria non cambia tantissimo secondo me. L'unica cosa che cambia
davvero E che in quel momento I'idea che una parte di Europa ha su un'altra parte dovrebbe essere chiamato identith
regionale da voi.

22.Per me E molto difficile parlare dell'Unitl Europea perchE siamo ancora nel 1991 e I'Unittr totale non c'E ancora.

Communque, penso che l'Unith sartr solo di carattere economico e politico e molto poco di carattere sociale o

culturale. Per questo non penso che I'Uniti avrb un gran effetto sulle persone individuali e dunque sull'identith
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nazionale. E' molto importante per la gente avere una nazionalittr. La nazionaliti b una forma di sicurezza. Tutte le
persone di una nazionaliti si identificano I'uno con l'altro. Tutte le persone di una nazionalith hanno gli stessi radici
e la stessa mentaliti, la stessa cultura e questo si esprime sopratutto nel fatto che tutti parlano la stessa lingua.
Secondo me E impossibile unificare I'Europa in questo senso. E'impossibile fare che tutte le persone hanno la stessa

mentalith, la stessa lingua perchB b una cosa storica. E gitr cosi da anni e anni ed b impossibile cambiare la storia.
Un'esempio sarebbe cancellare tutte le lingue e farne una lingua Europea (l'Esperanto). Non funziona perchB adesso

tutte le persone hanno una madrelingua (diciamo) Europea. Non c'd una persona che riesce a far crescere un bambino
in una lingua che non b Ia madrelingua nb del madre, nB del padre nE di tutte le persone che stanno attorno. No,
secondo me I'identith nazionale esisterb sempre, non E possibile cancellare tutto il passato.

23. E'difficile a dire gih in anticipo se si perde Ia identittr propria quando in 1992I'Europa sartr unificato. Per avere
una risposta su questa domanda bisogna che passa un po' di tempo e che abbiamo un po' di esperienza. Comunque
si pub sempre avere delle previsione. 1992, I'anno dell'unith europea E il risultato di un processo che si sta svolgendo
gid da decine di anni. E'un processo che si svolge sopratutto nel mondo politico ed economico. Si tratta di cose legale
ed economiche quale pian piano si integrano nella societh. Non si pud cambiare tutto in un colpo solo. La gente si

abitua lentemente ai cambiamenti e ci vuole tanto tempo e tanti soldi. Prendiamo per esempio nuove regole per

uniformare le esigenze per la sicurezza dei giocatoli. Prima si ricerca com'd la situazione adesso, poi si fa una nuova
legge e le industrie cominciano, per forza, ad adattarsi alle esigenze, ma per adattarsi bisogna che comprano p.e.

macchine nuove. Devono investire di piil e il costo del prodotto sale. Il costo pii alto causa un prezzo piir alto (o
guadagni piir bassi) e questo E una conseguenza che il consumatore sente nel portafoglio per i primi tempi. In tutti
tipi di settore succedono queste cose. I governi provano a migliorare nelle cose pratiche quelle che hanno in comune
con gli altri paesi dell'Europa. In questo rispetto i cambiamenti saranno sopratutto positivi. Se consideriamo la cultura
di un paese come la identittr del paese penso che le cose molto specifiche non si cambiano facilmente. Gli italiani
mangeranno sempre Ia pasta, gli olandesi mangeranno sempre l'aringa cruda e ai tedeschi piacerh sempre I'opera.
Pref'erenze ed abitudine non cambieranno mai finchB la gente non si sente a cambiarli. Ovviamente teniamo d'occhio
cose come la propaganda e la pubbliciti che possono avere influenzaforte sulle idee. Si pub cambiare il gusto e le
preferenze perb per cambiare si deve sempre partire dal idea che si deve riferire alla propria cultura del popolo. Anche
adesso, coi confini intatti, le societi cambiano. E'una caratteristica normale della societd. Per essere una unith
dobbiamo consegnare tutti un po' ma sono convinta che la base rimane sempre la propria cultura.

24.L'anno 1992ha un tono magico; la speranza B che l'Europa sarh unita. Ciob, ci saranno un mercato comune, una
sistema monetaria, una circolazione libera dei prodotti commerciali e servizi e forse anche un presidente europeo. Ma
anzitutto tanti problemi devono essere ancora risolti; esistono tanti blocchi ancora. Il 3 ottobre la Germania si B unita,
naturalmente era un giorno festivo per tutti i Tedeschi, ma per l'Europa '1992' era un avvenimento inaspettato. Tutti
i govemi sono d'accordo che l'unificazione della Germania significa un cambiamento nel disegno dell'Europa unita.
Anche i cambiamenti nei paesi dell'est, significano un ritardo nel processo europeo. Allora il processo
dell'unificazione europea dev'essere aggiornato ai evenementi attuali. In qualche mese sarh chiaro che non possiamo

essere troppo ottimisti, pensando che nel futuro vicino I'Europa sartr unita per lNVo (cento percento). Allora secondo
me b troppo presto per chiedersi se nell'Europa unita ci sar[ una perdita dell'identith nazionale. PerchE tutte le risposte
su questa domanda sono premature e soprattutto ipotetiche. Comunque finalmente ci sarh I'unificazione europea,
(secondo me) poi le nazioni tengono la loro identith. La sovraniti d'ogni paese continuerh ad esistere. Avremo un
mercato comune e tutte le persone della Comunith Europea avranno il diritto di viaggiare e lavorare liberamente in
ogni paese. Comunque ogni paese tiene come lingue, la sua lingua madre e questo fatto contribuisce alla
mantenenza./conservazione dell'identittr nazionale. L'unificazione europea E importante solo per il fatto economico,
cosi I'Europa potrd fare concorrenza a tutti i paesi industriali, come per esempio il Giappone e gli Stati Uniti. Allora
se un giorno, nel lontano futuro, I'Europa sarh unita, tutti i paesi europei avranno ancora la loro sovranith. Lna perdittr

dell'identittr nazionale non avrl luogo, perd dovremo avere una mentafiA e una coscienza europea, cio] comune.

25. 1992, un anno molto importante per Europa perchE da questo momento i confini non ci saranno piir. Questa
unificazione si portere tanti problemi. Problemi economici ma pii importante e forse piir interessante sia la domanda
che i paesi perderanno i loro identith nazionale. Nella storia europea i valori d'identiti sono sempre stati molto
importanti per gli sveluppi dei vari paesi. Posso capire la gente che ha paura per la perdita della loro identittr
nazionale dopo I'unificazione ma personalmente io non ce I'ho. Non posso e non voglio imaginare I'idea di perdere
la mia identitl nazionale. In Europa ci sono tante diverse culture ed ogni paese conosce i suoi valori nazionali. Non
penso ci saranno i paesi cui vogliono perdere questi valori, anche perchE ogni individuo ha bisogno d'identificarsi.
Ogni individuo vuole essere fiero del suo paese cosa pub vedere durante le campionate mondiali. Non credo ci sarh

un olandese cui si vuole comparare con un tedesco, non credo ci sari un individuo cui vuole perdere la sua identitb
nazionale o vuole cambiarla per un'altra. Gruzie all'unificazione tante cose cambieranno ma perchE i sentimenti
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nazionali sono veramente profondi e i valori d'identith veramente importante per ogni paese, non credo che i vari
paesi europei perderanno il loro identiti nazionale. Invece non lo spero.

26. L'unificazione dell'Europa E un avvenimento molto importante per tutti gli europeani. Ci sono delle aspettative

molto grandi. Le frontiere tra i paesi si apriranno, trovare un lavoro in un altro paese europeo non sard piil cosi

difficile di quanto E oggi. L'Europa non consisterh pi[ di molti paesi separati ma sarb un paese unito -l'Europa- e
gli abitanti saranno dei veri e propri europeani. Ci sono state delle reazioni diverse sulla proposta di unificare
I'Europa, reazioni molto positivi ma anche qualche reazione negativa. C'b gente che pensa che l'unificazione europea

abbia come risultato la perdittr della propria identith nazionale. Ma che cose E in fondo un'identiti nazionale? Secondo

me I'identith nazionale consiste da vari elementi, come il fatto di avere una cultura propria, del paese in cui si B nato,

avere una lingua nazionale, aver tutti gli abitudini di un paese. Ma I'unificazione dell'Europa non cambierl molto
la culturp, la lingua e gli abitudini di un paese o di un popolo. Non E che dopo l'unificazione tutti gli europeani

dovranno parlare un'unica lingua o che per forza dovranno cambiare le loro abitudini. Perchb, secondo me, l'identith
nazionale, o per essere.precisa: quello spirito di solidariettr che conosciamo tutti quando succede qualcosa sul livello
nazionale, non cambierh e non si perdertr cosi facilmente. Certo E che ci saranno molto piir influssi da altri paesi, ma
questo non d un cambiamento del tutto negativo. PerchE, secondo me, nella situazione attuale, Ia maggior parte degli
abitanti di un paese hanno un punto di vista troppo ristretto sulle cose, troppo legato alla loro citttr o il loro paese.

Mentre nel resto dell'Europa o nel resto del mondo succedono anche molte cose che possono essere molto importanti
per noi. Quindi, I'unificazione dell'Europa, secondo me non E una perditi dell'identitd nazionale ma b soprattutto un

arricchimento per ognuno di noi.

77. ln gran parte l'unificazione europea significherh per i paesi dell'Europa che perderanno la [oro identith nazionale

che possiedono adesso. Parlo della loro identith nazionale che possiedono adesso, perchb non credo che questa identith
possa sparire per il cento percento, neanche dopo tanto tempo. A grado a grado le diverse lingue si mescoleranno,

come gih adesso si vedono delle parole inglese o francese nell'olandese. Oppure ci sarh una lingua che viene parlata

da tutti, come adesso tante persone sanno parlare I'inglese. Ma le lingue che vengono parlate oggi non spariranno.

Se le diverse lingue si mescolassero, rimarrano i diversi dialetti dell'olandese. Dunque gih in Olanda si paria

diversamente nel nord del paese che nel sud. In Italia i dialetti sono ancora piir differenti. Per questo non posso

immaginarmi che in Europa dopo un grande e lungo processo di mescolazione si possa arrivare ad un punto dove non

ci fossero pit dialetti diversi. E nel caso che tutti gli abitanti dell'Europa sapranno parlare la stessa lingua, terranno

la propria lingua come lingua 'nazionale' o meglio 'regionale'. Poi anche le culture e gli abitudini dei diversi paesi

diventeranno gradualmente sempre pitr uguali, perchb ci saranno sempre pit leggi e norrne che valgono per tutti
quanti. Ma anche allora rimarranno delle caratteristiche specifiche che sono determinate da fattori geografici o dalla
clima locale. Dunque, secondo me I'unificazione europea non possa significare la perdita totale dell'identittr nazionale.

Anche se ci sarh un'europeanizzazione di tante cose che ora sono prorpio italiane o olandesi etc., i paesi dell'Europa
terranno una certa identith specifica.

28. Nel 1992 si aprono le frontiere in Europa. Penso che quest'avvenimento d importante per il potere economico e
politico dei paesi Europei: per la nostra posizione nel mondo. E' una collaborazione necessaria. Sari piir facile andare

a studiare o lavorare all'estero e cosi possiamo aiutarci, con piir mezzl pin possibilitl, piir conoscenza. E'un
arrichiamento, a questo livello. Ma non credo che I'unificazione porta con se la perdita dell'identiti nazionale. Non
si pud distruggere l'identitd di un popolo attraverso una nuova legge, la nazionalith non esiste solo perchd c'E la
frontiera. L'identiti nazionale b sopratutto un senso della gente, un senso che hanno qualcosa in comune: la lingua,
la storia, le tradizioni, i costumi. Non penso che la gente vuole perdere tutto questo. Forse dopo il '92 sta perfino piir
attenta alla sua identith nazionale; cerca qualcosa per distinguersi dagli altri paesi Europei. Anche in Italia le varie
regioni hanno contenuto le proprie identitl dopo I'unificazione. Concludendo posso dire che secondo me la gente

Europea dopo il '92ha due identith: al livello mondiale ha I'identittr Europea (che B anche naturale, le nostre culture
sono pii vicine che alla cultura di Giappone) ma dentro Europa tiene la sua identith nazionale.

29. Dopo I'unificazione europea nel 1992 non ci saranno pii i conhni tra i paesi europei, non ci saranno pii le

bandiere nazionali come simboli della propria identitA verso il resto del mondo e non ci sartr pit un politico di affari
esteri perchd tutto questo verrh allegato\afferrato ad una politica brusselliana. Ma tutto questo vuol dire una perdita

dell'identith nazionale? Personalmente non credo sia cosi perch6 le sopraelevati argomenti hanno tutti a che fare con

una politica oltre i confini europei: in questo quadro le decisioni nazionali di ogni membro della Communith Europa

si affonderanno nel mare degli interessi personali degli altri membri, ma questo non significa una perdita dell'identith
nazionale. Se per esempio Brusselles dirige una nuova legge o norna verso i paesi della Communittr Europea b a ogni
paese stesso se vorrebbe accettare o partecipare a questa legge o norma. Dunque, ogni membro avri le possibilith di
qualificare la propria identittr nazionale. Dipenderl da quali tipi di dirrigi che accetta o no quale sartr il colore di
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quella identith. Fino ora ho soltanto parlato della politica, ma passiamo un attimo alle variettr culturali dell'Europa
prima e dopo 1992. Questa varieti non si perdertr cosi facile. Ogni paese ha le sue caratteristiche: Per esempio Italia
per I'arte, Francia per il vino, Olanda per gli zoccoli eccetera (d troppo lunga la lista), confini o no.
Posso concludere che I'unificazione europea non significherh una perdita dell'identiti nazionale. Soltanto nella politica
intemazionale oltre i confini dell'Europa possiamo trovare un po'di perdita (Ma b davvero un po'!). Una cosa
pericolosa sarh secondo me se ci saranno degli invidiosi che si sentiranno si perso nel mare europeo e che di
conseguenza arrampicheranno al motto: 'Non perdiamoci le proprie culture!' Queste persone non vedono la differenza
tra cultura e tradizioni. Cultura si forma attraverso scambiamenti di cultura o conoscenze ed d quindi un processo in
movimento e non dobbiamo farmarlo. Nell'Europa dopo 1992 ci sarl posto per le tradizioni, certo, ma lasciano
sviluppare la cultura in una direzione oggi sconosciuta perchb se no, sartr finito con la cultura.

NIVEAU 3

30. Si parla molto su Europa'92. Alcuni vogliono un'unificazione volentieri e ci sono altri che la vedono come una
minaccia per I'identith nazionale. A mio parere I'affermazione che, un'unificazione europea sartr Ia perditl dell'identitl
nazionale b esagerato e troppo prematuro. Giustificarb il piil possibile la mia opinione. Non solo tutti i paesi ma anche

tutte le citth, tutti i quartieri, magari tutte le famiglie in s6 hanno qualcosa similare, qualcosa che si chiama l'identittr.

Questo pub essere la stessa cultura, la religione le abitudini, il tipo di lavoro e cosi via. Dunque su qualsiasi scala
esiste un spirito di solidarieth fra gente di un paese specifico, una citttr specifica ecc. Quando le frontiere apriranno
nel'92 sarl nata una nuova identiti per gli abitanti di Europa, cioi I'identittr europea! C'E una possibiliti che ci sarl
un influsso sui altri paesi, ma dei cambiamenti non succedono dentro un giorno o una settimana. Sono di opinione
che i vecchi paesi diventono le nuove provincie di Europa. E come oggi, ogni provincia ha la sua identittr propia.

Insomma, una nuova identitl europea (fra tutte le altre) saril un arricchimento per la vita quotidiana e sicuramente
non una perdith dell'identiti nazionale ma invece un acquisto di una identitA nuova: quella di Europa.

31. Adesso che I'anno 1992 sta avvicinando, l'anno in cui l'unificazione d'Europa dovrh prendere finalmente una
forma piir concreta, si pone la domanda se questa unificazione non comporterh la perdita dell' identith nazionale. Per
poter rispondere a questa domanda, prima di tutto si deve chiedere un'altra cosa: che cos' b un' identiti nazionale?
In che cosa consiste?
L'identith nazionale pud esser descritta come cib che qualifica una nazione (un paese), cid che la rende tale e non
altra. Quindi, tutto il complesso di lingua, abitudini, politica, insomma di cultura, costituisce I'identitl nazionale.
Penso che normalmente la cultura sia legata saldamente alla terra e che non passi oltre la frontiera. Ora quando
I'unificazione degli stati Europei sarh realizzata, le frontiere all'intemo della C.E.E. saranno sollevati, il che significa
che ci sard una libera circolazione di persone, di beni, di servizi e di capitali. E sl, anche una libera circolazione di
beni culturali. Ma secondo me cib non comporteri la perdita delle varie identitl nazionali. No, essi non spariranno
perchb sono proprie alle nazioni, che formeranno soltanto una nuova unittr che esisteri simultaneamente. E proprio
cosi ci sarl un'identith Europea accanto all'identitl nazionale.

32. ln 1992 l'Europa sarh un'unitd. L'Europa sari un paese grande senza confini. Tutti gli europeani possono

viaggiare o domiciliarsi dove vogliono senza portare il passaporto o regolare altre formalith. Queste cose sono molto
positive, ma si pub domandarsi se ci sono anche aspetti negativi. Molte persone temano che I'unificazione europea
cambierh cosi tanto che i paesi perderanno le loro identiti. Si pud domandarsi su quale domini saftmno i cambiamenti.
Allora, penso che sul dominio commerciale i cambiamenti saranno i piil, perch} il mercato per ogni paese sard piD

grande e tutti vorranno vendere i loro prodotti in tutta l'Europa. Nella politica si dovrtr collaborare pii spesso con
gli altri paesi, sopratutto sul dominio dell'ambiente, della difesa e della giustizia. La politica interna non cambiertr
molto, perch} non tutte le cose che vengono decise dal nostro governo hanno a che fare con I'estero.

Quest'ultima vale anche per il nostro sistema sociale. Se si vuole intnrdurre una lingua unitaria in Europa, per
esempio l'inglese, i paesi rischiano di perdere l'identith, perch} la lingua E la cosa piil importante d'una cultura e la
cultura E il risultato d'una tradizione lunga. Dall'altra parte se si introduce I'inglese come lingua unitaria, sarl usato
soltanto in situazioni formali quando persone di diversi paesi s'incontrano. Non posso immaginare che anche a casa

si parlerh I'inglese. Allora, viene fuori che non ci sono cosl tanti cambiamenti e per questo non credo che i paesi

perderanno le loro identitd. Anche se capitasse questo, non b sicuro che sari una cosa negativa. E'vero che E

deplorevole perdere una cosa, ma forse si riceve una cosa migliore. Il futuro portere la risposta.

33. Credo che siamo tutti d'accordo che I'unificazione europea sia una cosa utile. Ormai E diventata penino una cosa
inevitabile: non ne possiamo fare a meno. Per il bene di tutti gli europeani bisogna unirci e cooperare. Perb c'E chi
teme perdere la propria identittr, c' E chi pensa che dopo I'unificazione saremo tutti europeani senza una cultura
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propria. Invece secondo me l'identith dei vari paesi s'inforzeril E cosi la natura dell'uomo. L'uomo ha bisogno

d'identificarsi con la gente di cui fa parte, ciob vuole mostrare la sua appartenenza ad un certo gruppo. Lo si fa
mantenendo le tradizioni, facendo uso degli usi tipici di quel gruppo. Quindi, se la gente perde la sicurezza dei

frontieri, se perde questa protezione contro popoli barbari, fari tutto per mantenere Ia sua identith. Solo rafforzando
la propria individualiti la gente pub salvarsi dalla dominazione degli altri popoli. Dunque I'unificazione europea

sicuramente non creerh un Europa tutta nuova con una sola identitl, ma un Europa forte, grazie a tutte queste identith
diverse. Per rafforzare questo argomento vonei pregarvi di fare la paragone con la situazione su una scala pit stretta,

cioE al livello nazionale: non credo che ci sia un paese in cui la gente 0 tutta uguale. In tutti i paesi del mondo ci sono

differenze tra le varie regioni, e spesso sono differenze abbastanza grandi. Gih in un'unith piccola come il paese ci

sono delle provincie che hanno delle identith completamente diverse, e ne sono fiere, Non E logico quindi, che in un

territorio cosi grande come Europa la gente ci terrh a tenere il carattere individuale?

34. L'unificazione europea secondo me implicherh infatti una perditi dell'identith nazionale ma c'B da chiedersi se

questo sia uno svillupo deplorevole oppure uno svillupo tanto inevitabile quanto positivo. Vorrei puntare sui possibili
risultati che possono provenire dall'unificazione. La crescith dell'Europa fino alla dimensione d'un impero stragrande
con un'autoriB piU o meno accentrata, porteri senz'altro, oltre ai cambiamenti sociali a un intorbidamento sul piano

culturale. Il ravvicinamento sul piano sociale-politico fra i diversi paesi europei secondo me non pud mai essere

troppo grande. Invece sul piano culturale c'B da mantenere una certa diversitd e dobbiamo stare attento a non venire
sorpassato da un'idea generale su come si determina la cultura. La perditl dell'identith nazionale non deve
trasformarsi in una perdita dell'identith culturale.

35. Con l'avvicinarsi del mitico anno del 1992 i discorsi sul fatto che avverrtr in esso tuttaviva non si aumentano. In
effetti si pub dire che questo fatto -ovviamente mi riferisco all'unificazione dell'europa- risulta un po' lontano, un
po' estraneo alla vita quotidiana. Cibnonostante i cambiamenti che si verificheranno in quell'anno e quelli che lo
susseguono non sono insignificanti. Qualche volta sento nel mio circolo di amici una parola, una battuta in cui si
manifesta una paura: quella per la perdita di identith nazionale. Vorrei definire il concetto di 'identith nazionale' in
due passi. In primo luogo: cos'B una nazione? Per questo scopo mi serve una definizione abbastanza semplice, forse
troppo. Considero una nazione come un gruppo di persone tra cui ci sono varie relazioni di tipo politico, economico
e sociale. Le relazioni definiscono una certa unittr. In secondo luogo : che cos'd I'identith di una naziona? Mentre la
definizione di 'nazione' riguarda piuttosto il modo in cui un'unit} di persone b strutturata in un certo momento X della
sua storia, adesso E soprattutto una caratterizzazione del passaggio dal punto X - I a X di quest'unith. Come E

mantenuta? Da un punto di vista descrittivo il passaggio pub essere definito come'cultura', un cefto stile che si

articola e si sviluppa col tempo e che a ogni momento pervade le relazioni: l'economia, la politica, Ia religione, le
strutture sociali e I'arte. Ovviamente, oltre alle relazioni interne in una nazione, ci sono delle relazioni che essa

mantiene con altre nazioni. Anche queste relazioni sono pervase dallo stile di una nazione ed E qui che s'incontrano,
si uniscono o si contraddicono le culture. Ma fin qui queste relazioni non sono mai state cosi forti da dominare quelle
interne, da cominciare una storia piD esplicita di quelle nazionali. E adesso invece si. E'da qui che viene la paura che
si perderd la identiti nazionale perchb non solo B negazione della nazione (enfasi sulle relazioni esterne) ma anche

della identiti nazionale (le relazioni esterne diventano pii importanti e cominciano una propria storia che minaccia
la storia della nazione). Chi oserebbe negare che I'economia viene prima della cultura? Se c'b il guadagno, chi si
occuperh della cultura? Anzi la nuova storia implica una nuova cultura a cui verranno spesi i denari, ottenuti con una
nuova struttura economica, internazionale. Lo stesso, anche se i soldi attirano, rimarri la paura per la perdita della
vecchia identiti, per il passaggio da quella vecchia ad una nuova identitl-nuova e sconosciuta. Chissh, forse lo
sviluppo degli stati nazionali dentro I'europa sard identico a quello delle regioni dentro le nazioni. Spariscono i
dialetti, spariscono i costumi, bisogna conformarsi all'elite, alla personificazione della nazione. E questo b soprattutto
una strategia per sopravvivere economicamente. Ma a questo problema hanno gid trovato una soluzione: gli stati
sopravviveranno come regioni e la Ioro cultura nazionale diventerl una cultura regionale. Questa cultura regionale
sarh piD fbrte perchE ha una storia pit vecchia. Eh si, ma b proprio adesso che comincia la storia europea perchB

I'Europa ha perso il suo primato: non b pii dominatore del mondo ma piuttosto un territorio limitato fra due blocchi
di potere, come un tempo le nazioni erano i territori limitati del mondo europeo. E quello che b limitato acquista storia
perch}. E pii facile per il cervello umano concepire una cosa limitata che una cosa che non E limitata. Io credo che
alla luce dei vantaggi economici le culture nazionali spariranno, come quelle regionali. Ma pure credo che non sia
una cosa seria: b cosi che vanno le cose, il mondo cambia, ed anche Ie culture. Quello che B una cosa seria i il fatto
che la struttura politica cambia pure: sl, abbiamo un passato di democrazia parlamentare, ma non E escluso che finisca
li, in quell'anno, perchE I'Europa unita E stato ufl iniziativo di chi govemi e la posizione del parlamento europeo b

ancora abbastanza debole. E'per questo che l'unificazione europea risulta cosi lontana: noi, come popoli, fin qui non
siamo veramente coinvolti.
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36. Se l'unificazione europea portertr a una perdith dell'identith nazionale dipende di che cosa si intende per
'unificazione'. Se vuol dire un'unificazione economica, e questo E cib che implica I'unificazione di 1992 secondo me,
non ci saranno tanti problemi quanto alla perditl dell'identiti nazionale. Visto che si tratta di misure economiche in
rapporto alla soppressione delle tariffe tra i paesi europei, la formazione di un blocco europeo sul mercato mondiale,
I'introduzione di un'unit} monetaria ciob I'ECU ecc., I'unificazione europea causertr appena una perditd d'identith
nazionale. Per l'Olanda non b per niente un problema, perchb il nostro paese E stato un paese mercantile gih da tre
secoli. Abbiamo qui un'economia di mercato libero e l'Olanda b pit o meno il prototipo dell'Europa del 1992. La
collaborazione tra le economie diverse e la mobilith crescente di lavoro e capitale riuniranno di piU i paesi europei,
ma non significano una grande perdittr dell'identith nazionale. Se invece 'unificazione' significa una unione intera,
ciob un grande stato europeo con una lingua, una costituzione, un governo universale, la perdith dell'identittr nazionale
sard inevitabile. La lingua pure E una specie di rappresentante dell'identite di quelli che se ne servono, di un popolo.
La scelta di una lingua europea sartr anche un problema, perchd i grandi paesi come l'Inghilterra, la Francia e la
Germania non accetteranno mai un'altra lingua che la propria. Anche la costituzione di un paese rappresenta I'identitd
nazionale e una legislazione nuova implica dunque una perdith di quell'identi0. Lo stesso argomento vale dunque
anche per I'introduzione di un govemo centrale, perchd i paesi europei hanno tutti un sistema politico diverso. Le
differenze tra i vari paesi europei sono ancora troppo grandi per realizzare un'unificazione europea a breve scadenza.

E se mai ci sartr un'Europa unita, questa sartr accompagnata con molti problemi, molte discussioni e forse con
violenza. Ma per ora si occupa sopratutto dell'unificazione economica nel 1992 che probabilmente non provocherh
una perdith dell'identith nazionale. Forse E il primo passo verso un'Europa unita nel futuro.

37. E'difficile perdere I'identith nazionale perchd l'identitA nazionale e srettamente legata alla lingua che si parla nei
vari paesi e -almeno fino ad ora -Bruxelles non ha voluto integrare anche le lingue. Ognuno tenh la sua madre lingua
e l'unica cosa che cambia b che dovremo imparare bene due o tre altre lingue per capirci meglio. Questo certamente
non E una perdita ma un arricchimento. A scuola magari i professori insegneranno un po' meno Ia storia della patria
e di pii la storia dell'europa, la storia dei paesi diversi e dell'unificazione. Ma questo E un fatto positivo. Serve perchB

cosi i giovani in tutta I'europa si sentono piir vicini; c'B meno nazionalismo e piir europeanismo. Nessuno perderd
Ie sue tradizioni o i suoi costumi, se non vuole, CIi olandesi mangeranno sempre i pannekoek e gli italiani i tira-mi-
su. Presto faranno a cambio con le ricette e cosi tutte le cose buone (non solo cibo!) si diffonderanno in tutta
I'Europa. Secondo me la gente esagera con questa banale 'perdita dell'identiti nazionale'. Parlano per dire qualcosa.
In realtd l'identiti nazionale l'hanno perso da tempo. Le vecchie tradizioni si mantengono solo se si pud trarne
profitto. Si potrebbe pensare ai mulini e agli zoccoli olandesi che ormai interessano solo agli stranieri. Sono solo i
'vecchi' che tengono ancora forte ai vecchi abitudini. Non vedono quando b tempo per cambiare, per migliorare le
cose. Ma la mia E una generazione pit flessibile e aperta. Sono gitr cittadini 'europei' pronti ad abitare dovunque -
fuori il proprio paese! Il nazionalisno europeo ormai esiste solo quando ci sono i campionati europei di calcio.

38. Nel 1992 ci sarh l'unificazione europea, il che era un sogno di tanti dopo la seconda guerra mondiale. Altri la
considerano come una perdita dell'identith nazionale, non ci sarl una perditi di quest'identiti. Da un lato le cose che
cambieranno sono per la maggior parte cambiamenti economici, per esempio I'unione monetaria e il fatto che le
frontiere dell'Europa perdono valore. All'altro non ci sari una lingua europea o un inno europeo, e neanche delle
monete europee. Un altro fatto E che I'identitl nazionale non sparisce facilmente: E qualcosa che fa parte di una
tradizione lunga e storica. La gente tiene a quest'identittr e queste tradizioni e siccome per il momento la gente non
ha un'identith nazionale non la cancellerh mai. Credo che I'unificazione europea porteri dei vantaggi per gli
europeani, sia vantaggi economici, sia vantaggi politici e non dimentichiamo i vantaggi culturali. Ma non credo che
sia giusto aspettarsi un'unificazione in ogni senso, perchE il paese proprio saril sempre il piI importante, almeno in
questo secolo. Pub darsi che fra tanto tanto tempo i paesi europei si avvicinino in ogni senso e che lentamente le
frontiere non-visibili spariscano, ciob che tutti parlano la stessa lingua e tutti si sentono europei invece di olandesi
o italiani. Questa situazione non mi sembra molto probabile che ci faremo parte anche noi, forse i nostri bisnipoti?

39. Un'Europa forte e unita E necessario ma non implica la fine dell'identith nazionale.
L'unificazione dell'1992 non introduce la fine assoluta dei vari nazioni dell'Europa. Questa affermazione mi sembra
troppo prematura e soprattutto illogica. Dico questo perchB sono convinta che ogni paese vuole mantenere la sua
identith specifica. Con I'identith intendo la sua cultura e il suo religione, i suoi usi e costumi eccetera. I abitanti dei
vari paesi non saranno disposti a rinunziare tutto questo soltanto perchE il governo ha firmata una convenzione che
serve inanzitutto per rafforzare la posizione economica e comerciale dell'Europa nel mondo. Tutta questa idea di
arrivare a un'unificazione politica per via delle misure economiche ha cominciato dopo la seconda guerra mondiale.
Dopo la guerra gli Stati Uniti e la Russia determinavano il destino dell'Europa e non I'Europa stessa! Si voleva allora
creare un'Europa fbrte. Un grande potere indipendente nel mondo, che potrebbe agire secondo il proprio giudizio.
Il mercato comune dell'1992 d il primo passo alla direzione dell'unificazione politica. Se finalmente I'Europa avrtr
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un governo, non sare un governo che vuole distruggere I'identiti nazionale dei paesi. I paesi saranno province del
paese Europa. Ci saril una lingua comune e tante altre lingue che appartengono con la cultura, il religione, gli usi e

i costumi alle provincie. Ed io sard europeana ma sopratutto olandese come oggi!

40. All'inizio dell' argomento si deve chiedersi secondo me, se ci sari in realth I'unificazione europea, visto che ogni
popolo, specialmente nel sud dove le tradizioni fanno ancora parte della vita quotidiana, tiene molto alla propria
identittr. Nell'anno 1992le frontiere si aprono. Questo succederi soltanto in teoria o anche nella realti? Secondo me
questa b una domanda sulla quale si pub rispondere molto facilmente con: soltanto in teoria. Non b possibile, se non

soltanto scritto, unificare tutti i paesi dell'Europa, perchB ogni popolo si 0 sviluppato in modo diverso, con i suoi
risultati diversi e si E formato cosl com'E adesso attrayerso molti secoli. Questa sua identith E la proprieti essenziale
di un paese, b I'unica cosa che esiste tra tutti gli uomini di un certo paese e che li unisce; questa b una cosa personale

e molto importante; non pud essere tolto da nessuno e non c'E neanche un essere vivo che b in grado di farlo. Non
ci saranno invece grandi problemi, al mio parere, per quanto riguarda la parte 'teorica' dell'unificazione europea, cioE
con il passare le frontiere senza l'obbligo di mostrare il passaporto e tutte queste cose amministrative che devono

essere fatte quando si vuole andare in un altro paese all'interno dell'Europa del C.E.E. Questa 'facilith' vale

soprattutto per i commerci che esistono tra i paesi europei. Qui si trova dunque il lato positivo di una grande Europa:
i camion possono passare le frontiere senza i grandi controlli per i quali si vogliono molto tempo e molti soldi. Tutta
questa parte 'teorica' invece dell'unificazione europea non ha niente a che fare con I'identith di un popolo. Penso che
non ci sare nessun paese che si opponeri al rendere piU facili i commerci all'interno del C.E.E. PerchB tutto andrh
pii velocemente, pit facilmente e senza spendere molti soldi. Per quanto riguarda invece la parte 'personale'
dell'Europa unificata, cioE I'identith del popolo, ci saranno grandi problemi perchE non ci esiste un popolo che lascerd
perdere la sua identith per poi essere inserito nella grande Europa senza un'identita. O si deve dire un'Europa con
dodici identith?

41. Negli ultimi anni nessuno ha potuto fuggire il discorso oppure la polemica che si svolge intomo alla prevista
unificazione europea. Se ne parla a tutti i posti, a tutti livelli, non c'd una persona che non ha detto gil il suo. 1992

E diventato una specie di parola magica. Arrivato a quella data tutto sarl diverso, tutto sare cambiato. Che cosa siano
esattamente tutte queste cose che cambieranno e in che cosa consistano questi cambiamenti E una cosa che non b del
tutto chiaro per la maggior parte della gente. Ma poi I'ignoranza non ha mai impedito gli uomini di parlare. Pure io
sono una di queste persone che ne sanno poco o niente ed b per questo che non mi sento di essere in grado di dare
un'opinione ben fondato, come peraltro non lo sono tante altre opinioni. Gil prima di tutto si pone la questione che
cosa va succedere, cosa sarh cambiata a partire del primo gennaio 1993? Purtroppo saranno piil che altro cambiamenti
sul livello economico. Ora una delle domande chi si fa d se I'unificazione europea significherh una perdita
dell'identitd nazionale. In che senso unificando su un livello economico un paese potrebbe perdere la sua identith?
C'b chi dice che una volta i frontieri saranno aperti, gente dal Sud Europa verrtr al nord perchB gli sarh piil facile di
sistemarsi qui. Questa argomentazione va perso invece quando si pensa che uno scopo di un unificazione europea E

proprio di arrivare tutti su un livello economico piD o meno uguale. Percib non ci sarh bisogno di partire dal proprio
paese. Vediamo perb il prossimo passo nell'unificazione europea cioE un'unificazione legislativa. E' qui che prevedo
dei problemi. La legislazione entra in tutti gli aspetti della vita di una persona e cosi sarl basata su e formata da una
lungua tradizione culturale di quel paese. Bisogna vedere quante e quale differenze ci sono tra i diversi sistemi
legislativi. Ci saranno senz'altro perchE come una lingua esprime e rifletta la cultura, I'ambiente cosi lo faranno anche

le leggi. Per conseguenza sarh molto difficile di trovare un sistema che potri essere addottato da tutti. Pub darsi che
dopo ranto tempo di indagine, conferenze ecc. si debba concludere che non ci riesce. Proprio perchb la cultura,
I'identitd di una nazione non si fa cambiare cosi facile. Dopo essersi formato per cosi molto tempo, non sparisce da
un giomo all'altro perchE nemmeno quando ci sono delle Ieggi nuovi. E poi il fatto che la cultura si cambia
lentemente, se assorbisce degli elementi nuovi, non b per forza un'educazione negativa ma piuttosto positivo. E'
proprio assorbendo nuovi impulsi, raccogliando nuove esperienze che una cultura rimane viva e attraente.

42. Se b vero che I'Italia non E pii di moda, cib vale soprattutto per il turismo di massa. Infatti questi turisti che
d'estate invadono I'Italia in migliaie alla volta, non vengono per godersi dell'Italia, ma di una vacanza di
divertimento. Questi turisti li capisco benissimo se dopo un soggiorno costosissimo -l'Italia ormai E tra uno dei paesi

piir cari dell'Europa- con tante sorprese spiacevoli- scioperi criminalitl inquinamento di mari e citttr- decidono di
passare la loro prossima yacaflza altrove. Il mare lo troveranno anche in Spagna o in Grecia. Andranno li insomma,
dove il divertimento costa meno. Ma c'E un altro gruppo di turisti, quello cioE di coloro che hanno scelto di andare
in Italia per motivi ben precisi, artistici o intellettuali per esempio. Quelli che se ne rendono conto che I'Italia E un

grande museo all'aperto, culla dell'arte e cultura europea, paradiso dell'artista, insomma una collezione di bellezza
unica nel mondo. Non penso che questi turisti -se e giusto chiamarli cosi- si lasciano scacciare facilmente per

eventuali disagi. Tanto E vero che il loro soggiomo B motivato; non b stata un'agenzia di viaggi che ha scelto la loro
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destinazione. Si rassegneranno a certe situazioni perchE capiscono che esse fanno parte della societl e cultura italiana.
Fino a un certo punto perb. Se gli italiani non vogliono fare una brutta figura presso i turisti, dovrebbero cambiare
il loro comportamento in modo drastico: La loro noncuranza per quanto riguarda ambiente e patrimonio artistico la
loro inerzia e burocrazia per poi non parlare delle criminalith, gli scioperi, il loro atteggiamento poco gentile o
interessato verso i visitatori stranieri insomma. Speriamo che ancora non sia troppo tardi.

43. Certo che l'Italia b un paese che ha molto da offrire al visitatore straniero. Firenze, Roma, ecc., citttr piene di
storia, di cultura e di bellezza: citth che ognuno deve aver visitato almeno una volta nella vita. Chi non conosce il
mare Italiano stupendo, le montagne e colline meravigliose? Come mai B dunque possibile che tanti turisti
preferiscono altre destinazioni?
La ragione piir importante E, secondo me, che I'Italia si E svillupata negli 10-20 anni da un paese assai povero a un
paese con una economia forte come nei paesi Europei pit nordici. Questa trasformazione E la causa principale perchd
i turisti non vanno pii tutti in Italia. Quelli che vanno lo stesso sanno che i prezzi non sono piil quelli di 10 anni fa.
Do un esempio: mi riccordo che nel '72 un gelato costava 50 lire, cinque anni doppio il doppio, ma nel '81 questo
piccolo gelato costava gitr 1 200 lire ed oggi si paga oltre 2000 lire. I prezzi sono molto aumentati ' grazie' al successo

dell'industria e il commercio Italiano, soprattutto basato a Milano, Torino e Genova. Sicuramente ci saranno altri
ragione perchE i turisti vanno in altri paesi molto alla moda, per esempio la Grecia o la Turchia, bisogna solo pensare

all'inquinamento dell'Adriatico questo estate. Ma non sarebbe giusto dire che I'Italia ha perso il suo fascino: non
fanno parte del fascino il traffico caotico - che poi si trova anche a Parigi, ad Amsterdam ...- e gli scioperi? Sl, tanti
monumenti sembrano di essere in eterno restauro, ma chi conosce un paese con piD monumenti (da restaurare) che
l'Italia. E' pure sbagliato dire che sul livello artistico I'Italia ha perso la sua posizione superiore. Tutto quello che b

bello B sempre fatta dalle mani ltaliane: la moda, l'architettura, le macchine ... non, l'Italia non ha perso il suo
fascino.

44. Prima di tutto vorrei dire che secondo me gli studenti della lingua italiana al nostro istituto non possono essere
I'ottimo foro per rispondere alla vostra domanda. Suppongo adesso che la vostra indagine E davvero sull'oggetto della
discesa del numero di turisti stranieri che visita l'Italia e Ie cause di un tale sviluppo, e non su un oggetto linguistico
o filologico. E' chiaro che quasi tutti gli studenti della lingua italiana hanno una certa predilezione per I'Italia e la
cultura italiana e percib non possono essere interamente oggiettivi. Ora vorrei rispondere alle tre domande in fondo
alla articoletto. Certo, gli scioperi, gli scippi, il traffico caotico, I'incapaciti di far funzionare i treni e gli aerei
conforme all'orario, iprezzi esorbitanti. L'inquinamento dell'Adriatico, lo scandalo della diossina a Seveso di qualche
anno fa ecc. ecc. probabilmente hanno un'influenza negativa sull'imagine d'Italia all'estero. Bisogn4 perb, realizzare
che I'Italia fa parte del mondo occidentale modemo e che b uno degli stati pil industrializzati del mondo; un concetto
come 'fascino' non E pi[ applicabile all'Italia di oggi. Secondo me la causa principale per la discesa del numero di
turisti stranieri E che il mondo s'impiccolisce, cioE lo sviluppo dei modi di trasporto ha avuto per conseguenze che
la gente non si restringe ad andare in vacanze soltanto in paesi tradizionali come l'Italia ma visita ora anche paesi
come Tailandia, Peri, I'Unione Sovietica, Cina, ecc. Direi che una domanda come 'hanno ragione i turisti a preferire
altre destinazioni o sbagliano di grosso?' b un po' ridiculosa: I'Italia b nd migliore n6 peggiore di altri paesi e ha
ancora molto da offrire ai visitatori stranieri, come hanno molti altri paesi, perb. Concludo che la discesa del numero
di turisti stranieri che visita I'Italia non pub essere attribuito soltanto alle cause menzionate nell'articoletto, molte altre
ragioni, p.e. cause sociali o economiche possono avere un'influenza alla discesa.

45. C'E chi dice che l'Italia di oggi non merita pitr il predicato di 'belpaese'. Forse b vem. Fatto sta che gli stranieri
preferiscono sempre di pit altre destinazioni. Come mai I'Italia E diventata meno attraente? Inanzittutto per I'ahezza
dei prezzi. In tutto il paese, sia a Milano, sia a Palermo, i prezzi sono altissimi, nei centri turistici spesso fanno
rimanere a bocca aperta gli stranieri. E'diventato molto costuoso passare le vacanze in Italia. Inoltre c'E il problema
del inquinamento ambientale. Cifte affollatissime di automibili che hanno 'avvelenato' I'aria: nei centri storici di
Milano o di Roma non si pub respirare pitr aria 'normale'. Perhno gli edifici storici soffrono dalle nubi di autogaz:
cattedrali, duomi, chiostre, una volta biancheggianti, adesso hanno preso un 'colore' grigio sporco. Se, invece di
rimanere in citttr, uno vuole passare le vacanze al mare, la delusione pub essere pit grande: da molte parti le coste
italiane non sono piD incontaminate: mari sporchi di veleni, di metalli industriali, di rifiuti, infatti 'mari di rifiuti'.
Spiagge che sono trasformate in mondezzai pubblici. Invasioni di alghe che colpiscono zone balneari per pii di 200
km. Da molte persone esiste perfino una leggera paura di trascorrere dei giorni in Italia. E' la paura di essere vittime
di uno scippo, di un fu(o, Ia paura di rimanere senza soldi, senza macchina! Un'altra ragione per cui stranieri spesso
rimangono un po' in dubbio se andare si o no in ltalia b il fenomeno tipico italiano, direi, di scioperi organizzati dagli
operai del trasporto pubblico: treni che fanno ritardi di 10 ore, che a meth strada si fermano per 2 ore, o che non
partono proprio, a volte per due intere settimane. Traghetti che non partono, aeroplani che non volano, ecc. E cosi
I'Italia per molti stranieri 'si b fatta antipatica'. Le assenze in massa di turisti sono assenze da capire! Che cosa rimane
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da vedere per i turisti fedeli, gli 'italianisti?' Rimane inanzittutto un paese ricco di cultura, un paese che non ha

confronti nel mondo per quanto riguarda la ricchezza di opere d'arte, opere di tutte le epoche umane. Citth
meravigliosi come Venezia, Firenze, Siena, ecc. Rimane un paese pieno di paesaggi inconiaminati, a volte dolci, a

volte rudi, mari stupendi, sceneggiature incomparabili. Rimangono, anche se bisogna darsi pii pena per trovarli. Ma
intanto, mi domando perchE I'Italia molto spesso D oggetto di critica molto severa. Cioe, sono molte le cose che non
vanno bene in Italia, t vero che sta cambiando di faccia" per0, scusate, questa E la realti del mondo occidentale di
oggi. L'Italia fa parte di questo mondo, E un paese industrializzatissimo. E gli svantaggi di voler appartenere al mondo

'modemo', di partecipare alle prosperitl, in questi anni si stanno rivelando. L'Italia di cent'anni fa non esiste pit: oggi
abbiamo I'Italia storica, magica, e quella moderna, ricca ma anche brutta. I problemi che I'Italia oggi deve affacciare
sono i problemi che debbono affacciare la Francia, I'Olanda, la Germania del Ovest eccoslvia. A risolverli non c'B
soltanto il govemo; B la responsabili6 di tutt[ gli italiani, ] questione di mentalit].
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L Se si ritorna nel tempo e si guarda la storia dell'Europa, ci si accorge come essa B stata l'ideale di vari uomini
politici o capi di stato nel mondo; hanno sempre cercato di formarla con la forza e i loro tentativi sono praticamente
falliti. Da quando, invece, vari paesi si sono decisi a formare volontariamente un'Europa, piano piano il processo di
unificazione si b messo in moto. All'inizio erano pochi paesi, che volevano unirsi su pochi piani. Pit che ha
funzionato, pit paesi si sono uniti a questa Europa e si sono interessati ad essa. Certamente il processo di unificazione
b stato difficile fino ad adesso, bisogna rendersi conto del fatto che ogni paese ha i suoi usi e costumi, la propria
storia, i propri abitanti, la propria flora e fauna e tante altre cose particolari a ciascuno di questi paesi. Eppure siamo
(ciob 'noi paesi') riusciti ad organizzuci ed evolverci, non a restare fermi ad un punto nello sviluppo. Il 1992 sarh
quell'anno in cui le frontiere si apriranno, momento atteso da tanti pro+uropeani, anche se tutti i paesi si
realizzeranno che ci sono ancora molti problemi da risolvere. L'unificazione b il fatto di unirsi su vari terreni, come
l'economia, la cultura, il sistema fiscale, e chisstr un giomo la politica. L'identiti nazionale dei vari paesi B la loro
storia, che per ciascun paese si b svolta in modo diverso, i loro usi e costumi, basati sulla loro storia, il loro
paesaggio, che pud esser stato causa di vari svolgimenti storici, dipende dalla storia, e poi, oltre a questi, una lista
immensa di caratteristiche che variano da paese a paese. Certo che i paesi del nord pud darsi si assomigliano di pii
e differiscono di pit da quelli del sud, che tra loro si assomigliano. E'appunto tutto questo patrimonio che si b formato
nel corso degli anni, che si chiama I'identiti di un paese. Lo spirito europeo 0 anche un qualcosa che si b formato
nel corso degli anni, ciob da quando I'Europa E nata in poi, E un concetto che si evolveri ancora. Lo 'spirito europeo'
significa che appunto questi paesi vogliono organizzarsi insieme, fare pii progressi nei campi dell'economia, della
medicina, perchB b giustamente insieme che si fa di pin. Sono gli stessi paesi che vogliono estendere il loro campo
culturale con la cultura, usi e costumi degli altri paesi. Lo spirito europeo E per me questa estensione delle proprie
conoscenze con quelle degli altri, con la cooperazione su vari piani per arrivare pit in lb di quanto si B mai arrivati.
E'questo ideale, dell'arricchimento personale, attraverso i propri paesi, attraverso I'Europa che fa di essa una causa
importante per cui battersi, per impegnarsi fino ad arrivare a tale punto (punto immaginario che si pub sempre
rimandare in avanti, che si puO sempre estendere!) E non era poi anche quello I'ideale dell'uomo rinascimentale? Il
fatto rimane perb che queste scoperte, questo arricchimento si fard sempre con la base della propria identiti del
proprio paese. E' quella identith che ha fatto di noi quelli che siamo e anche se volessimo non potremmo mai
perderla, come una lingua che si studia una volta e di cui non si dimenticano mai le basi!

2. Nel 1992, quindi nel 1992, molte cose cambieranno la faccia di Europa. Molte barriere saranno tolte per esempio
sia nel campo commerciale sia nel campo culturale. Ci saranno molti vantaggi nuovi per gli abitanti dei paesi europee,
avremo la possibilitl di allargare il nostro campo di visivo, le possibilittr di studiare o trovar€ un lavoro in un altro
paese saranno piil facili. Quindi una perdith dell'identith nazionale? No, personalmente non ci credo. Un'unificazione
europea, basata sui motivi economici e politici, non signiFrca implicitamente una perditi dell'identittr nazionale. Ma
cosa vuol dire identitd nazionale? Secondo me significa che un complesso di individui b legato da una stessa lingua,
storia o civilti. Tutti i paesi dell'Europa hanno una lingua, storia o civilti diversa di I'un l'altro. Anche se in futuro
dovremo scegliere per una sola lingua europea, che probabilmente sarl I'inglese, non significa che la propria lingua
sarh sparita presto. La propria lingua ci dh la possibilitl di esprimerci in un modo pit rafhnato. La lingua europea
sarh soltanto usata in situazioni ufficiali. Per quanto riguarda il sistema politica, si cambiertr per forza in vista
dell'ideale di un'Europa finita. Colpirl senz'altro gli abitanti, ma non implica che il sentimento nazionale cambierl.
Accanto alla lingua ci sono molte altre caratteristiche per cui un complesso di individui si sente riunito, cioE i cosidetti
stereotipi, come il cibo, il modo di reagire, la religione che aderisce ecc. Anche il clima in un certo senso determina
la gente nei modi di vivere. Poi ci sono naturalmente le feste nazionali del paesi, non parlo adesso delle feste
intemazionali, che spesso rimandano a situazioni storiche, per esempio le guerre, le quali erano vissute insieme. Nel
nostro paese c'b anche il capo dello stato che sa dare il popolo olandese il sentimento di appartenere a una nazione.
L'uomo, in genere si sente congiunto con il paese, o sempre spesso con la religione, in cui e nato, Perditi nazionale?
Non ci credo.

3. La prima domanda d: cos'b identitl nazionale. La seconda: quale identith, quella olandese, italiana o svedese? La
risposta della seconda domanda E tutte le nazionalith europee e cosi prenderd I'Italia come punto di partenza. Ieri ho
letto una nuovissima rivista, intitolata 'Italia' nella quale c'era quest'articolo sui Frescobaldi di Firenze. Questa
antichissima famiglia fiorentina b un produttore di vino e di olio d'oliva. Il marchese Frescobaldi b molto contento
dell'idea dell'unificazione dell'Europa e per lui meglio oggi che domani. Perchd con I'Europa unita potrd aumentare
la sua esportazione. Il suo prodotto ha una certa identiti, una qualiti che ora potra diffondere nell'Europa e questa
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qualiB gli permette di distinguersi da certi produttori, perchb il suo Chianti non b un Bordeaux. Tuttavia qualith

negative dell'Italia potrebbero essere rissolte con I'unificazione. Ora Roma deve rissolvere il problema del meridionale

senza soldi, dopo tutta l'Europa deciderl se dare soldi o no! e a chi! Forse la maffia avrh meno potere e influenza
sulla politica internazionale e questa identittr maffiosa D meglio non averla. Secondo me anche dopo I'unificazione

un piatto di pasta sarl sempre una tipica cosa italiana e i mulini a vento non possono essere altro che olandesi.

Nazionalismo poi non b una cosa buona, sappiamo tutti cosa pub diventare un nazionalismo esagerato: chauvinismo.

La cultura italiana poi non diverisce tanto da quella olandese e questa assomiglia alla cultura tedesca. E le differenze?

Adattarsi non ha mai fatto male a nessuno e senza flessibilith un'Europa unita non potrebbe e potrh mai esistere.

L'identitl nazionale positiva d'un paese non sartr persa ma diffusa negl'altri paesi europei. E I'identith negativa?

Speriamo di perderla in fretta.

4. L'unificazione per me E un termine molto, vago. Ho un'idea come devo vederlo o interpretarlo. In che senso

I'Europa sartr unificata? Quali conseguenze ci saranno per noi? Ci vonei leggere un libretto, vorrei parlare con
qualcuno che mi spiega cosa signifrca'unificazione' esattamente. Quali parole me vengono in mente quando penso

all'unificazione europea? Penso alle frontiere che non ci saranno pii, aspetto una valuta europea, mi piacerebbe

I'eurovisione e spero che tutti gli Europeani si vogliano bene. Unificazione, forse ha a che fare con questa immagine.
Forse sard cosi che ognuno pub andare dove vuole andare. Senza che bisogna presentare documenti, senza che bisogna

chiedere un pefinesso. Vivere e lavorare dappertutto, Non voglio essere ironica o sarcastica. Dev'essere chiaro che

mi piacerebbe essere Europeana invece di Olandesa. Non ho per niente paura di perdere I'identita nazionale. L'identitd
non sparisce con o senza frontiere. Mi piacerebbe di piU essere una cosmopolita. Questo punto vorrei raggiungere,

un mondo unificato. E'un'utopia, un'illusione, come anche un'Europa unificata. L'idea dell'unificazione mi desta

I'immaginazione ma rimane un'immaginazione. Non ho fiducia ma allo stesso momento ho la benevolenza di

correggere la mia opinione quando qualcuno mi ha spiegato che cosa c'E da aspettare dall'unificazione.

5. L'unificazione europea non b una vera unificazione. Anzi, b un'unificazione al livello economico, allora b limitato
e non si pub perdere I'identitl nazionale. Quindi il potere dell'Europa Unita b inter governi tale, ciob tutti i paesi

fanno parte dell'Europa, ma vogliono tutti quello che sia meglio per il loro proprio paese. L'unificazione vale per le
ditte e per qualche persona che vorrebbe lavorare in un altro paese, ma per la maggior parte del popolo non significa
niente. Quando non si sente unito, si rimane come prima. Identiltr nazionale per me, significa cultura, ambiente, storia,
popolo. Lavorare insieme al livello economico non posso cambiare questa.

6. Non tutti si rallegrano del fatto che l'Europa sara unificata nel 1992. Alcuni temono che I'Europa diventerh un

miscuglio di gente nel quale si riconosceri pi[ le diverse nazionalit]. Io non credo che questo ] una cosa da temere,
credo che forse identith diversi nazionali come esistono oggi scompariranno, ma che ci resteranno delle diversiti
culturali. Se guardiamo a che cosa succede in concreto nel 1992 b che i frontieri che esistono tra le vari nazioni
spariranno. I frontieri naturali perb come montagni, fiumi resteranno. Ci saranno sempre le differenze tra gli ambienti
fisici. Io credo che questo sara nel futuro la cosa pii importante per determinare qualche identith, qualche carattere,
Non sara piir nazionale ma piuttosto regionale, si vede gitr nei diversi paesi di Europa, come nel tutto il mondo, che
si trova entro un paese grande differenze tra le varie regione. Ci saranno altre cose come frontieri naturali, tradizioni,
lingue a determinare dei 'frontieri'. In oltre credo che I'unificazione di Europa non b la pi[ grande minaccia per le
identith dei paesi europi. C'E pit da temere della grande influenza della cultura americana nella media. Una
cooperazione pit stretta tra le diverse culture di Europa potrebbe essere piU favorevole per I'identiti dei europeani
che una soffocanza delle particolariti culturali dall'abbondanza di impulsi nella media da parte degli Stati Uniti.

7. L'Europa b un continente ricco di tradizioni, bellezze naturali e con tanti caratteri nazionali diversi. Sard difficile
spiegare cosa sia l'Europa senza parlare di ogni paese p€r se. Forse la parola 'cultura' spiegherebbe un fattore
importante che tanti paesi dell'Europa hanno o in comune ma non basterebbe. La Francia non b I'Olanda, il Belgio
non E la Spagna, E difficile pensare ad un paese veramente europeo e spiegare perchB sia europeo. Che cosa vuol dire
essere europeo. Parlando di Italia in questo argomento, si trova una risposta da parte del'italiano. Secondo tanti italiani
il Nord dell'Italia appartiene all'Europa e I'Africa cominci sotto Roma. Non sono d'accordo. Vorrebbe dire che

l'essere europeo o non, dipende dal livello economico. Se noi prendiamo gli Stati Uniti vediamo quanto d differente
dall'Europa. Viaggendo negli Stati Uniti si trovano tante bellezze naturali molto diverse ma Ia gente, l'atmosfera
rimane quasi uguale. Il modo di vivere rimane americano pit che altro. Non c'E un modo di vivere, di agire
tipicamente europeo. Siamo troppo diversi l'uno dell'altro, Bastano 6 ore in macchina per vivere una giornata
totalmente diversa dalla tua. Questo, secondo me, D la grande forza di Europa. Nessun paese pub vivere senza aver
bisogno degli altri paesi intorno. Dobbiamo collaborare per stare bene. La grande forza di Europa b l'identith propria
di ogni paese. Una perdita di quella identita non E proprio possibile. La persona che pensa che tradizioni e culture
verranno distrute non ha capito quanto E grande la forza individuale di ogni paese dell'Europa. Le tradizioni sono
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vissute per vite. Le culture si fanno vedere attraverso monumenti, pallazzi e chiese bellissimi, lagente b orgogliosa.
Tutta questa forza nazionale non verrh distruta per la collaborazione tra paesi che ne hanno bisogno. Forse nascertr

un altra forza Europea che starir accanto a quella nazionale. L'Europa unita pub rissolvere problemi nazionale, aiutare
i paesi meno sviluppati di altri. Cosi che staremo ad un certo livello economico che fa bene alla vita sociale di
ognuno. Per quella vita di ognuno, quella vita individuale, dobbiamo lavorare tutti insieme se B possibile. L'Europa
non d una forza unita che deve far paura. L'Europa unita vuol dire che tanti individuali lavorano insieme per risolvere
eventuali problemi. Per lavorare meglio insieme, si apriranno le frontiere. Visto che gli uomini europei possono essere

molto diversi, d una buona cosa che ora si avvicineranno.

8. In questo tempo che si sta avvicinando la unificazione europea si sentono e si esprimono molti svantaggi di questa

unificazione, ma non si deve dimenticare che porta anche dei grandi vantaggi. La unificazione europea E un processo

lento e difficile ed B impossibile che vada senza problemi; nella storia mondiale si pud vedere che tutti i processi di
unificazione sono stati difficili, pensa per esempio all'unificazione di Spagna, di Germania, degli Stati Uniti e d'Italia.
Uno degli svantaggi b che gli abitanti di uno stato nazionale perdessero la loro identiti nazionale, che a mio parere

d un argomento abbastanza fiacco. L'identith nazionale e soprattutto una questione di sentimento e non penso che si
perde questo sentimento quando si aprono le frontiere. I fattori che uniscono un popolo non possono e non saranno
essere cambiati: ogni stati mantiene la sua propria autonomia e la sua propria legislazione. In ogni stato si parlerl
sempre la sua propria lingua, si imparerh sempre la sua storia nazionale alle scuole elementari e si conserveranno
sempre i propri costumi. Inoltre si mantiene sempre il passaporte della sua propria nazione. La unificazione europea
ha tanti vantaggi: non ci saranno pi[ delle barriere commerciali, non si avr], pii bisogno di un passaporte quando si

viaggia in Europa, avremo una voce pii forte nelle alleanze internazionale, come, per esempio, nel NATO e si pub

andare a lavorare all'estero.

9. Nell'anno 1992 Europa sarh unificata in un grande stato. Questo avvenimento E meglio conosciuto dal termine
l'unificazione europea. Questo avvenimento 0 storico perchb gid da molti anni, durante molti secoli, gli stati che
formano insieme Europa sono stati in guerra l'uno con I'altro. Naturalmente si pud chiedersi se tutti gli abitanti degli
stati vanno d'accordi con questa decisione. In generale si pud dividere due opinioni: quella di federalisti e quella di
unionisti: Il primo gruppo tende a una federazione mentre la seconda tende a un'unione. La grande differenza tra i
due opinioni 0 che in una federazione gli stati non devono cedere tutta la loro sovranitb, non esiste un grande potere

che sari capace di avere tutta la forza. Quando si forma un'unione gli stati saranno obbligati di cedere molto piil della
loro sovranith, della loro identith. Vonei dire che E molto importante che cosa vuol dire, che sard il contenuto, gli
stati uniti di Europa. Nell'anno 1992 non soli i frontieri spariscono ma forsb anche I'identith degli europei. Ogni paese

ha la sua cultura, la propria lingua e le proprie opinioni sulle cose che succedono nel mondo. Non vorrei dire che un
italiano non sarh capace di comunicare con un tedesco dell'economia di un'Europa unita ma ciascuno dei due non
sarh lieto di fare un compromesso che b svantaggioso per la sua provincia, per esempio I'anziana Italia. Non credo
che i paesani nel Sud Italia capiranno perchb i paesani ricevono dei sussidi, grazia alla politica di agricultura di EEG,
quando loro possono appena esistere di quale che coltivano. Un altro problema sari la lingua. Chi decide quale delle
lingue, che vengono parlati adesso nei paesi europei, sari Ia lingua degli Stati Uniti di Europa? Non importa se saril
I'inglese, il francese o il tedesco ma bisogna rendere conto che tutti i documenti ufficiali devono essere comprensibili
per i governi intemi. Questi due esempi, la cultura e la lingua, sono due importantissimi elementi che fanno parte

dell'identitl di un paese. L'integrazione europea b un processo che ha bisogno del tempo. E'impossibile di fare
cambiare l'opinione della gente da un momento all'altro, a mio parere. Ho imparato durante le lezioni di legge che
era molto difficile per i politici di decidere quando I'unificazione europea dovrebbe essere. PerchE ci sono sempre
paesi, in particolare i paesi del sud Europa, che dicono: non siamo pronti per questo, mentre i paesi del nord sono
gih pin avanti. Nondimeno penso che I'unificazione darh abbastanza problemi per loro che sentono che perdono una
parte della loro identith e sono curiosa che cosa i governi hanno come soluzione per questa perdittr.

10. L'unificazione europea sarh un cambiamento importante sul livello politico ed economico. Percib E normale che

ci sarh tanta gente 'per' ma anche tanta gente 'contro' I'Europa 92. Un argomento che usano spesso le persone contro
quest'idea, d il fatto che, secondo loro, i paesi diventeranno tutti europei e che non ci rimane niente della loro cultura
o della loro civilth. Il traffico diventerh pii facile tra paesi. SarI pii facile andare a lavorare all'estero e cosi tutti i
paesi e tutti i popoli vengono mescolati come in una frullata enoffne europea. Io penso che non ci sia bisogno di aver
paura per I'unificazione europea. Dobbiamo unificarci perchb i problemi mondiali diventano troppo grandi per poter

risolverli da solo. L'unificazione di Europa d I'unica soluzione che abbiamo a propositi di problemi enormi
dell'ambiente e del terzo mondo ecc. Non d vero che da un giorno all'altro la popolazione di un paese augmenterh
a 1007o e che un altro paese sarh di colpo vuoto. Ci sarh la possibiliti di lavorare ed abitare in un altro paese ma non

d detto che ognuno lo farh. Se c'E gente che ha veramente paura di perdere la sua identiti, non ha altro da fare di
proteggerla un po'. Ogni paese ha delle abitudine e dei valori che esistono gih da anni. La mentalith di un popolo non
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pub cambiare in qualche giorno, ma dobbiamo anche fare un po' di fatica per conservare le cose nostre. Dunque -

anche quando c'b qualche aspetto negativo all'unificazione europea- secondo me- non c'd altro da fare ed invece di
lamentarci gii adesso dobbiamo fare il nostro meglio per fare riuscire I'Europa 92.

I l. Secondo me non si perde I'identith nazionale quando si apre le frontiere e penso che una frontiera aperta significhi
pit in teoria che in realth. Non ci si accorge molto dell'unificazione europea, secondo me. L'unica differenza tra una
frontiera aperta e la situazione adesso si accorge al valico di frontiera; nel 1992 non E pit necessario (di) mostrare
il passaporto. Quando si studia la situazione nell'Europa, si vede che nell'Europa ci sono moltissimi costumi diversi
e che I'identittr di ogni paese in Europa b molto diversa. Si vede anche che ogni paese b molto attacato ai (suoi) propri
costumi e non E disposto ad integrarsi. C'E anche un'altra ragione per cui penso che non ci sarh una perditi della
identith nazionale. Per questa ragione si deve studiare la storia. Quando un paese fu conquistato, le persone in questo
paese mantenevano i suoi propri costumi. Per questo nascevano spesso molti conflitti. Nella storie ci sono moltissimi
esempi di queste situazioni, per esempio le colonie di Olanda o d'Inghilterra, gli Indiani negli Stati Uniti, etc. Per
queste ragioni penso e spero che I'identitb europea non si perderl.

12. In gran parte l'unificazione europea significherh per i paesi dell'Europa che perderanno la loro identith nazionale
che possiedono adesso. Parlo della loro identith nazionale che possiedono adesso, perchb non credo che questa identiti
possa sparire per il cento percento, neanche dopo tanto tempo. A grado a grado le diverse lingue si mescoleranno,
come gih adesso si vedono delle parole inglese o francese nell'olandese. Oppure ci sartr una lingua che viene parlata
da tutti, come adesso tante persone sumno parlare l'inglese. Ma le lingue che vengono parlate oggi non spariranno.
Se le diverse lingue si mescolassero, rimarrano i diversi dialetti dell'olandese. Dunque gih in Olanda si parla
diversamente nel nord del paese che nel sud. In Italia i dialetti sono ancora pit differenti. Per questo non posso

immaginarmi che in Europa dopo un grande e lungo processo di mescolazione si possa arrivare ad un punto dove non
ci fossero pit dialetti diversi. E nel caso che tutti gli abitanti dell'Europa sapranno parlare la stessa lingua, terranno
la propria lingua come lingua'nazionale' o meglio'regionale'. Poi anche le culture e gli abitudini dei diversi paesi

diventeranno gradualmente sempre piir uguali, perchb ci saranno sempre pit leggi e norme che valgono per tutti
quanti. Ma anche allora rimarranno delle caratteristiche specifiche che sono determinate da fattori geografici o dalla
clima locale. Dunque, secondo me I'unificazione europea non possa significare la perdita totale dell'identittr nazionale.
Anche se ci sarh un'europeanizzazione di tante cose che ora sono proprio italiane o olandesi etc., i paesi dell'Europa
terranno una certa identitl specifica.

13. Secondo i patti del CEE avremo nel 1992 un'Europa unita. Ma che vuol dire un'unione di dodici paesi? Il lavoro
del CEE non sarh mica compiuto? Al contrario! Questa data del 1992 e un anno simbolico ed io credo che non cambi
molto. L'unificazione europea E un processo molto lento e per questo non bisogna temere che tutti i paesi perdono
bruscamente la loro identittr. Ogni stato deve rinunciare ad una parte della sua autonomiti ma questo non vuol dire
che I'Europa sari un paese con una sola cultura, una lingua padata da tutti, non sarh un paese senza differenze
regionali. Anzi, io credo che causata dal timore per la massalitl dell'Europa futura, ci sia una forte rianimazione di
activittr culturali che sono proprio ad ogni paese europeo. Proprio la paura di perdere I'identith nazionale creerh uno
spirito di solidarieth fra i diversi popoli e spero che insieme a I'interesse per altre culture di altri paesi questo
vezzeggiue dei propri costumi ci aiuti a sentirci bene nella futura Europa unita.

14. C'b una corrente teorica che supponeva una perdita dell'identith nazionale a causa dell'unificazione europea. C'b
perb un problema coi termini che si usano, ciob unificazione e identith. Per esemplificare la situazione figura 1.00
lascia vedere i termini coi suoi aggettivi: unificazione europea vs. identith nazionale. La problema b che identith viene
opposta ad unificazione; questo E un peccato. Nel Budismo e Taoismo identiti ha il suo equivalente
nell'unith./unificazione @raham=Aman). L'opposizione tra I'unificazione e l'identithviene creato dall'uso dei termini:
quando qualcuno vuole sapere la sua identiti, lui deve sapere qual'E l'identittr d'un altro persone (pure, non si pub
fare una diagnosi di essere pazzo da un andicapato mentale (minorato mentale). Per questo I'identiti di qualcun'altro
viene usato per capire la sua propria identith: questa axioma viene trasmessa alla situazione politica concreta: una
identiti europea b una condizione per un'unificazione nazionale. Questo si lascia spiegare al modo seguente:
identith=unificazione; identith europea viene guardata come I'identitd di qualcun'altro che viene opposta all'identitd
di se stesso (identittr nazionale). Il fatto che una identith europea b una condizione per un'unificazione nazionale
implica il fatto che una identith europea b una condizione per un'identith nazionale (identiti=unificazione). Ad un
livello pit basso guesto sarebbe significare che un'identittr nazionale E una condizione per un'identitd provinciale.
Tutto questo implica che un'unificazione europea riinfona I'identittr nazionale e I'unificazione nazionale.

15. E' sicuro che I'unificazione Europea comporta la perdita di una parte dell'identith nazionale. Le monete nazionali
spariscono, una grande parte del potere politico trasferisce dai capitali alle citth dove si trovano il parlamento e la
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Commissione europee e non c'B pit differenza tra un viaggio in una altra provincia e un altro paese. Tutto questo

significa che i popoli europei perdono una parte della loro identith nazionale perchd la nazione non E piir il potere

il pii grande per gli uomini. Ma cosi come i Frisoni in Olanda e i Baschi in Spagna, popoli che sono anche parte di
un nazione pii grande, hanno conservato le loro lingue e le loro identitd, anche i popoli Europei sicuramente non

perderanno Ie loro identiti, specialmente perchE in Europa non c'A una lingua che pub sostituire le lingue nazionali
e finchd esiste una lingua nazionale esiste una identith nazionale. Di pit penso che I'unificazione Europea sia una
grande occasione per la nascita di una identitb nuova, una identiti Europea che esiste insieme con le identith nazionali.

16. Penso che l'unificazione europea non significhi la perdittr dell'identittr nazionale. Certo che le frontiere si perdono,

per la gente sari possibile di domiciliarsi dappertutto, il trasporto dei merci diventerh molto pi[ facile etc. etc.

L'effetto di tutto questo E che nei tutti i paesi in Europa ci saranno molto pitr stranieri. Perb questo non vuol dire che

i paesi perdono le loro caratteristiche nazionali, per esempio la pit parte degli abitanti in Francia rimanertr sempre

francese e percib anche la cultura rimanerh francese. La mentalitd, I'identith, la cultura di un paese non sono cose che

si perdono facilmente. Anche perchd spesso la gente b fiera delle tradizioni, abitudini nazionali e le vuole mantenere.

Penso che tutte le caratteristiche di un paese o un popolo, che ci sono state da anni, ci rimangono per sempre. Non
b che dopo I'unificazione il colosseo si trasferisca a Bruxelles o che in Inghilterra comincino a mangiare lo 'stampot'
(E un piatto tipico olandese). Non penso che perderemo la nostra cultura, Ia nostra lingua, la nostra letteratura dopo

I'unificazione. L'unica cosa che succederl b che diventeremo un paese in un continente senza frontiere dentro, e

adesso siamo un paese in un continente con frontiere dentro.

17. Non so se sia perdith dell'identiti nazionale il fatto dell'Unificazione Europes. Dipende dalla sorta d'Unificazione
Europea. Che cosa E I'identiti nazionale?. Mi domando se E forse la cultura nazionale, la cucina, la lingua nazionale,

la cultura nazionale, la musica? Probabilmente nel futuro lo sappiamo. Quando dobbiamo dimenticare la nostra cultura
nazionale per la cultura nuova europea, ci saranno dei problemi e molti protesti. E allora E una perditl dell'identitd
nazionale. Ma quando sia cosi che in fondo cambiari molto poco e sarl soltanto necessario introdurre una lingua
europea accanto a la lingua nazionale, non c'b problema. Allora non c'E una perditi di identiti. Ci sarebbe una grande

confusione all'inizio, un po' di tutto, penso. Poi, visto che in Olanda sola ci sono ancora molte differenze dei dialetti
e nelle culture anche, non penso che l'Europa sarebbe un paese uguale con una sola lingua, cultura e identittr,

I'identittr europea.

18. L'Italia come la Spagna, il Portogallo e la Grecia" sono dei paesi dove vengono molti turisti oggi. Ma quest'ultimi
anni la quandd dei turisti che vanno in Italia diminuisce. Ci sono molti turisti che vogliono specialmente passare le

loro vacaze dove c'd molto sole, e questi formano la maggiorittr dei turisti. L'Italia era un paese piri moderno, almeno

l'Italia del nord e I'Italia settentrionale, che la Spagna e il Portogallo. Ma oggi in Spagna come nel Portogallo molte
cose cambiano: le vie di comunicazione divengono migliori. E la morte di Franco, il cambiamento di governo ha dato

alla Spagna un immagine pit attraente. Cosi la Spagna e il Portogallo attirano di pit in pit i turisti. E penso che i
turisti che non vengono pi[ in Italia vanno in Spagna o al Portogallo. Ma questo non b a causa dell'aspetto
disorganizzato e della sporcizia di Italia. Perch6 anche la Spagna come la Grecia e come il Portogallo sono in eso

comparabili, se non peggi. Perb b una differenza di prezzil L'Italia b molto pii caro. Ma cib cambiartr in qualchi anni,
perch6 anche gli altri paesi del Sud diverranno pit caro. Cosi l'Italia non ha del tutto perso il suo fascino di belpaese

neanche la reputazione di avere molto da offrire al visitatore straniero, ma i turisti vedano anche gli aspetti positivi
degli altri paesi. Poi E anche una questione di moda.

19. Vorrei porre qualche altra domanda. L'Italia ha perso Roma, Firenze o Venezia? L'Italia ha perso le sue regioni
(Sardegna, Liguria)? Non ci abitano pii italiani in Italia? La mia risposta dev'essere no! Probabilmente per alcuni
turisti I'Italia ha perso il suo fascino. Succede che quando vengono per la prima volta in Italia sono srati rubati dai

ladri che sono cosi 'tipicamente' per I'Italia. Quale sono le storie che devo ascoltare quando i turisti sono ritornati
nella nostra patria?: 'Mi hanno rubato la mia borsetta, addirittura la macchina!' 'Ho pagato troppo per soltanto un

cafft!' Abbiamo aspettato il treno per un'ora emezzo!' Dopo aver ascoltato tutto questo posso fare un'altra domanda:

Qual' E la differenza con Olanda? Per me non E un difficile incarico andare ogni anno in Italia. Dopo qualche anno

si sa come 'maneggiare' o 'trattare' gli italiani e le loro abitudini. Forse un manuale per I'uso d'Italia e i suoi abitanti
sarh meglio per i turisti nuovi. Per i viaggiatori che vengono sempre in Italia un libro cosi non b piL necessario.

Vorrei fare qualche esempio per il manuale. Vorrei dare alcune soluzioni: Le ferrovie. Quando il treno E in ritardo
(il che succede molto spesso) si brontola per qualche minuto poi si compra un giomale e ci si mette a sedere su una

panchina (se possibile nel sole) e si aspetta il treno con calma. Traffico caotico:

Nelle pii grande citth non guidi mai! Prenda I'autobus. Per gli italiani b giA diff,tcile guidare in un traffico cosi

caotico. Prezzi esorbitanti: Prima d'entrare in un ristorante si guarda la lista con i prezzi che E attacata fuori il
ristorante. Queste cose per me non valgono cosi molto. I'Italia non b un paese con soltanto i problemi. I paesaggi,
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le cittA, i villaggi, i mari sono piil importanti. GIi italiani stessi sono spesso molto soccorrevole e simpatici. Tutto
questo per me E piit importante dei scomodi materiali. Dunque, non ne posso dire tanto, perchb a mio parere l'Italia
non ha perso il suo fascino.

20. Se qualcuno chiede una questione di questo genere, ho prima di tutto qualche confessione da fare. Questo mio
viaggio, ce I'ho fatto 4 anni fa e I'Italia di 4 anni fa, me la sono dimenticato del tutto. Di conseguenza le informazioni

che ho a disposizione per rispondere a questa domanda si limitano a quel che ho letto nei giornali, a quel che ho

sentito pronunciare dal presentatore del telegiornale olandese e a quelle informazioni che ho trovato sul foglietto
dell'indagine. E allora, cosa vuol dire il 'fascino'? Secondo Io Zingarelli ci sono 3 significati: l) influenza malefica
dovuta a malia o incantesimo. Il secondo significato b praticamente l'opposto: 2) scongiuro o pratica per tener lontano

il malocchio e gli incantesimi; 3) capacith di attrarre fortemente. Secondo me se guardiamo agli svantaggi dell'Italia
odierna e cioE scioperi, scippi, traffico caotico, musei chiusi, monumenti in etemo restauro, campeggi sporchi e

affollati, alberghi disorganizzati,prezzi esorbitanti e I'inquinamento dell'Adriatico, allora stiamo guardando ad un
problema economico, quello del Turismo Di Massa. Abbiamo qua a che fare con il primo significato della parola

'fascino': Il fascino E un incantesimo malefico: l'industria del Turismo Di Massa cerca, attraverso l'incantesimo della
pubbliciti, di attrarre le grandi masse per poi levare loro tutti i soldi dalla borsa. E' questo il fascino incantatore e

malefico, caldeggiando tutte le attrattive dell'Italia. (Fin qui la tesi, ora l'antitesi). Perd il fascino del Turismo di
Massa E anche lo scongiuro o la pratica per tener lontano il malocchio, cioE il Turismo di massa. Perch6 esso B la
causa dei scippi, del traffico caotico, dei musei chiusi, dei monumenti in etemo restauro per I'inquinamento del

traffico, dei campeggi sporchi e affollati degli alberghi disorganizzati e dei prezzi esorbitanti. Il Turismo di Massa

uccide se stesso. E dopo gli ultimi spasimi del Turista di Massa che si ritirerl in un angolo per morire in pace,

ritomeremo al tefzo significato del fascino: il belpaese del '700 e dell'800 che avrd la capacith di attrarre fortemente
gli scrittori, i pittori e gli uomini di cultura. Un soggiorno in Italia sarh di nuovo il coronamento della formazione
artistica e intellettuale. Cosi si potrh affrontare i problemi con la classe operaia (scioperi) e con I'inquinamento
ambientale, per cui bisogna una coscienza intellettuale. Solo l'arte e la letteratura possono svegliare I'umanith perch6

esse sono giochi con conclusioni vere.

21 . Per sapere se I'Italia ha perso il suo fascino dobbiamo prima determinare di che cosa era composto questo fascino.
Nel settecento e I'ottocento scrittori e pittori ed altri artisti andavano in Italia per scoprire la sua famosa vita culturale.
Affascinante com' b I'Italia ha sempre ispirato gli artisti ad una prestazione ottimale e li una persona interessata
poteva trovare degli esempi bellissimi delle opere d'arte fatto dal'uomo. Queste opere d'arte ci sono sempre, I'Italia
E stata protetta contro le distruzioni che possiamo vedere in tanti altri paesi. Allora questa non b una ragione perchd

I'Italia avrebbe dovuto perdere il suo fascino. Anche il paese non E cambiato tanto, ci troviamo sempre il sole, il mare

e i monti. Dobbiamo forse concludere che d soprattutto I'italiano che ha perso il suo fascino; I'italiano che prima era
visto come I'uomo appassionato, con una passione per I'arte, la cultura e I'amore. Oggi possiamo dire che l'italiano
ha perso quasi completamente questa fama, quando al'estero si parla degli italiani prima si pensa alla mafia, il furto,
la disorganizzazione, cose poco nobile. Come ha potuto cambiare cosi tanto I'immagine del'italiano? Durante il tempo
che I'Italia d stata ammirata da tutto il mondo gli italiani si hanno goduto questa ammirazione sensa stabilizzarla. Ora
che b finito il sogno gli italiani sono lenti a reagire sui problemi a causa della mancanza di organizzazione. Ma
quando loro si potevano svegliare e cominciare con i problemi l'Italia diventeri di nuovo la perla del Europa.

22.L'ltalia b un paese che ha molto da offrire al visitatore straniero. La possiamo considerare quasi come la base

della cultura europea. Inoltre ci fa bel tempo, non sempre, ma ci si gode di tante ore di sole, pit che al Nord
dell'Europa. E poi possiamo trovarci la gente pitr aperta. Sono tutti motivi positivi per andare in Italia ma in contrario
il numero di turisti che visita I'Italia E in discesa. Come mai? Ci troviamo ancora sempre la cultura, i monumenti,
i musei, non sono spariti il sole e la mentafiB pii aperta, quindi ci devono essere altre ragioni per i turisti a preferire
altre destinazioni. Forse B stata la causa la pubblicittr negativa, non soltanto nella stampa o alla t.v., ma pure le storie
di vacanze che portano i turisti con sB a casa. Non possiamo negare che l'Italia b pure il paese degli scioperi, un

traffico caotico, prezzi esorbitanti, ecc. La differenza al livello dell'organizzazione sembra essere grandissima fra il
Nord e il Sud dell'Europa. Ma pud darsi che i turisti si sbagliano perchE prendono dappertutto la loro mentalith, il
loro modo di vivere e rifiutano di adattarsi a un altro mondo che renderebbe la vacanza piil piacevole. E cosa

dobbiamo pensare degli prezzi? Succede in ogni paese che diventa ogri anno pi[ favorito, quindi perchd non

succederebbe in Italia? E se si andrebbe un po' fuori della zona turistica, si trovasse ll una vita pii economica. Poi
c'E il problema dei monumenti in restauro e dei musei chiusi. Si, dI proprio fastidio, anche se uno riesce a capire il
perch6. Forse si pub cambiare qualcosa in questo campo. Per esempio spiegare I'importanza del restauro, rendere
chiaro cosa si sta facendo finchb il visitatore si senta coinvolto, s'interessa. Ci sono pure che dicono che il
diminuimento delle visite 0 la colpa dell'inquinamento dell'Adriatico. Pub darsi che E stato il motivo per alcuni turisti
per non andare in Italia, ma la costa b molto pit lunga che soltanto quella zona sporcata. E inoltre si trova anche in
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altri paesi I'inquinamento dell'ambiente. Non E un problema in particolare italiano. Insomma, E difficile trovare una
causa unica e indicabile. Forse non bisogna preoccuparsi troppo. Italia b stata il 'paese di Moda', come negli anni
settanti I'E stata la Spagna (almeno per gli olandesi) e forse sta cambiando posizione sulla scala di preferenza. Quelli
che sono interessati per i loro motivi e non per motivi di moda, non smetteranno di spendere le vacanze in ltalia.

23. Nel paese della pasta e del vino, dai paesaggi tanto diversi I'uno dal altro ed il popolo misto ed ambiguo, ci sono,
purtroppo, molte cose che non vanno bene. Agli esempi di disturbo che avete gid dati, vorrei perd aggiungere che
sono spesso risultati di una mentalith" di un'atteggiamento, di politica sbagliata -o proprio mancante - oppure di un

compoftamento di pigrizia e me-ne-freghista. Fatto noto dell'Italia che non c'b un senso di gruppo. Di conseguenza
sarh molto difficile organizzarsi per fare uno sforzo co0perativo, per poi fermare questo processo, che E la graduale
perdita di fascino di questo, nel passato, grande paese. E'vero; tutte le cose enumerate sono motivi per il calo del
turismo. In fin dei conti: chi vuole rischiare di diventare la vittima di scioperi, scippi, pessima organizzazione nel
campo turistico, eccetera ...? Perb non B vero che I'Italia non abbia da offrire piri niente al visitatore straniero. In
primo luogo, il turista potrebbe andare nei luoghi molto meno frequentati dai soliti gruppi- o devo dire masse- di
turisti per godersi la bellezza e la tranquilittr della campagnia. In secondo luogo c'U Ia possibilittr di andarci fuori la
stagione turistica, per cosl evitare la folla. Non E di certo possibile che non ci sia rimasto niente della cultura -in
diversi campi- del settecento e I'ottocento. E' solo che il paese anno 1989, non E piir quello di secoli prima, anche

se al'italiano piace credere il contrario. Ovviamento, c'b stato un cambiamento di attivith culturale e di atteggiamento
sia nei confronti del visitatore straniero, che sembra non essere piil benvenuto come un tempo quando si dI
un'occhiata alle commodittr turistiche trascurate, che nei confronti del paese e la popolazione stessi che,
immancabilmente, soffreranno colpi forti da questa impopolariti dell'Italia come luogo di vacanza. Alla fine, le
vittime perb sono I'Italia e gli italiani, per cause che non hanno senso. L'inquinamento dell'Adriatico sarh. il prezzo
che si deve pagare per un'industria fiorente, Ma b un ptezzo troppo alto, perchd gli alberghieri andranno verso il
bancorotto, la natura andrh distrutta ed i turisti andranno altrove. Per i turisti ci sono, fortunatamente direi, altri paesi

con bei paesaggi, bellissime prove di cultura e tante altre cose che I'Italia ha sempre offerto allo straniero, ma ora
non pub piir per motivi che, secondo me, si potrebbero rimediare in relativamente poco tempo e senza troppi sforzi.
E' un peccato, ma E realttr; I'Italia non ha perso tutto il fascino, perb gran parte di esso.

24. E' vero che lo sciopero E facilmente associato con I'Italia, sia per quanto riguarda la posta, sia per il traffico
aereo. Gli italiani sono anche noti che fanno qualche volta altri problemi che conducono al disordine, come per
esempio qualche mese fa il problema con 'lo dioxine' nel latte. O la difficolth che si pud avere quando si vuole i soldi
alla banca come straniero. E anche le mie esperienze a Roma questa estate sembrano di confermare la tesi soprastante.

Qualche museo sono chiusi, qualche monumento sono in restauro gi} da molto tempo, i prezzi sono esorbitanti ed
il traffico d caotico li. Non devo dimenticare I'inquinamento dell'aria e ad Ostia la spiaggia e il mare sono sporchi.
Poi sembra che alla banca lavori soltanto una persona e gli altri non facciano niente. (Ho persino visto che un uomo
stava facendo dei disegni). Ma adesso sto parlando di una citth, anzi di una metropoli. E ho capito che nelle citth del
nord tutto b organizzato molto pii bene per quanto riguarda il lavoro della gente. Ma dobbiamo essere onesti, anche
negli altri paesi europei si vedono delle situazioni come descritte sopra. Come per esempio in Olanda dove i prezzi
sono anche esorbitanti. Il clima non E spesso favorabile. Ed anche qui il mare b sporco e c'E I'inquinamento dell'aria.
L'immagine negativa che ha Amsterdam a causa della droga e Ie putane b considerabile all'estero e di quella mi
vergogno. Ma nonostante tutto questo per mer e sono naturalmente molto soggettiva, l'Italia non ha perso il suo

fascino. L'Italia rimane per me il centro della cultura. Quei palazzi, quegli edihci, quelle piazze e quelle fontane si
vedono soltanto in Italia. L'Italia E un paese con una storia e una cultura ricchissime. Capisco perch6 i turisti che
vanno norrnalmente alle coste dell'Adriatico non sono venuti quest'anno. Ma oggi quasi ogni paese ha i suoi
problemi. Comunque secondo me I'Italia ha molte altre cose da offrire al visitatore straniero.

25. Fin dal Settecento I'Italia E stata visitata dagli stranieri. All'inizio ci veniva gente intellettuale, andava in Italia
per apprendere qualcosa, per interesse della cultura italiana. Dopo 1960 venivano i 'turisti': venivano per le vacanze,
per il sole, il mare. Ora i turisti si pub dividere in due gruppi: quelli che visitano la spiaggia e quelli che si interessano
per la cultura. Gli ultimi anni il numero dei turisti stranieri t in discesa. Le cause sono per esempio gli scioperi alle
stazioni e agli aeroporti, gli scippi nelle grandi citttr e nel Sud, il traffico caotico, i musei chiusi, i monumenti in
restauro, i campeggi sporchi e affollati, gli alberghi disorganizzati e i prezzi esorbitanti. Povero turista! Quando
finalmente va in vacanza deve vincere tutti gli ostacoli che ci sono in Italia. Perchd spesso i turisti sono ignoranti e

non sanno niente della storia e della societh italiana. Per questo nemmeno capiscono perch6 questi problemi esistono,
e questo d ancora pii difficile per lui. Effettivamente 0 vero che gli scioperi e gli scippi danno fastidio, perb b una
logica conseguenza di una societl in cui vivono anche persone povere, soprattutto nelle citth e nel Sud. E' logico che

rubano dei turisti che portano i soldi. Secondo me il turista deve star attento e deve capire questo fatto. Quanto al
traffico caotico, il turista non ci si b abituato, siccome viene da un paese organizzato, dove non ci sono alte montagne.
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Per l'italiano E necessario avere una macchina per andare in un posto. L'Italia b un paese disorganizzato e forma un

contrasto con i paesi organizzati nordeuropei. Se il turista va in Italia, deve tentare di non annoiarsi. Come paese

I'Italia non E mai stata organizzata completamente; la repubblica esiste da 1861 e la democrazia esiste da 1947; per

questo i governi non possono esistere lungo tempo. E' necessario pure rendersi conto che nel Sud la matia ha grande

potere e influenza il governo. L'Italia non b mai stato adatto al massaturismo, non b come Spagna che si E totalmente

dedicato al turismo. I monumenti in restauro sono la conseguenza del traffico, dello smog. Tutte queste cose possono

spaventare il turista, perb solo il turista che fa un viaggio organizzato| sempre di pii vengono turisti che fanno un

viaggio da sola, che viaggiano in treno per tutta I'Italia. E' per loro penso che I'Italia non ha perso il suo fascino:

I'Italia E tuttora un paese che ha molto da offrire: la moda, il buon vestirsi, i bei negozi, I'architettura, l'arte, il
mangiare, il vino, le canzoni, la natura, le montagne, il mare blu, soprattutto nel sud dove non c'b molta industria,
le belle spiagge, i giardini, i castelli, il vivere alla strada, la gente simpatica, etc. etc. Il turista che ama I'Italia
veramente ritorneri.

26.L'Italia soffre da un grande calo delle visite straniere. Come b possibile che i turisti evitano questo paese che ha

tanto da offrire ai turisti? E'vero che l'ltalia ha perso il suo fascino? L'Italia E un paese con molte faccie diverse; c'E

la cultura etrusca, c'E la vecchia cultura romana, c'b la cultura rinascimentale che va vista. Oltre alla cultura, I'Italia
ha una natura stupenda e variata. Penso alla Toscana collinosa e la Sicilia secca con i suoi vulcani. Naturalmente ci
sono anche delle cittd che valgono la pena. Citttr mondiali come Milano e Roma, o Napoli che va visitato prima di
morire. Cosi posso continuare per pagine perch} I'Italia ha tanto da offrire che ci vogliono anni per visitare tutto e

per avere un'immagine completa dell'Italia. Perchb questo calo del turismo? C'E qui dice che l'Italia E diventato un
paese scomodo per passarci le vacanze. Un turisto in Italia sarh confrontato con scioperi, scippi, un traffico caotico
e una burocrazia che non funziona. Sono aspetti, magari scomodi, ma tipici per l'Italia. Sono aspetti dell'Italia che

ci sono sempre stati. C'b altra gente che dice che I'Italia E diventato un paese sporco e questa gente referisce al
inquinamento dell'Adriatico. Non t giusto accusare I'Italia per questo, perch6 I'inquinamento dell'Adriatico non E

un problema italiano, b un problema europeo. Alla fine ci sono delle persone che dicono che I'Italia ha perso il suo
fascino artistico. Queste persone dimenticano che i pit bei disegni della moda e i pit bei disegni industriale vengono

sempre dall'Italia. L'Italia E sempre un paese molto bello. L'Italia non ha perso il suo fascino, il problema si trova
dai turisti stessi. Il turisto moderno cerca di spostare sempre i suoi frontieri, vuole scoprire nuovi paesi. Pii esotico
il paese che va visitato, meglio E. Il turisto moderno non passa pii le sue vacanze in Europa, cosi vicino a casa, ma
va in Pertr, in Indonesia o in Turchia. I paesi esotici vanno di moda nella industria turistica e purtroppo l'Italia come

destinazione turistica si trova in una posizione peggiore; quella di un paese che non va pit di moda.

27. I problemi che hanno qualcosa da fare con la discesa del numero di turisti sono infiniti. La cosa pit importante
in questo momento E I'inquinamento dell'ambiente. Mentro in tutta l'Europa Ia gente, i parlamenti e i governi stanno
parlando dell'inquinamento dell'ambiente, in Italia quasi nessuno se ne E accorto. Si vendono soltanto delle bottiglie
di plastica e percid si vedono dappertutto le boniglie vuote che sono buttate via. Si ride sulle persone che chiedono
perch6 non ci sono delle bottiglie di vetro, quanto si ride sulla gente, e soprattutto sui giovani, che preferiscono andare
con i mezzi publici. E percid tutti hanno una macchina. Prendiamo Romo, la citth piil bella dell'Europa se dobbiamo
credere le guide turistiche. Non c'd nessun monumento pulito; quelli che non sono in restauro sono sporchissimi. I
soldi che si spendono ogni anno per i restauri sono buttati via. Ho pailato con una restauratrice, che restaura le quattro

fontane. Mi ha detto: 'Quando avrb finito tutte le quattro fontane, posso cominciare di nuovo.' Vuol dire che non E

una soluzione strutturale; non si b capace di prendere delle misure per fermare I'uso della macchina e migliorare
I'infrastruttura publica. Per il futuro significherh la morte di molti monumenti (se lasciamo fuori i danni per la salute
umana). I turisti non vengono piir sia per i monumenti sia per la loro salute. Un altro problema essenziale 0 che gli
italiani non parlano altre lingue. Tutto il mondo deve imparare I'italiano per comunicare con gli italiani. Hanno una

tradizione e abbastanza ragioni per non imparare altre lingue, ma i turisti li considerano analfabeti, se non parlano

almeno I'inglese. Dopo tutti questi svantaggi e cose negative, voglio aggiungere qualcosa positiva ed b che per me
l'Italia non ha perso il fascino. E' come la ragione perch6 uno s'innamora con un altro. Non si pud definirla e

spiegarla ed sartr sempre difficile se una persona non ti b simpatica.

28. Una domanda difficile che posso soltanto ripostare colla mia opinione personale, posso soltanto parlare per me.

Secondo me tutti questi aspetti negativi scritti nel testo non possiamo mettere in un solo gruppo, ci sono delle

differenze valutative. Per esempio, credo che I'aspetto dei monumenti in (eterno) restauro ha un tutt'altro valutazione

che I'aspetto dei prezzi esorbitanti. Prendiamo per esempio Roma, una cittd con cosi tanti monumenti. Di tempo in
tempo E necessario di restaurare qualche di questi monumenti, sino, possiamo conservare niente, ma b impossibile
di mettere in restauro tutti allo stesso momento allora cosi, secondo me, sembra che tutto b sempre in restauro.

L'aspetto dei prezzi esorbitanti E un' aspetto meno necessario ma si pub anche capire gli Italiani di chiedere prezzi

alti quando i turisti sono pronti a pagare, credo che E una reazione naturale degli uomini e non soltanto degli Italiani.
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L'autore del testo 'l'Italia ha perso il suo fascino' ha anche descritto aspetti negativi come il traffico caotico e gli
alberghi disorganizzati. Vorrei chiedere l'autore: 'non credete che questi aspetti sono tipicamente italiani, non credete
che fanno parte del fascino italiano?' I tratti di carattere tipicamente italiani sono stati per me sempre la
disorganizzazione e il disordine, questi aspetti hanno una certa grazia e fanno parte della cultura italiana. Aspetti
veramente negativi sono gli scioperi e gli scippi, ma non dimenticiamo che succedono anche in altri paesi europei,
sono i fenomeni dei nostri tempi attuali e forse possiamo trovare nel futuro una soluzione per questi problemi. Resta
il fatto che il numero di turisti stranieri che visita Italia E in discesa da qualche anno. E perchd I'Italia ha perso il suo

fascino? Non credo. Penso che si deve cercare il problema nel fatto che i turisti che vengono in Italia per le vacanze
vanno tutti in posti molti conosciuti e sono in questo modo tutti concentrati in soltanto qualche luoghi come per

esempio Roma, Venezia, Lago Maggiore e Firenze. Forse la soluzione per questo problema d di fare promozione per
questi posti meno conosciuti in Italia. In questo modo, si pub misurare la quantith dei turisti in un certo posto. Fare
promozione per luoghi non gi} conosciuti ha molti vantaggi: si pub stimolare I'economia in questi luoghi, sopratutto
nel Sud e i turisti possono trovare li il vero fascino d'Italia ciob vedere e gustare la vita italiana originale e possono

cosi anche capire perchd nei secoli passati scrittori, pittori e uomini di cultura hanno presi cavalli, carrozze ed altri
veicoli per andare al belpaese, I'Italia.

29. Naturalmente I'Italia C tuttora un paese che ha molto da offrire al visitatore straniero, perd altri paesi che fino a

una decina di anni fa erano irraggiungibili per i turisti stanno attirando semprb pii stranieri. Per un certo tipo di turisti
I'Italia non sard pil la piir bella destinazione per passare le vacanze; se uno non si interessa alla cultura o al popolo
di un paese ma ha soltanto bisogno di una spiaggia di sabbia, un mare caldo e chiaro e un sole splendido per esssere

soddisfatto, pud meglio andare in uno di quei posti tropicani che non sono ancora affollati, dove il mare non d

inquinato. Sono lontani ma questo non b piil un problema; I'aereo ci porta i turisti per pochi soldi in meno di dieci
ore. E I'industria turistica ci si b sviluppata velocemente, il visitatore straniero non ci si avventura; tutto il viaggio
e il soggiomo vengono organizzati dalla sua agenzia di viaggio. Per quei turisti che si interessano a pit che al mare,
alla cultura per esempio, la questione E un po' complicata; anche per loro la scelta E aumentata. Se uno ha abbastanza
soldi pub andare in paesi non-europei dove la cultura E tanto diversa da quelle che ha visto fin da bambino. E' chiaro
che queste nuove possibilite di vedere sempre pit del mondo siano molto attraenti. Restano i turisti che sono proprio
interessati alla cultura italiana, a queste cose che non si trovano in nessun altro paese (almeno non nella quantith che
b tipica per I'Italia). Per loro E molto noioso se ci siano tanti ostacoli come scioperi e musei chiusi, perchd non
vorrebbero andare altrove, ma forse sono stufi della disorganizzazione italiana e si sentono costretti a sviluppare altri
interessi. L'Italia ha da offrire molto, ma I'offre male. Dovrebbe dedicare pit attenzione alla conservazione e
all'ammissibilitA dei monumenti, non solo per i turisti che sono un grande fattore economico, ma anche per se stessa.

Nessun paese al mondo dovrebbe trascurare la sua ereditb culturale.

30. Solo a partire di quattro anni fa vengo in Italia di frequente. Ed 0 vero che scioperi, scippi, traffico caotico, musei
chiusi, monumenti in eterno restauro, campeggi sporchi e affollati, alberghi disorganizzati e prezzi esorbitanti
caratteristicano il paese. E ci saranno molte altre cose che non funzionano, ma anche altri paesi hanno questi difetti
o almeno una parte di questi difetti. Debbo ammettere che I'Italia E un po' disorganizzata, ma non pii di altri paesi

mediterranei. Il calo delle visite straniere cosi drammatico non si pub attribuire ai fatti qui sopra menzionati, perchE

l'Italia d sempre stata cos). Ci deve essere un'altra ragione oppure tutti i paesi mediterranei hanno lo stesso problema.

Io non lo so e non so da quando l'Italia mostra questa disorganizzazione. Ma penso che I'Italia ha sempre avuto una
certa misura di disorganizzazione e forse il suo fascino b basato in parte su questa disorganizzazione. Pud essere che

gli stranieri hanno deciso 'en masse' di andare a altre parti perchd il mare adriatico si b inquinato troppo. Se questo
fosse la causa, non vuole dire che I'Italia perderebbe il suo fascino, perchd ci dice gid per quale motivo questi turisti
venivano in Italia. Sicuramente non venivano per ammirare la cultura del belpaese. E quindi se i turisti preferiscono

andare altre parti dove c'E un mare pii pulito, lo capisco. Ma che erano in tanti non lo sapevo. Sono del parere che
l'Italia b un paese che ha molto da offrire culturalmente al visitatore straniero, come nel settecento e nell'ottocento
I'Italia era la meta ambita di ogni scrittore pittore o uomo di cultura. Ma per la formazione artistica e intellettuale si

pub andare ora anche in altri posti, non perchd I'Italia ha perso, ma perch6 altri paesi si sono sviluppati e hanno altre
cose da offrire. Anche se l'Italia b una delle fonti della nostra civilti, altre destinazioni possono essere alquanto
interessanti per il visitatore straniero. Per concludere volevo dire che non mi E successo mai una delle cose qui sopra
menzionate e fra parentesi mi trovo sempre in spiaggia in Italia.

31. La domanda che I'Italia ha perso il suo fascino, ha due lati. Si pub dire di si, perch6 ci sono molto scippi, c'b
sporco, i monumenti sono spesso in restauro e i musei sono chiusi. Anch'io ho avuto questo esperienza. Al ultimo
giorno delle mie vacanze volevo visitare I'Arena di Verona. E era chiusa. Volevo ammirare le statue che sono accanto
agli Uffizi a Firenze (ho dimenticato il suo nome) ma potevo vedere solo le impalcature. Non mi piaceva molto a

questo momento. Le campeggi sono spesso sporchi, non c'b I'acqua potabile. C'd solo il vicino che ti spia tutto il
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giomo. Tutto questo sciupa il mio buon umore per un'ora o per due, ma dopo, non b pil possibile. Perch6, dall'altra
parte c'E sempre il sole ci restano molte belle cose da vedere, le piatte deliziose, il paesaggio si bello, gli edifici
medievale che emanano una sfera di una tutta altra vita. La gente sulle strade che hanno un buon umore, si ride, si

parla, si vive! Ci sono molti aspetti dall'Italia di oggi che sono molto attirante per molte gente. C'b naturalmente vero

che il mare E inquinato, che nel estate le citta sono sporche e calde, ma la sfera d'Italia B si bella che vince sempre.

Sono sicura che I'Italia ha molto da offrire ai turisti stranieri, cultura, arte e natura. In confronto al settecento e

ottocento l'Italia ha perso un po' della sua attivite culturale. Era il centro di cultura ma adesso non c'E un paese unico
che b il piD imponante del mondo nel campo della cultura. Bench€ nel campo di architettura di interni I'Italia ha

sempre un ruolo importante nel mondo.

32. Che I'Italia sia un paese burocratico, mal organizzato e caotico, lo sanno tutti. Perd, non vuol dire che ha perso

il suo fascino. E' sempre molto pi[ facile riconoscere i punti negativi che i punti positivi. Di questi punti positivi ce

ne sono ancora tanti: il clima favorevole, sia nella stagione estivo che nella stagione invemale (sciare ecc.); i piatti
deliziosi, molto variati regione per regione e il popolo italiano con il suo buon umore e I'amore per la vita, le sue

liti divertenti e la sua ospitalith. Andare in Italia E per un olandese I'incontro con un'altra maniera di vivere e tutte
le inconvenienze, come i scioperi, musei chiusi e campeggi sporci, ne fanno semplicemente parte. Una vacanza dove

tutto va liscio, per me non E una vacanza vera. Sarebbero alcune settimane noiose. Dicono che il numero di turisti
stranieri che visita I'Italia, E in discesa. Secondo me c'b soltanto una categoria di turisti che non ritoma piil in ltalia,
ed B quella che ama abronzarsi al mare durante I'intera giornata e che si ritirano la sera in discoteca, E quella che va

in Italia con un viaggio organizzato dove tutte le gite sono gii state scelte e fisse su una determinata data. Forse ha

ragione questa categoria, ma sono dell'opinione che nei altri paesi mediterranei che hanno delle coste simili, come
la Francia e la Spagna, quella gente incontreri gli stessi problemi. Per quella categoria di turisti che s'interessa alla
cultura e agli italiani, alla natura ed ai posti rustici, e che vuole conoscere meglio I'Italia invece di approvittare
soltanto di quelle cose superf,rciali come il sole e il mare, I'Italia offre ancora molto. Anche I'artista e I'intellettuale
possono ancora godere delle belle arti e la scienza come lo facevano nel settecento e nell'ottocento. Chi viaggia per

se e va in posti che non sono distrutti dal turismo o dall'industria, vedrtr che ho raggione. Li, la gente vive la loro
vita piil o meno come lo facevano loro antenati, non condizionato dai turisti. Pud darsi che quella gente e povera, ma
non corrono dietro i soldi e sono molto ospitali. La cultura si riscontra persino nei villaggi pii remoti, cio} la cultura
degli italiani veri. Tutto sommato, per me I'Italia non ha perso il suo fascino. Per quanto riguarda gli scippi, prezzi

esorbitanti e la sporcizia, Amsterdam, lo dicono tand, e peggio.

33. Penso che b vero che I'Italia ha perso un po' del suo fascino per molti turisti. Secondo me non sia cosl perch}
l'Italia non E piil il centro culturale del Europa o del mondo, perch} i resti del questo periodo sono ancora visible e

interessano a molti turisti. La ragione non sartr neanche, al mio parere, che ci sono troppi scioperi, perchB la maggior
pafte dei turisti non ha coscenza politica del paese in cui passano la vacanza. I turisti si pub dividere in gruppi. Molti
turisti vanno in vacanza solamente per divertirsi, bagnarsi nel mare, andare alla spiaggia eccetera. Si pub fare tutte
queste cose in Italia, perb I'Italia non b piil il paese ideale per questo. Il mare Adriatico D sudicio, le spiagge sono
pieno zeppo di gente e (sempre molto importante per i turisti olandesi) nell'Italia tutto B molto caro. Questi turisti
preferiscono per esempio la Spagna perchB tutto costa meno e il mare b meglio lh. Esiste anche un altro tipo di turisti
che passa la vacanza nel un paese, perchB sari molto popolare andarci. Gli anni passati ttalia fu molto ben voluto in
Olanda; gli italiani furono gli uomini piil belli del mondo, la lingua italiana suonb come musica, e tutto fabbricata
in Italia fu I'ottimo. Fu una vera forma dipazzia, ma adesso, nel 1991, l'intensiti di questa pazzia b diminuita, I'Italia
b uscito di moda. Questi turisti vanno in Spagna con il flamenco, la sangria o in altri regioni ben voluti. Un terzo
grupo di turisti b il turista intellettuale che, secondo me, sempre verrh in Italia per il suo passato fascinoso, e il suo
valore culturale nel mondo d' oggi. Ci sono anche turisti che vogliono I'avventura, campeggiare fuori di campeggi
(che molte volte non E permesso nell'Italia) fuori delle cittA, che cercano la disorganizzazione. Non possono andare
al Norte dell'Italia, perchE tutto b troppo organizzato e brutto, con troppa gente, e il Sud dell'Italia non b ben
conosciuto per molti turisti. Anche questi vanno ad altri paesi, secondo me. Per me, invece, I'Italia sarh sempre
affascinante, perchE mi piace la lingua, mi piace la gente, la disorganizzazione che b totalmente diverso dall'Olanda,
la diferenza tra il norte e il sud, la mentalitil italiana. No, per me, I'Italia non perderl mai il suo fascino, spero.

34. Il numero di turisti stranieri che visita I'Italia E in discesa. PerchE I'Italia E meno popolare che per esempio dieci
fa? Da una parte ci sono degli aspetti dell'Italia che i turisti non accettono piir, come i campeggi sporchi e affollati,
gli alberghi disorganizzati e i prezzi esorbitanti. Dall'altra parte c'E una tendenza generale di passare le vacanze nei
paesi asiatici. Il viaggio costa molto di pit ma questo sari compensato dalle spese di soggiorno, perchD il livello di
vita E pii basso che nei paesi europei. Poi non ci sono delle enclavi di turisti e gli abitanti non sono gii stanchi degli
turisti. In generale I'atmosfera in questi paesi b molto pitr gentile che nei paesi europei. Ma credo che Italia d tuttora
un paese che ha molto da offrire. Ma forse ha bisogno di una campagna di pubbliciti nell'estero. L'Italia deve



254 BULAGE 2

presentarsi meglio a cib che i turisti saranno attivati per andare in Italia, percha Italia D un paese dovb si mangia bene,

dovb il tempo fa buono, dove d molto da vedere: I'architettura delle citti, la diversittr della natura, i musei e

monumenti. E' un paese che b molto differente dal nostro paese per esempio e allora il soggiorno nell'Italia sard un
vero fuggito della vita quotidiana. E' molto importante che il turiste si sente al suo agio e non deve avere
I'impressione che la gente che lavora nel settore turistico non sia pronta per rendere servizio al turiste.

35, Anche se D vero che le spiagge italiane sono diventate sempre pit sporche, che il problema dell'inquinamento
nelle grandi cittl b diventato sempre pi[ serioso e che alcune parti d'Italia, che prima erano parti quiete e tranquille,
quasi non sembrano pii italiane a causa degli stranieri, che le hanno invaso in gran numero per fare il turista, Italia
ha ancora la sua bellezza. Per colui che ama veramente I'Italia, che b interessato alla vita e alla societi italiana,
andando in Italia per interesse e per approfondire la sua conoscenza, Ie cose qui sopra nominate gli fanno male, Io
rende triste. Perd non secca ma pensa a come potrebbe essere d'aiuto per solvere questi problemi. Purtroppo B cosi
che la maggioranza delle persone che vanno in Italia ci vanno per la spiaggia, il sole e non per la cultura. Sono queste

persone che sempre seccano, pensando che sono pit esperti per quanto riguarda la vita italiana e gli italiani stessi.

Cosi, quando sento dire o quando leggo che non vanno pitr in Italia cosi molti turisti penso che non sia un gran

disastro. Si, forse I'industria e il commercio avranno meno entrate, ma l'Italia sartr liberata da questa massa e questo

E, secondo me, un vantaggio.

36. La scelta della destinazione di vacanze b una scelta molto complessa, in base a tanti motivi molto diversi per tutti.
Cosi i ragioni per non andare in vacanze in un certo paese sarebbero tanto complicati. Io non sono esperta su questo

campo, ma credo che i fattori seguenti potrebbero averc una certa parte nella popolarith decrescente d'Italia come

destinazione di vacanze. In primo luogo i prezzi: a comparazione di altri paesi europei, l'Italia d uno dei pii costosi.

Ci sono altri paesi che offrono quasi le stesse facilitazioni turistiche a prezzi bassi. Sto pensando soprattutto
all'Espagna e il Portogallo che, pure alla loro campagna di promozione intensiva, si sono guadagnati una popolarittr
enorrne. Altro fattore importante sia il fascino per i luoghi lontani, estranei. Oggi viaggi in paesi esotici vengono, piil
che mai, a portata di tutti. Queste sono indicazioni pit o meno concrete; una piil vaga, pitr difficile da determinare

b quella di cos'E di moda. Una destinazione in voga quest'anno, pub essere fuori moda quello prossimo. 'La moda'
essendo capricciosa, E quasi impossibile presagire che sia in moda per l'avvenire. Purtroppo, perchB sia forse il motivo
piu importante.

37. Che Italia E un paese affascinante per i turisti ha alcune cause. Italia dava la possibilitl di fare la combinazione
ottima per trascorrere le vacanze, godere le arti rinascimentesche a Firenze o visitare i resti Etruschi nella Toscana.
Sono soltanto due esempi che si pub fare. Dopo questa giornata intensiva c'erano le spiagge ed il mare per lavar via
il sudore. Sicuramente, le vacanze ideali somigliano I'idea descritta sopra. Italia ha Ia potenzialith di offrire tutto
questo, la domanda che viene spontaneamente b perchE ha perso il Suo fascino? Perchd non vengono sfruttate le
potenzialid? Ci sono stati tanti evenimenti che hanno influenzato I'opinione sull'Italia da parte della turista.
L'evenimento, o peggio, la catastrofe pit recente b naturalmente I'inquinamento dell'Adriatico. E'sempre stato
I'Adriatico che ha attratto la maggior parte dei turisti stranieri, perchb relativamente passare Ie vacanze Il b meno
costoso che per esempio alla costa tirrena. Le motivazioni della turista ad andare all'Adriatico erano per prendere il
sole il giomo e divertirsi Ia sera. L'inquinamento del mare ha avuto come conseguenza che i turisti sceglievano altri
posti in Europa, dove c'E almeno un mare senza le alghe. La conclusione E che per quelli che riguardano I'Italia come
paese del sole e del mare, Italia ha perso un gran parte del suo fascino. Un'altro aspetto d'Italia che d cambiato nei
ultimi anni b che i prezzi sono aumentati esorbitantamente. Il soggiomo al campeggio per una famiglia media costa
almeno 50.000 lit. al giorno. Turisti possono spendere non pit soldi che ce I'hanno in tasca. Se Italia b tre volte pii
cara che Portugal mi sembra chiaro quale paese viene scelto. Poi, la scena in Italia non E ottimo: spiagge strapiene,
poco posto per parcheggiare la macchina ecc. Naturalmente, b cosi dappertutto nel mondo dove sono i provvedimenti
turistici. Un campeggio p.e. si mette dove vanno tanti turisti e vice versa i turisti vanno ltr dove vengono offerti i
campeggi e gli alberghi. Ma, forse Ia cosa pii drammatica ora t che a causa dell'inquinamento dell'ambiente, le opere
dell'arte come la facade della chiesa famosissima a Firenze: Santa Maria del Fiore e le statue di Michelangelo
diventano tutte marce. A causa della pioggia acida! Il tentativo di escludere le macchine (che sono i colpevoli) dal
centro di Firenze ha avuto poco risultato, quasi tutti ricevano un perrnesso di usare la macchina nel centro. Se si resta
immobile aspettare fin' al momento che il danno E diventato irreversibile cosi, Italia perderh anche la sua attrazione
piil caratteristica: le belle arti. Bella natura, sole eccessivo e divertimento si pub trovare in tanti posti nel mondo. Ma
le opere rinascimentalesche sono I'immagine d'Italia. Ancora, Italia non ha perso il suo fascino, perb, dobbiamo stare

attenti, perchE succede prima che quando ti accorgi, e si ti accorgi sarh troppo tardi.

38. Negli ultimi due anni vediamo una diminuzione delle visite alle spiagge italiane. E' dovuto al fatto che le alghe
nel Adriatico creano un vero disastro per I'industria turistica delle stazioni balneari in questa zona. Molti turisti hanno
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perso la voglia spendere soldi per trovare un mare inquinato e vanno cercare altri posti pit belli, meno inquinati. [.e
autorith italiane hanno negletto per molti anni la situazione dell'ambiente ecologico e oppure adesso non ne fanno

un gran che. Nello stesso tempo vediamo nella stampa rivelazioni di come la vita quotidiana E infarcita di corruzione
e trafhci mafiosi. Rimane la domanda se questi problemi tipicamente italiani siano la causa per cui i turisti non

vogliono venire in Italia? In fondo non credo che tutto questo sia pit negativo che il fenomeno del scippare. Questo
fenomeno E noioso e quando tu sei la vittima, b veramente insopportabile. Ma non b una ragione per non andare

all'avventura in Italia. Questi problemi nominati sopra insieme con la bellezza di Italia di Italia come paese, il suo

cibo, la sua musica, il suo teatro, la sua moda, e il suo design portano all'Iralia il suo fascino. E secondo me non pub

mai perderlo.

39. L'Italia non ha perso il suo fascino. Il vostro argomento titolato come qua sopra parte da un' idea troppa generica

e clich6. Fascino e turismo hanno poco in commune. Turismo E un' operazione commerciale tra la massa e i suoi
soldi, mentre il fascino E un sentimento personale. Non si pub rispondere alla domanda 'L'Italia ha perso il suo

fascino?' mettendo in m,ezzo il turismo. Per me personalmente per esempio, l'Italia non ha perso il suo fascino. Il
mio fascino per l'Italia non ha niente a che fare con Rimini o campeggi sporchi. Se gli alberchi in Italia sono cari,
loro sono almeno belli, eleganti e puliti, in contrario con altri paesi dove si paga magari di meno (ho i miei dubbi)
ma dove gli alberghi sono di pessima qualittr. L'Italia per me ha classe, uno stile che amo e odio, che mi attira e mi
fa vomitare, cioE che mi fa qualcosa, che mi affascina. Mi fa ridere, mi da gioia e forza di vivere. Questo per me b
il fascino dell'Italia. L'Italia avrebbe perso il suo turismo? Meglio cosi direi. Il turismo d una cosa che comincio ad

odiare sempre di piil. II turismo b diventato un' industria mondiale potentissima che consiste per la maggior parle in
imbrogli e fascini falsi.I problemi che Lei assume nell'argomento sono problemi tipici che ha causato il turismo in
tutte le zone turistiche mondiali, completati con dei problemi ambientali mondiali. Questi sono problemi grossi che
non vanno negati ma, ripeto, non con lo scopo di ristabilire il turismo. Nel'800 si che gli artisti godevano il loro
fascino per I'Italia. Una cosa completamente diversa. [.e loro descrizioni del fascino di vedere il duomo, la cupola,
che non avevano mai visti, dopo aver viaggiato per mesi ci affascinano ancora ad oggi ma non vorrebbe comparar[.o,
spero, con i viaggi charter o il 'package deal' di due settimane servizio completo?

40. Una domanda intellettuale o commerciale? Chi E preoccupato per la discesa del numero di turisti stranieri?
L'E.N.I.T. o un istituto scientif,co? La preoccupazione b comprensibile e anche molto giustificabile perchd la discesa
continua e continuerh. Nel mio discorso non mi voglio preoccupare del tema di come si potrebbe cambiare questo

trend. Questo dovrebbe essere la preoccupazione dell'ENJT e dei istituti scientifici presi in affitto per risolvere questo
problema. L'istituto, che chiede la nostra opinione b interessato nelle cause di questa discesa. Sopratutto il sentimento
di delusione che le cafie postali sembrano molto piD belle che i monumenti corosi di ossido di carbonio e

sovraesplotati per i fini turistici. Chi E che trova piacevole essere guidato, in una gregge di turisti, da una guida
turistica che sempre sa tutto e sempre con un ombrello in mano ripete gli stessi clichd anno dopo anno. Presto nella
mattina, sulla bellissimaPiazza San Marco, durante una pioggia pub un gustatore d'atmosfera godersi di cuore, perb
per di piir non E questa piazza come tutta I'Italia nient'altro che uno di'package deals', che un turista d'oggi pub
comprare. Un prodotto turistico facile da digerire, preferibilmente per un ptezzo piir economico possibile, Italia come
package deal costa spesso non molto meno di un viaggio esotico al Bangkok o un safari avanturistico in Kenia. Il
turista, il cliente maturo nel 'global village', che ha piil scelta che mai, ha portato i luoghi di destinazione turistica
tradizionale al punto di disperazione. Forse tutto cambierebbe se Roma si trasformasse in una sorta di Disneyland,
perb anche in questo caso il successo sarebbe di breve durata. Il mondo conosce gih tanti Disneylands, e troppo dello
stesso. Italia dovrh accetlare che il global village b un fatto irreversibile. Io stessa farb ogni [anto un tentativo per
trovare un bel posto storico in Italia. Questo per dar sollievo all'istituto.
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ITALIAANS-72

TEST C

1.

Quando gli esami universitari vanno aboliti un professore non pud piL controllare uno studente. Non E pratico perchb

non sa piir se i suoi studenti sono gii al livello a quello che dovrebbero essere. Poi gli studenti non hanno pii la
possibilith di esercitarsi all'esame di laurea.

Forse si studia troppo poco all'universittr ma penso che sia anche utile quando gli studenti vedono piil in lh del
proprio naso. Non devono occuparsi soltanto dello studio, ma anche di altre cose, come per esempio unta5sssiazione
studentesca o un posto.

Non conviene che essere anziani E brutto perch} ho due esempi del contrario. Le mie nofine, che hanno novanta e

novantacinque anni, sono ancora molto felice, stanno sempre bene, sopratutto mentalmente. Si al momento sono un
po' negative, vogliono morire perchb hanno fatto tutto, ma in generale hanno avuto una bella vita, anche gli ultimi
anni.

Chi dice che la letteratura olandese moderna E di scarso valore non ha letto bene ques[a letteratura. Naturalmente,
I'Olanda 0 un piccolo paese, ci saranno dunque relativamente pochi autori beni. Consiglio uno con questo parere di
leggere alcune opere di Van het Reve, Rubinstein o Vervoort.

Non credo che il matrimonio sia un'istituzione ormai superata. Nel nostro tempo ci sono ssmpre pi[ matrimoni che
vengono contratti e ci sono anche omosessuali che intentano un'azione contro la legge, per avere il diritto di poter
sposarsi. Anche loro non si contentano della coabitazione.

Non penso che questa moda sia molto grande perch0 conosco molti amici che non pensano mai all'ecologia. Non
portano mai loro vecchia carta al deposito, e usano ancora sempre materie agressive.

a
L.

Non serverd a niente, di abolire gli esami universitari, perche dare un esame, e quando deve superarle da pressione

agli studenti, di fare bene tutte le lezioni.

Chi ha detto questo no sa molto della vita all'universiti. Uno che studia veramente poco, non riesce a laurearsi.
All'universith gli studi sono molto diverso che alla scuola media superiore, ma non si studia meno!

Questa espressione non b sempre vero. Ci sono molti esempi di anziani che vivono una vita molto bella. E' la tua
vita, tu devi fare le cose per bene, anche quando uno & vecchio.

Non mi piace Ia letteratura olandese moderna, ma non perchE E di scarso valore. Ci sono molte autore, e scrivano tutti
in un modo diverso.

Il matrimonio non b obligatorio adesso per gente che vuole vivere insieme. Oggi ci sono altre soluzione, come vivere
con pit persone che solamente uno.

L'ecologia E molto importante adesso. Fiume insudiciate. Foreste vengono sborcate specie d'animale s'estinguono.
E' proprio vero, la terra muore. E'nostra colpa, e noi dobbiamo cambiarla al bene.

Visto che gli studenti sono adulti e percib sanno decidere quando e quanto studiare, E meglio avere un'esame finale
invece d'una testimonianza o un lavoro scritto, che sono le altre possibilith per quanto riguarda la valutazione.

Il tempo dedicato allo studio dipende dalla materia. Quando uno studente non E pratico della materia, si studia di piil.
Quando E un esperto nel campo particolare si studia meno.

Qui ancora dipende dalle circostanze. Quando si gode buona salute, si ha degli amici, un buon'hobby, E bello essere
anziani, com'E essere giovani.
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Scusa, in confronto a che? Alla letteratura olandese tradizionale. Alla letteratura italiana? Che valore? Valore
moderno, valore letterario? Chi I'ha detto? Chi decide che letteratura e dl che valore? E come?

Le statistiche fanno vedere una curva che E sempre in salita. FinchB aumenta la quantith dei matrimoni non E superata
quest'istituzione.

Si occupa piil della salute e la salute B in relazione con l'ecologia. Si dh anche pii importanza all'ecologia percht
ora si sa anche come funziona. E percid si cerca come compofiaresi per non distruggerela.

4.
Visto che I'insegnamento all'universiti diventa sempre pit facile e gli esami sono multiple-choice il pit delle volte
perchE le olasse sono troppo affollate per correggere tutte quelle domande aperte sarebbe meglio abolire gli esami
universitari completamente.

All'universiti si studia poco perchb non c'E spazio. Cosl si deve sempre studiare a casa e all'universittr si va soltanto
per avere le lezioni.

Visto che ci sono sempre piil anziani e i provenimenti per i anziani migliorano sempre, diventa sempre pi[ bello
essere anziano nei anni che seguiranno.

La letteratura olandese moderna B di scarso valore siccome I'unico soggetto di cui scrivono in Olanda E la seconda
guerra mondiale e dopo quarantacinque anni di letteratura guerriale, quel soggetto diventa noioso, e la voglia di
leggerlo se n'd andata.

Visto che il numero di matrimoni E aumentato durante gli anni scorsi, mi sembra che la gente non pensa che b

un'istituzione superata che si deve abolire.

Dopo un periodo in cui tutto il mondo ha ignorato l'ecologia e i condizioni dell'ambiente sono diventati brutti, E una
cosa giusta che ora pensiamo all'ecologia, se no, sarebbe la morte del mondo.

5.

Visto che gitr adesso E difficile per alcuni studenti avere la disciplina di studiare regolarmente, diventeri ancora pifi
difficile nel caso in cui gli esami universitari vanno aboliti. Inoltre mi domanda come i professori sanno che gli
studenti hanno una determinata conoscienza per essere laureato senza che ci sia il controllo degli esami.

La quantittr che uno studia dipende naturalmente del tipo di studio che fa ma anche del entusiasmo dello studente.
Dire che all'universiti si studia poco non E giusto perchb E troppo generale visto che ci sono tante possibilith per fare
piccole ricerche personali per approfondirsi in altri aspetti dello studio.

Siccome diventare anziani b purtroppo uno sviluppo inevitabile, dobbiamo accetarlo e cercare di godere buona salute
per passare bene I'ultimo periodo della vita, e per poter dire che essere anziani non E brutto.

Una delle caratteristiche della let0eratura in generale b che representa le opinioni d'un cerlo periodo nella storia d'un
paese. La letteratura olandese moderna ha anche questo valore e almeno per gli studiosi della letteratura olandese non
b di scarso valore.

Tanti giovani vogliono coabitare invece di sposarsi e il matrimonio sembra essere un'istituzione ormai superata perb
secondo le statistiche B adesso la tendenza che i giovani si sposano di nuovo invece di coabitare per sempre. Penso

che le fluttuazione nei confronti al matrimonio siano soggetti alla moda.

Negli anni ottanta e novanta si I diventato pit consapevole del fatto che la natura deve essere salvata perchb
I'inquinamento B arrivato ad uno stadio pericoloso. In questo senso I'ecologia E il grande oggetto del nostro tempo
perb non direi che E una moda perchb la moda b un fenomeno temporale e spero che I'ecologia non sard temporale.

6.
Esaminare qualcuno E un modo per controllare la conoscienza di quella persona. Se gli esami vanno aboliti il diploma
universitario avri meno valore perchE non si sa se lo studente sa dawero quello che ha studiato.
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Chi studia ha tanto tempo libero, cioE tanto tempo senza lezioni. Cosi sembra che gli studenti non facciano niente,
perd si studia a casa nel tempo scelto dallo studente stesso.

Essere anziani non E brutto. Se si ha avuto una vita felice si pud guardare indietro con un sentimento di profondo
sodisfazione. Di nuovo si pub rivivere i momenti memorabili e si vede nei figli una continuith della propria vira.

Per Olanda la letteratura olandese ha un valore grandissimo perchb b un'espressione della nostra cultura, della nostra
societtr. Forse a livello mondiale ha meno valore, perb rimane un'opinione personalel

Nonostante che ci siano tante altre forme di abitare, vivere insieme, il matrimonio rimane la forma pi[ alta e piil
completa.

Si parla tanto dell'ecologia nel nostro tempo perch} ha bisogna d'attenzione. Ci sono dei problemi che tempo fa non
c'erano e che sono abbastanza gravi.

7.

Gli studenti sono liberi nel suo fare e lasciare, non vengono controllati da nessuno. L'unica cosa, che pud indicare
come va con Io studio b un esame e percid non mi sembra una buon'idea che gli esami universitari vanno aboliti.

Se si volesse essere un buono studente, si dovrebbe studiare 40 ore alla settimana perd quasi nessuno studente fa
questo, perchE il governo ha deciso, che si pud ricevere un presalario per 6 anni, mentre lo studio dura solo 4 anni,

con la conseguenza che si studia troppo poco all'universiti.

Quando si invecchia, si mette le rughe, forse si diventa calvo e ci sono altri cambiamenti fisichi, a causa di cui si pud
dire che essere anziani E brutto. Perd, b sempre meglio diventare vecchio di morire giovane.

In generale la letteratura olandese moderna E di scarso valore e non serve a niente. Gli autori si servono di parole

immaginarie che al mio parere porta alla comrzione della lingua e spesso le storie trattano di niente e non si pub

imparare niente.

Il matrimonio d un'istituzione bella, perd, attualmente B ovvio, che non significa piil amore e fiducia mutua eterna,
perchb molta genta va a divorziare. Penso, che non sia necessario sposare la persona che si am4 perchE amore e

fiducia vivono nel cuore.

Ogni giomo ci si trova davanti all'inquinamento del ecologico, alla televisione, alla radio e perfino per la strada, dove
ci sono le dimostrazioni di protesta contro il inquinamento. Il inquinamento ecologico b quasi diventato una cosa
normale, che viene accettata e comincia a perdere la sua importanza.

8.

Non i. possibile abolire gli esami universitari, perchE un esame b la prova che qualcuno ha frequentato un certo corso
con successo. L'esame E I'ultimo test per far vedere che lo studente ha imparato e capito cib che d necessario.

Ho capito che alle universith nell'estero il livello degli studenti E piil alto che qui in Olanda. Perd non vuol dire che
qui si studia poco. Ma la quantiti del studiare non mostra la qualitl, che b molto piil importante.

Essere anziani non deve essere brutto affatto! !. Sl, ci sono qualche problemadella salute, perb la vita ha semprre un
gran valore, anche se siamo anziani. Dobbiamo renderci felici noi stessi.

Non posso formulare un parere a proposito di questa affermazione, perch} attualmente non ho letto molto della
letteratura olandese. Ma questi pochi libri che ho letto mi hanno piaciuto molto. Penso che ci sono sempre alcuni libri
di scarso valore, perd non vuol dire che tutta la letteratura modema olandese E di scarso valore.

Per me il matrimonio non b un'istituzione superata. Todavia credo nel matrimonio anche se vedo che molti matrimoni
falliscono. Per me il matrimonio E molto importante, E la prova dell'amore per una persona con cui si vuole vivere
insieme per tutta la vita.

Si, l'ecologia 0 diventata la gran moda del nostro tempo e penso che b necessario, perchb la gente deve essere

cosciente del pericolo nel quale si trova l'ambiente. Ma spero che non sia soltanto una moda perchb dobbiamo sempre
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conservare l'ambiente.

9.

Non conviene abolire gli esami universitari perchb dopo lo studio non sartr prova che uno ha fatto davvero lo studio

che dice. Allora, un certo controllo B necessario. Per molta gente gli esami sono anche la ragione per cui si lavora.

C'b anche I'aspetto di soddisfazione che b importante.

Non b possibile dire che all'universiti si studia poco, perchb dipende dal modo in cui lo studente si impegna per il
suo studio. E' possibile studiare poco, ma non E la cosa in generale.

Adesso penso che deve essere brutto essere anziani, perchb vorrei fare tante cose ancora. Forse E meno grave che

sembra, ma b difficile giudicarlo per pna persona giovane.

Qlando ll vita b stata buona, forse silpudessere contento e tranquillo.

E' difficile dire qualcosa sul valore della letteratura olandese moderna, perchE penso che non leggo abbastanza. Posso

dire che quello che ho letto non stimo di essere di scarso valore.

Il matrimonio non E un'istituzione ormai superata, perchB finora il matrimonio E molto importante nella legislazione
olandese. L'aspetto romantico E anche una ragione che fa che i giovani non dimenticano il matrimonio.

Penso anche che I'ecologia b diventata la gran moda del nostro tempo, ma b anche una cosa molto importante per

il futuro. Tutta la pubbliciti invece, che attualmente possiamo vedere alla televisione, b un po' esagerata secondo me.

10.

Gli esami universitari sono troppo importanti, da una parte perchb ti fanno sapere se conosci abbastanza della materia,

dall'altra parte sono delle motivazioni per studiare piil frequentamente. Mi sembra che quando gli esami non ci siano
pit, il risultato E peggio e la qualitl dello studente diminuisca.

Secondo me si studia tanto all'universitf almeno ci viene dato la possibilith di studiare tanto, ognuno pub scegliere
quanto esattamente vuole che sari il risultato.

L'essere anziani E un brutto futuro per tante persone. Io, personalmente non la penso cosi. Io vorrei diventare anziana,
volentiero, naturalmente con una buona salute. Essere anziana vuol anche dire essere molto esperta nelle cose della
vita ed io vorrei dare questa esperienza agli altri.

La letteratura olandese moderna non E per niente di scarso valore. Gli scrittori moderni sono molto capace di
presentare dei nuovi aspetti e concetti della vita. Non dico che sono migliori di quelli stranieri, ma non sono nemmeno
di scarso valore.

Il matrimonio secondo me E ancora una cosa di curare. Penso che la base d'una famiglia sia ancora un padre e una
madre sposati, e so che forse sia un'idea tradizionale e anziana, ma per bambini B la situazione pit preferibile.

L'ecologia E diventata Ia gran moda del nostro tempo, ma anche percht abbiamo veramente bisogno di esperti in
questo campo, la situazione b molto grave e pericoloso, e dobbiamo fare qualche cosa per creare una situazione
migliorata per i nostri discendenti.

ll.
Visto che la mentaliti degli studenti attuali pub favorire ad un'abolizione degli esami, sembra nondimeno una cosa

impossibile, dato che in questo mondo risultati e diplomi sono ancora molto importanti e quindi sempre richiesti.

Chi studia ha scelto per il fenomeno studiare, cio E un impiego di 40 ore la settimana. Nondimeno suggerisce

I'opinione generale che all'universitl si studia poc.o, dicendo che lo studente in generale E pigro e un partecipante alle
molte feste. Ma a quanto pare, questo non vale per la maggioranze.

Naturalmente E brutto essere anziani ma non ci possiamo fare niente, visto che E una cosa insuperabile per tutti.
L'unica soluzione potrebbe essere che uno rimane positivo e ottimistico il che potrebbe lenire un po' I'anzianiti.

Visto che Olanda B un piccolo paese e a quanto pare non produce tanti scrittori, famosi nell'estero, non si pub dire,
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che la letteratura olandese moderna b di scarso valore dato che i pochi scrittori che sono famosi nel nostro paese ci
hanno fomito opere importanti e indimenticabili.

A quanto pare non si sposa pit, ma di nuovo c'b una tendenza verso I'istituto del matrimonio, poichb la gente, che

deve vivere in questo mondo degli affari e delle automatizzazioni, cerca pii che prima una vita di famiglia.

Dato che la terra diventa piD inquinata e le foreste vengono abbattute, la gente riflette pit sulla sua ecologia e il suo

modo di vivere cossichb d diventata la gran moda ma, a quel che dicono siamo ancora lontano da una soluzione.

t2.
Gli esami sono sempre nello stesso periodo dell'anno e perci0 E qualche volta difficile sostenere tutti gli esami, a
causa della mancanza del tempo o pure perch} ci sono due esami nello stesso tempo. Non devono essere aboliti, md
la divisione degli esami deve essere migliorata.

Ci sono delle persone che devono studiare molto; non fanno pii altre cose che studiare. Ma" naturalmente, ci sono
anche delle persone che studiano facilmente. Per di piil c'E la differenza fra i vari studi e percid non si pub mai
generalizzare e dire: 'all'universiti si studia poco'.

Essere anziano non d bello. Guardiamo I'aspetto fisico: un anziano non b pit capace di fare tutto quello che vuole.

Anche la mentalith non funziona piir come prima, p.e. il tempo di reazione diminuisce e questo potrebbe essere

pericoloso nel traffico.

La letteratura olandesa moderna non B di scarso valore. Ci sono tanti buoni libri dei buoni autori e la letteratura non
D diventata meglio o peggio.

Il matrimonio non E un'istituzione ormai superata. Un matrimonio pone Ia base per la crescita e la fioritura dei
bambini. La solidith che nasce dal matrimonio E molto importante.

E'molto giusto che ci si occupa con molto interesse . L'interesse d inevitabile per la necessiti di sopravvivere nel
futuro.

13.

Gli esami universitari non devono essere aboliti perchE un esame B un test che permette di controllare la conoscenza.

Quando si ha superato un esame un esame b un'affermazione della conoscenza.

GIi studenti non sono tutti uguali. L'uno studia poco, I'altro studia molto, dipende dalla motivazione dello studente,
dunque non si pud dire che si studia poco all'universittr.

Essere anziani non E brutto, si pub aver buona cera per quanto si sia anziano. Quando si gode buona salute e quando

non si ha dei difetti non dev'essere brutto essere anziani.

Ci sono usciti molti libri olandesi moderni che sono molto preziosi. Ci sono molti autori di talento come per esempio
I'autore moderno Oek de Jong che ha scritto qualche libro buono. La letteratura olandese moderna vale molto.

Sebbene il matrimonio oggi non sia I'unica possibiliti di convivenza, ci sono ancora molte persone che preferiscono
sposarsi invece di convivere. Il matrimonio diventa popolare.

A causa della societi d'oggi in cui si usano delle materie che recano danno alla natura d molto importante
preoccuparsi della natura, abbiamo bisgono della natura, non ne possiamo fare a meno. Dobbiamo sempre rispettare
la natura, non solamente perch€.

14.
Secondo me il professore sarebbe in grado meglio di giudicare la conoscenza dello studente con un esame orale, non
vedo problemi quando gli esami universitari vanno aboliti.

Se sarebbe vero che all'universiti si studia poco non sarebbe stato possibile di laurearsi, nessuno passa un esame

quando non ha studiato.
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Essere anziano non d necessariamente collegato col negativo, dipende dalla persona stessa; per chi si sente vecchio
pub essere brutto, per gli altri I'unica cosa brutta C che noi ci consideriamo come vecchio invece di meno giovane.

Non conviene dare il proprio giudizio su un concetto cosl vago come letteratura e inoltre non b giusto generalizzare

tutta la letteratura olandese moderna.

Visto che il numero di persone che si sposano E aumentato, non mi sembra vero che il matrimonio sarebbe

un'istituzione superata, Penso che, se non lo proibiscono, ci sia sempre gente che si sposa.

BenchE non si vede immedia0amente nella vicinanza" la polluzione dell'ambiente B molto importante per tutto e tutti
e che perqib E una buona cosa che I'epologia E diventata la gran moda del nostro tempo.

15.

Forse gli esami universitari sono un po' troppi, sopratutto alla facoltb di lettere, ma ci deve essere un modo in cui
gli studenti possono mostrare che hanno studiato bene una cosa e secondo me I'unico modo b dare esami. Basta un

esame perb, per una materia e non di piil.

Visto che dipende moltissimo della facolth e dell'intelligenza degli studenti, E impossibile dire se all'Universith si

studia poco o molto. Comunque vedendo anche gli studi di amici miei, non direi che all'Universith si studia poco.

Essere anziani non d brutto. Un anziano ha finito di lavorare, ha tutti i bambini fuori di casa e in molti casi, ha messo

anche un po' di soldi a parte per fare molte cose che ha sempre voluto fare ma per cui non ha mai trovato il tempo
prima.

Letteratura E una cosa molto obiettiva. Non si pub dire se b bella, brutta ecc. perche tutti ne hanno un'opinione
diversa. Forse non E molto conosciuta perch} l'olandese non E una lingua internazionale ma scarso valore non si pud

mai dire.

Nei 'vecchi tempi' fa il matrimonio era I'unica soluzione 'legale' per due persone di vivere insieme. Per opinione
publica era una disgmzia vivere insieme senza essere sposati. Ormai non E pi[ cosi e quindi si, forse il matrimonio
E un'istituzione ormai superata.

Non E una moda. Nostro tempo E un tempo di moltissimo inquinamento, E il tempo del buco nell'ozono e quindi
bisogna stare molto attenti all'ambiente. Non b una cosa di moda, b una cosa molto necessaria.

16.

Non conviene abolire gli esami universitari visto che I'esame t I'unico modo per controllare se lo studente fa
progresso o no e poi forza lo studente a studiare regolarmente.

E' un grande malinteso che all'universi0 si studia poco. Ci ha pensato il governo a dare agli studenti sei anni per

finire uno studio. Visto che gli studenti hanno poco tempo non possono sprecarlo e percib si studia tanto.

Quando si perde I'interesse per le persone e le cose intorno a sd essere anziano, diventa brutto ma invece quando si

tiene lo spirito vivace essere anziano pub essere molto bello. Tanto dipende dalla salute della persona.

La letteratura fa parte della cultura di un paese. Visto che della cultura non si pud parlare di valori perchd uno ne
pensa diversamente b dunque difficile dire che la letteratura olandese moderna sia di scarsa valore.

Ultimamente c'B il ritorno del matrimonio. Praticamente possiamo parlare di una moda di sposi. Dopo qualche anno
di convivenza e prima che nascono i figli la gente si sposa sempre di pin. (c'B anche un boom di neonati).

Finalmente un gran parte del mondo comincia a capire che i verdi non erurno del tutto pazzi. Stiamo distruggendo
tutto. I governi usano la pubbliciti, per far diventare cosciente i popoli e percib sembra che I'ecologia b diventata una
moda. Invece E solo un metodo per svegliarci.

t7.
Quando all'universittr si vogliono continuare gli studi, ciod passare da questo anno all'anno seguente, ci devono essere
per forza delle norme a secondo le quali il primo studente passa, ma l'altro deve ancora studiare per raggiungere il
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Iivello di cui c'E bisogno per poter seguire le lezioni dell'anno seguente. Se non ci saranno dunque le esami, ci
mancheri ogni sistema.

Visto che all'universitl gli studenti devono seguire molte lezioni diverse, per le quali c'E bisogno ogni giomo
prepararsi bene per poter capire il contenuto dei corsi, si pub constatare che la vita dello studente non consiste soltanto
in una grande festa senza studiare mai.

La vita E costituita da stadi diversi; quando si ha superato i stadi in cui si E sempre occupato con e responsabile per

i bambini e come guadagnare i soldi, si ha raggiunto lo stadio pit bello forse dove si ha tutto il tempo del mondo
per fare tutto quello che non si ha ancora potuto fare. Non E che a tutti piacerebbe passare gli ultimi anni della vita
in questo modo?

Dov'd la letteratura moderna olandese? Nelle librerie si vedono sempre di pin i fibri degli scrittori stranieri,
specialmente dal sud dell'America; o si pub accontentarsi con la ventesima ristampa di un libro di Wolkers, e non
si sa nemmeno di sicuro se vive ancora.

La moda esiste anche nel tipo di relazione che si preferisce in un certo periodo. Dieci anni fa si era veramente fuor
di moda quando ci si voleva sposare; oggi invece E assolutamente di moda sposarsi al piil presto possibile con una
grande festa matrimoniale e con la sposa vestita di bianca. Perchd la gente segue sempre le persone che dicono di
aver trovato finalmente il modo di poter mantenere pit a lungo la relazione amorosa?

In questo nostro secolo E proprio necessario che I'ecologia viene messa all'attenzione del popolo. Non c'E un'altra
soluzione, E I'unica cosa che possiamo fare per cercare di salvare il mondo per i nostri bambini, un mondo dove sari
ancora possibile avere una vita sana.

18.

Non ha senso fare una lunga preparazione universitaria senza fare gli esami. Gli esami controllano se gli studenti
possedono la scienza. Non mi posso immaginare un altro modo e non lo voglio neanche!

Dipenda dallo studio quanto uno studente deve studiare. Uno che studia per venire un medico deve studiare piil che
uno che studia I'italiano perchB deve conoscere pi[ fatti. Anche dipenda dalla persona quanto si studia ma E chiaro
che per la laurea tutti gli studenti devono studiare molto! Non b vero che all'universith si studia poco.

Tutti abbiamo paura venire vecchio ma non possiamo fare nulla. Quando si B giovane si pub fare cosa vuole ma
spesso manca il tempo. Essere anziano, si ha il tempo ma manca la voglia o la possibilittr. Perchb non possiamo
rimanere giovane ed avere il tempo libero degli anziani? Essere anziani E brutto!

La letteratura olandese modema non mi piace e ha senso dire che E di scarso valore in confronto a per esempio la
letteratura inglese moderna. Ma non dimenticare che ogni letteratura conosce i suoi valori, anche la letteratura
olandese.

Nella nostra societb il matrimonio aveva e avrtr una parte importante. Naturalmente due persone possono vivere
insiemi senza sposarsi ma il matrimonio conosce un significato pit profondo. Per alcuni anni si pud dire che il
matrimonio era un'istituzione ormai superata, fuor di moda ma si vede che oggi di nuovo il matrimonio E venuto
populare.

II problema dell'inquinamento dell'ambiente E diventata la gran moda del nostro tempo. Cosa succedera con il nostro
mondo quando continuamo a produrre cosi molto e poi a inquinare I'ambiente? Parliamo, discutiamo ma non facciamo
niente. Non vogliamo fare niente, perchE guadagnare soldi E pit importante che salvare I'ambiente, vero!

19.

Abolire gli esami universitari potrebbe aiutare a migliorare I'istnrzione universitaria, se al posto degli esami gli
studenti dovessero fare dei compiti pii piccoli. molto regolarmente. Cosl gli studenti devono studiare sempre un po'
e non tutto in una volta. E non si pub piil passare un esame senza saper abbastanza della materia, come pub avvenire
con gli esami in cui basta rispondere con a,b,c oppure d.

Non sono d'accordo con quest'affermazione. Se uno studente si vuole preparare bene per le lezioni e gli esami deve
studiare tanto e regolarmente. E spesso succede che non si ha neanche il tempo per fare tutto quello che si dovrebbe
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fare, e bisogna decidere cosa sia pit importante.

Dipende proprio dalla persona come si prova I'anzianiD. Se la vita trascorsa E stata una vita piena e soddisfacente
in cui si ha imparato tanto, allora credo che essere anziani non sia brutto per niente; anzi credo che sia molto bello.

Anche se negli ultimi due anni non ho letto tanto della letteratura olandese, ma pit della letteratura estera, non credo
che la letteratura olandese moderna sia di scarso valore. Ci sono grandi autori come Winter e Hella S. Haasse per
dare due esempi.

E'vero che al giorno d'oggi D meno comune sposarsi che alcuni anni fa. Ed d vero che E pii comune coabitare. Ma
non vuol dire che il matrimonio sia un'istituzione ormai superata. Anzi, si vede che il numero di persone che si

sposano si sta aumentando di nuovo.

Il grande sviluppo ecopomico e tecnico che c'b stato e che sempre continua ha curato un grande avanzamento nel
mondo. Ma il mondo ne ha anche subito le conseguenze negative, che diventano sempre pit evidenti, soprattutto nella
nostra natura. Sempre pit persone si impegnano a migliorare questa situazione e si potrebbe dire che I'ecologia B

diventata la gran moda del nostro tempo.

20.
Ci sono delle persone a cui non piace ricevere un testimonio dopo di aver fatto un collegio perchd hanno paura che

il parere del professore potrebbe essere troppo soggettivo. Personalmente tengo questo pensiero ingiustificato perche
in primo luogo manca quasi sempre la prova ed in secondo luogo non credo che un professore vorrebbe rischiare di
perdere il proprio integriti. Ma dire che gli esami universitari vanno aboliti e sostituiti di testimoni, sarebbe troppo
radicale, perch6 ci sono dei collegi che vanno meglio conclusi con un testimonio e altri con un esame.

La presa di posizione che all'universittr si studia poco b di gente che E molto ignorante nei confronti alle auivittr
universitari. Questa gente vede soltanto i loro soldi finire sul conto bancario degli studenti senza ricevere mai alcun
risultato/beneficio in ritorno. Naturalmente in realti non D cosi, perchd il governo non butta via i soldi.

Quando si B vecchi si pud muoversi con meno facilittr, ma anche si pub capire di pii della vita. Personalmente ho
ventiquattro anni e so di sicuro che i vecchi si muovono pit dificilmente, ma devo anche capire poco della vita e
quindi si pub dire che essere giovani E brutto: Noi giovani possiamo muoverci senza capire, mentre i vecchi possono
capire senza muoversi. Quindi essere anziani E brutto come essere giovani.

La letteratura olandese conosce degli scrittori buoni, come per esempio Kees van Kooten, anche se sono sconosciuti
all'estero. Ma c'b una quantitl di questi scrittori molto bassa e quindi il contributo olandese alla letteratura mondiale
d poco, ma non di scarso valore.

Con tanti giovani che vogliono coabitare invece di sposarsi, il matrimonio sembra un'istituzione ormai superata, ma
secondo le statistiche c'E una tendenza che esprime un aumento di persone che vogliono sposarsi. Penso che le
fluttuazioni nei confronti al matrimonio siano soggetto alla moda.

Dieci anni fa un ecologista che faceva delle dimostrazioni e che voleva difendere la natura su tutti i costi finiva in
galera. Ogni individuo si sente in grado di risparmiare la poca natura che c'b ancora e ne sente il bisogno. Ma
sfortunatamente questo sentimento va sempre accompagnato di un vantaggio personale: Troppa gente oggi vede la
possibiliti di tirar fuori soldi da questo tipo di moda.

21.
Chi studi sente pure il bisogno di sapere che nivello ha raggiunto oppure di sapere se possiede la parte cosicche lo
studente poEe continuare con la prossima parte della materia. Percib gli esami universitari sono una necessittr e anche
perchE non esiste un'altra e migliore misura.

Tutti gli studenti hanno un ritmo diverso a questo riguardo. Uno studente pub trovare la materia difficile mentre
un'altro Ia trova molto facile. Percib non si pub dire che all'universith si studia poco, altrimenti si generalizza.

Essere anziani D brutto soltanto quando certe cose non vanno piil come la persona in questione vonebbe, quando si
ammala. Ma questa affermazione E valido per tutte le ettr. Altrimenti gli anziani possono godere della fine della loro
vita.
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Spesso i contemporanei non rinoscono il valore e la letteratura viene apprezzato dopo molti anni. Anche io non trovo
tutti affascinante, ogni periodo/corrente a importante nella storia della letteratura dunque anche la letteratura modema.

Sposarsi b grand moda di nuovo cosi che l'affermazione '5' B illogico. Sebbene molta gente abita insieme senza

un'anello matrimoniale ci sono ssmpre pit che vogliono un libretto di matrimonio e perchd la matrimonia ha un
grande valore.

Prefererei dire che I'ecologia E una grande necessittr nel nostro tempo. Ogni giorno abbiamo da fare con
l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, la pioggia acida, cosi via. Percib E importante che tutti i paesi si unirono per
combattere questo nemico moderno.

)7

Siccome gli esami universitari, quando sono tenuti regolarmente, danno una buona idea della conoscenza dello
studente, non occorre abolirli. Perb le domande devono essere in proporzione alla materia.

In seguito alla legge che mira all'armonizzazione dell'istruzione universitaria, gli studenti sono stimolati a percorrere

I'universith il pitr presto possibile. Cid comporta un corrompimento della qualiti dell'istruzione.

Essere anziani significa che cominciano a manifestarsi dei mancamenti sia ffsici che mentali. Ci sono delle cose che
non si fanno piil ad una cefta eth e il piir delle volte si deve persino cessare il lavoro e cedere il posto ai giovani.

Quindi, non b molto bello essere anziani.

Visto che I'Olanda b un piccolo paese, non ha una larga tradizione letteraria. L'influenza dei paesi circostanti come
la Francia e I'Inghilterra sulla letteratura olandese b sempre stata molto grande e per questa ragione non ci si trovano
molti elementi propri, Cib vale anche per la letteratura olandese di oggi che E di scarso valore.

Oggi quando si vive in concubinaggio, cioE quando un uomo e una donna vivono insieme senza essere legati dal
vincolo matrimoniale, si pub avere le stesse vantaggi che quando si B sposati. Percib molti preferiscono questa

alternativa e I'istituzione che si chiama 'matrimonio' E alquanto superaca.

Non si pub aprire un giornale senza contare almeno un articolo basato sull'ecologia. L'ecologia E diventata un vero
e proprio 'topos': figura in ogni campagna elettorale -tutti ne parlano, tutti ne scrivono. Perb, dire che l'ecologia b

solo una moda non mi pare giusto: si tratta piuttosto di un crescente coscienza ecologica.

23.
Non mi sembra giusto abolire gli esami universitari, perch| gli studenti devono mostrare se hanno abbastanza
conoscienza su una certa materia e finora gli esami sono stati il modo migliore per controllarelo.

Qualche volta sembra che si studia poco all'universith, perchE uno studente ha in media circa quindici ore di lezione
alla settimana, il quale non vuol dire che non si studia piil tempo; si studia a casa.

Essere anziani pub essere brutto se si b indeboliti o malati, perb se si pub ancora fare tutto quello che si vuole, non
c'd nessun motivo per lamentarsi dell'eti.

La letteratura olandese moderna ha meno valore della letteratura olandese del secolo scorso, ma dire che ha valore
scarsa non E vero perchb negli ultimi anni sono stati pubblicati molti libri buoni.

Per essere insieme non c'b piil bisogno sposarsi, come era obbligato nel passato. Molte persone non sanno pit I'utilith
del matrimonio e invece c'E poco differenza fra abitare insieme e essere sposati, soltanto per le tasse c'E differenza.

L'ecologia E diventata molto impoftante nel giorno d'oggi, visto che c'E tanto inquinamento dell'acqua e dell'aria.
E' necessario pensare all'ambiente se vogliamo che il mondo non sparisce.

24.
Gli esami universitari non seryono a far studiare gli studenti ma a controllare se la loro conoscenza della materia sia
sufficiente. Sari difficile raggiungere questo scopo in un altro modo.

Dipende del modo in cui si studia se ci si mette molto o poco a superare gli esami all'universi0. Se si fa regolarmente
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il 'compito' e se si va a lezione, secondo me non E difficilissimo studiare all'universittr.

Non si pud dire in generale che non sia bello essere anziani. Anzi, c'i per chi la vita diventa sempre pit bella, perch6

c'd piD tempo per godere e si ha compiuto il suo dovere, per cosl dire. Perb ci dev'essere buona salute.

Non saprei giudicare la letteratura olandese moderna visto che non sono in grado di leggerne abbastanza per poter

dare un giustizio fondato. Perd quello che ho letto non mi dtr I'impressione che sia vera I'affermazione sovrascante.

E'vero che il matrimonio non ha pit la stessa funzione e la stessa importanzadi una volta, ma oggi come oggi si vede

che molti si celebrano matrimoni e che ovviamente la gente ci tiene.

Non bisogna negare questa affermazione, anche se 'moda' ha una connotazione negativa, e non puO mai essere

negativo il fatto che molta gente si preoccupa dell'ecologia, Spero che questa moda persisterh.

25.
Lo scopo finale di qualsiasi studio universitario D di dare allo studente una cefta quantitA d'informazione concreta e

d'informazione sui metodi da applicare, un processo che si puO soltanto verificare mediante esami universitari.
Sarebbe quindi impossibile abolire gli esami universitari.

Visto che ogni studente ha il suo proprio metodo di studiare e che, allo stesso tempo, il studiare resta una cosa che

si fa da solo e che consiste nel leggere, capire e eventualmente imparare dei testi scritti (cose che si fanno da solo
a casa) si potrebbe dire che all'universith si studia poco.

L'eti adulta porta, insieme ai eventuali fastidi fisici, una maturittr che ci aiuta a vincere le paure ele incefiezze della
gioventil e quindi non si pub dire che b brutto essere anziani.

Comparata alle letterature moderne di altri paesi europei o americani (non conosco altre letterature) la Ietteratura
olandese risulta di essere una letteratura viva che produce libri che, anche se non sono sempre capolavori, sono quasi

sempre di livello accettabile e quindi non sono d'accordo con quelli che dicono che la letteratura olandese moderna
D di scarso valore.

Una cosa totalmente inaccettabile fino a che ci sono ancora coppie che valutano il matrimonio. Anche se molti
matrimoni finiscono in divorzio mi sembra ridicolo dire che il matrimonio b un'istituzione ormai superata perch6,

confermando cib, si potrebbe tenere all'idea che sia meglio abolire quest'istituzione.

Dire che l'ecologia b diventata la gran moda del nostro tempo mi pare un'espressione di scetticismo inadatto perch6

suggerisce che non ci sia un vero problema ma solo una folla gridando che segue la teoria popolare sul crollo
dell'ambiente.

26.
Cli esami universitari dovrebbero presentare il momento in cui si pub controllare se le lezioni hanno comportato ad

un intendimento pi[ profondo della materia e come tali non vanno aboliti.

Non d vero che all'universitb si studia poco- non b qui che sta il problema, ma proprio nel fatto che in un periodo
troppo breve si deve studiare su di una materia molto estesa.

Alla luce della cultura odierna che si sta rivolgendo sempre di piil agli strati piil giovani della societtr, mi sembra che

sia brutto essere anziani.

La letteratura olandese modema b di scarso valore, perch6 si occupa quasi sempre dei traumi psicologici dell'autore,
cosa koppo privata che non interessa sempre al lettore medio.

Anche se il matrimonio per fortuna non E I'unico modo di convivere, esso non B un'istituzione superata, visto che
molte persone tra cui molti giovani lo considerano come meta della vita.

L'ecologia E un fenomeno molto importante, perch6 b una reazione alla fede della progressione, fede che ormai ha

avuto una viu troppo lunga, per quanto mi riguarda.
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2',t.

E' semplicemente impossibile abolire gli esami universitari perchb 0 I'unica possibilith per un professore di venire
a sapere che cosa hanno imparato i suoi studenti, se non ci saranno degli esami, come si pud sapere se uno ha capito
un soggetto, o se uno E pronto per un esame di laurea.

Se all'universita si studia molto o poco dipende della persona e dello studio che fa. Perb, in genere si pub dire che
si studia abbastanza molto, perch} I'universittr E d'un livello alto, che richiede molte ore di studio.

Essere anziani non dev'essere brutto se si gode buona salute. Si pud per esempio viaggiare in altri paese, perchE si

ha molto tempo libero. Molti corsi vengono organizzali. Se E possibile si pud fare molte cose differente per passare

il tempo, dunque essere anziani non dev'essere noioso.

Visto che non leggo molto nel mio tempo libero non sono ben informata della letteratura olandese e dunque non posso
dire perchd E di scarso valore. Ma quando legge E sempre un libro inglese, perchD preferisco la letteratura inglese
modema alla letteratura olandese moderna.

Il fatto che oggi la gente si sposano meno che in passato, non vuol dire che il matrimonio E un'istituzione ormai
superata. Attualmente si tende ad aspettare pi[ a lungo prima di sposarsi. Perb quando due persone vogliono dei
bambini si sposano, nella maggior parte dei casi.

Visto lo stato attuale del nostro ambiente ecologico non b una cosa negativa che I'ecologia d diventata la gran moda
del nostro tempo. Cosi la gente interviene dov'E necessario e tenta a trovare una soluzione per i nostri problemi.

28.
Non E una buona idea abolire gli esami perch} altrimenti non c'd rnezzn per vedere se gli studenti fanno progressi,
e anche perchE gli esami spingono lo studente a studiare.

Infatti si studia solo nel periodo prima dell'esame, e i compiti si fanno all'ultimo momento sul tram. Inoltre non c'b
bisogno di leggere libri perchb ci sono i riassunti.lragazzi perb, che passano tutti gli esami senza problemi in questo
modo, alla fine non sanno niente.

Quando si E vecchi si ha ogni sona di mali e di problemi. Si E abbandonati dai figli e spesso si finisce in una casa

di riposo, soli, ad aspettare la morte.

Gli scrittori moderni olandesi potrebbero gii fare di meglio elevando un pochino lo stile ad un livello civile e
cristiano, ma siccome agli olandesi piace Ia loro letteratura cosl com'E, temo proprio che non ci sia speranza.

Una volta, il matrimonio era per sempre, ma al giomo d'oggi la gente si sposa 1,7 volte, in media. Consapevole delle
statistiche Ia gente ci ripensa due volte prima di sposarsi perchb un divorzio costa un sacco di soldi.

Negli ultimi anni abbiamo tutti capito la necessiti di esser 'verdi e cosl ognuno fa quello che pud per salvare la terra.
Tutta la roba riciclabile la portiamo ad essere riciclata mentre i prodotti non riciclabili non li compriamo proprio.

29,
Visto che i professori devono avere in qualche modo la possibilitl di sapere come b la tua competenza di qualsiasi
materia b ovvio che I'esame non va abolito.

Non si pub dire che all'universith si studia poco, perchB gli esami sono duri, i corsi sono molti e soprattutto la materia
E difficile. Allora soltanto studiando molto si pub fare t'universitl in 6 anni.

Se essere anziani s'intende essere malati, essere senza amici perchE tutti sono gih morti o essere soli perchE i figli
stanno fuori casa, allora si, essere anziani E brutto.

Siccome in ogni paese ci sono scrittori che sanno scrivere e quelli che invece non sanno scrivere, anche in Olanda
ci si trova uno che scrive male. Per la maggior parte perb, la letteratura olandese b di alto valore.

Pensando al fatto che gli ultimi anni la quantitl dei matrimoni aumenta e che persino gli omosessuali vogliono avere
il dirino di sposarsi, non sarebbe giusto dire che il matrimonio 0 un'istituzione superata.
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Fortunatamente I'ecologia E diventata la gran moda del nostro tempo, perb non in senso spregiativo che Ia parola

'moda' pud avere. In altre parole: I'ecologia E cosi importante che dovrebbe essere ancora piir di una moda, ma

piuttosto un modo di vivere.

30.
Gli esami servono come prova di coscenza. Dimostrano che uno studente ha conoscenza di una certa materia.

Un'esame forma la maniera migliore per controllare se uno studente ha studiate le pagine ordinate. Abolire questa

sistema significa un peggioramento serio dell'insegnamento all' universith.

Questa affermazione E ingiusta. Studiare vuol dire sopratutto lavorare per conto proprio. Segui Ie lezioni in classe ma

studi anche a casa. Ogni studente ha bisogno di studiare individualmente ma la quantiti dipende dalla persona.

Ogni eti ha i suoi vantaggi e svantaggi. In generale un anziano ha qualche problema fisica. Ciob non b tanto veloce

coms un ragazzino di l8 anni, pub avere una malattia eccetera. Pero non lavora pi[ e quindi ha tanto tempo libero
per fare le cose che gli piacono.

Chi dice che la letteratura olandese moderna non ha valore non pud mai aver letto un libro degli autori come :

Wolkers, Vestdijk, Nescio, eccetera. Uno che ha letto dei libri di questi autori non pub nemmeno suggerire che non

hanno valore, perchb sarebbe un'offesa enorne.
I loro libri e anche libri di tanti altri autori olandesi sono profondi, con una struttura complessa.

Negli ultimi decenni I'influenza del religione ha diminuito. Questo fatto naturalmente ha delle conseguenze per la
societh. Per una donna e un'uomo che si amano il matrimonio non E pii la sola cosa che conta. Non E pii necessario
provare l'amore Wt mezzo d'un matrimonio.

Oggi c'b Lanta gente che s'interessa per I'ecologia e che si occupa con degli attiviti per proteggere I'ambiente.
L'inquinamento dell'ambiente E la causa principale di questo sviluppo. Distruggiamo l'ambiente con le nostre
macchine, fabbriche, bomboline ecc. Per solvere questa problema, bisogna unirsi. Per quanto riguarda I'ambiente,
I'unificazione europea b diventata una cosa indispensabile.

31.
Non dobbiamo abolire gli esami. Senza gli esami non b possibilie controllare oppure gli studenti hanno studiato.

Non penso che E vero che all'universittr si studia poco. Gli studenti devono lavorare molto, ma molte genti non sa

questo.

Essere anziani b forse brutto, ma anche bello: c'E molto tempo di fare quello che vuoi.

Non so se la letteratura olandese b di scarso valore, specialmente quella moderna. Non ho molto tempo per leggere
romanzi.

Il matrimonio non B un'isitituzione superata, perchd gente che si ama vuole vivere in due e essere sposato.

E' necessario che il popolo parla dell'ecologia" se vogliamo pensare al futuro dei nostri bambini.

32.
Ci sono tante ragioni che potrebbero sostenere una presa di posizione in favore dell'abolizione degli esami, di cui il
piil chiaro E senz'altro che a nessuno piace farli. Un argomento pii serio viene costituito dal fatto che i risultati di
un esame non rispecchiano quasi mai la vera conoscenza di uno studente. E del resto si sa che prendere un buon voto
dipende per gran parte dell'abilitl a fare degli esami. Cib nonostante credo che finchE non si trovino altri metodi che

siano anche realizzabile, gli esami siano ancora necessari.

Chi sosteneva che all'universittr si studia poco non sa di che cosa parla. Ci sono.due possibilitL o questa persona non

ha mai studiato o, b questo mi sembra pit probabile, invece ha studiato ma in quel periodo che uno si poteva

permettere ancora di essere uno di questi 'studenti a vita'.

Ogni persona a un momento o I'altro rendendosi conto del passare degli anni, si sente presa dall'angoscia. Abbiamo
paura, per la morte che si avvicina ma piil che altro per i difetti portati dalla vecchiaia. Se questi difetti sono tali da
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rendere una vita attiva impossibile, allora sl che essere anziani E brutto. Ma finchd uno ha la sua attiviti e soprattutto
la sua degnith credo che essere anziani possa essere molto bello.

Si dice che Ia letteratura olandese E di scarso valore. In che senso? In confronto alla letteratura italiana? Certo, un
paese che E grande come I'Italia produrrerh senz'altro piil libri che un paese piccolo e cosi il numero di libri di un
certa qualiti sarh pi[ grande.

Dopo un periodo in cui il numero di matrimoni 0 calato, a questo momento si verificha di nuovo un aumento
significante. Visto il fatto che al giorno di oggi non si E piil obbligati di sposarsi per ragioni morali o finanziari o
anche il fatto che ovviamente la gente si sposa ugualmente credo di poter dire che il matrimonio non E per niente
un'istituzione superata.

Certo che I'ecologia D diventata la gran moda del nostro tempo ed era ora. Dopo un periodo di indifferenza finalmente
la gente si D svegliata un po'. Non ha tanta importanza quale sia la motivazione di questa crescita di coscienza, quel
che conta E il risultato.

J5.
Non conviene abolire gli esami universitari a meno che non si pub realizzare un'alternativa migliore per valutare le
qualith degli studenti. Siccome I'universitA non dispone di abbastanza personale sarl quasi impossibile controllare
regolarmente se ogni studente studia effettivamente e percib non c'B altro da fare che dare gli esami.

A meno che non si studia tutta la materia che si dovrebbe studiare, all'universith si studia poco, perchd spesso non
E obbligatorio venire alla lezione e non ti controlla nessuno se hai studiato o no. Tuttavia conviene studiare molto
e regolarmente, perchd si deve laurearsi entro 6 anni.

A chi B giovane sembra brutto essere anziani, perch6 quando si E vecchi peggiora sia la condizione f,rsica che la
condizione mentale, perb visto che fai delle esperienze che possono essere preziose, pud anche essere bello essere

anziani.

La letteratura olandese modema d caruttenzzata da grandi autori che hanno ognuno uno stile unico. Ci sono parecchi
libri che sono stati ripresi dal cinema e questi film hanno anche avuto successo all'estero.

Il matrimonio b in origine un'istituzione di Dio e visto che ormai pochi credono in Dio si pud dire che il matrimonio
E un'istituzione ormai superata. Al giorno d'oggi perb, ci si sposa sempre di piil, perch0 neanche troppa libertl rende
felice I'uomo.

L'ambiente ecologico si peggiora ogni giorno di piil, la pioggia acida distrugge le foreste, i mari sono gid inquinati.
Fortunatamente la gente si rende sempre piil conto di questo fatto e I'ecologia E diventata la gran moda del nostro
tempo.

34.
Anche se gli studenti devono prepararsi sempre molto bene per gli esami universitari, per cui devono ogni volta
impegnarsi molto nello studio delle materie in cui daranno gli esami, questi esami non vanno assolutamente aboliti.
Essi costituiscono la migliore ed unica prova per attestarsi se gli studenti hanno partecipato attentivamente alle lezioni
e se si sono impadroniti delle varie materie.

Ci sono certe materie che si possono studiare all'Universiti, il cui livello non b molto alto e di conseguenza lo
studente non dovrtr nd partecipare con entusiamo alle lezioni, nd studiare molto per ottenere la sufficienza agli esami.
E' per quelle materie che si studia poco.

Se una persona ha vissuto intensamente la sua vita, se b riuscita a godersi i momenti felici ed a superare i momenti
tristi e se soprattutto ha dato molto di s6 agli altri, essere anziani non b brutto. Anzi B un bel pensiero poter ricordare
tutti quei momenti felici e ricordare anche quello che si E significato per altre persone.

Un giudizio valutativo su un libro b molto oggettivo, cosi anche un giudizio sulla letteratura di un certo paese e molto
soggettivo. Ogni persona ha i suoi gusti, per cui E categoricamente sbagliata I'affermazione 'la letteratura olandese
moderna E di scarso valore', a meno che la persona che dice o pensa questa frase non ci metta ad esempio 'secondo
me'.
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Non si pub dire del matrimonio che sia un'istituzione ormai superata. Il matrimonio non b una moda, come pub essere

quella dei vestiti o delle macchine. Il valore del matrimonio D determinato dall'attitudine di quelle due persone che

si sposano e del valore che loro ci attribuiscono, anche se fossero le uniche a sposarsi in un secolo.

Il termine moda non si pub attribuire all'ecologia, perch6 la farebbe sembrare una materia poco seria. L'interesse che

si sviluppa nel nostro tempo per I'ecologia viene determinato dal fatto che la gente s'interessa di piil al suo ambiente.

35.

Mi pare una cosa strana. Senza gli esami non posso laurearmi e senza laurea non posso trovarmi un posto. Quindi
mi sembra necessario che gli esami universitari non vanno aboliti. Forse la formula di qualche esame deve cambiare:

pit multiple choise e la distribuzione degli esami deve essere stimulata.

Qualche studente studia poco ma Ia maggior parte degli studenti studia con molto seriettr. Non pub 'freewheelen' di
pii perche dopo 6 anni.di studia non c'! pii tempo e non c'b pit la borsa.

Essere anziana mi sembra piil tranquilla che la mia vita di ora. Gli anziani sanno piir, hanno piD esperienza nella vita.
Per loro c'b pit spazio per le cose non materialistiche. Sanno amare e sanno cos'b essere in lutto per qualcuno.

La lettura olandese in generale E di buono valore, ci sono scrittore molto bravi ma anche molto mali. Penso che

dipenda dal gusto del lettore se si piace un scrittore moderno si o no. Mi sembra che non si pub dire che Ia letteratura

olandese modema D di scarso valore perchE anche nel periodo moderno olandese c'b qualitd.

Visto che il matrimonio E piil nella moda che qualche anno fa, non si pub dire che B un'istituzione ormai superata.

Per piir e piil persone il matrimonio b un valore importante. Non B solo la nozze ma anche che si pud Iasciar vedere

a tutto il mondo che si E una coppia per la chiesa e per la legge.

Che I'ecologia E diventata un gftur moda del nostro tempo non 0 soltanto vero E anche necessario. Se noi non

facciamo qualcosa insieme per guarire l'ambiente, tra cento anni la terra sartr una donna ancora giovane ma molto
malata. Quindi la moda ecologistica B il suo medico!

36.

Si potrebbe dire che gli esami universitari hanno due scopi: da una parte I'esame E un controllo per il professore che

esamina la conoscenza dello studente, d'altra parte lo studente E costretto a studiare la materia.

La riduzione degli studi de cinque anni a quattro anni e una durata massimale degli studi di sei anni porta con s6 che
gli studenti devono dedicare molto tempo agli studi e percid rimane poco tempo per svolgere altre attivith importanti
nel campo della cultura e dello sport.

E'bello essere anziani, perchd la necessittr di una carriera, accompagnaLa dallo stress, non c'B piU. Finalmente uno
ha la tranquil[te di intraprendere delle cose a cui non era ancora arrivato a fare. Ci si rende anche pit conto della
relativith della vita e quindi si gode di pii i momenti comuni.

Visto che la quantitl delle traduzioni dei libri di scrittori olandesi moderni E trascurabile e visto che nessun autore
olandese moderno ha mai vinto il Premio Nobel della letteratura, si potrebbe dire che la letteratura olandese moderna
E di scarso valore.

Siccome il matrimonio religioso b diventato di meno importanza, mentre il matrimonio civile viene pii sottolineato,
perchd E pit un contratto economico e giuridico, nno si pub dire che il matrimonio B un'istituzione ormai superata.

Negli ultimi duecento anni, cioE dal momento della rivoluzione industriale, l'uomo ha trascurato la natura. Soltanto
adesso gli effetti diventano percettibili, ma non ha niente a che fare con un fenomeno di moda. L'azione reciproca
tra I'uomo e I'ambiente B sempre stato di grande importanza.

37.
E meglio non abolire gli esami universitari perche ci deve essere una specie di prova, un test che fa vedere se hai
fatto del progresso. Questo b utile non soltanto per i professori ma anche per lo studente che viene stimolato a studiare
per l'esame.
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Non si pub fare la generalizzazione che all'universita si studia poco perchB anche se E vero che del solito non si
spende molto tempo alla faculti, a casa si deve studiare molto.

Mia nonna dice sempre:'Una persona giovane e sempre bella'. Lei accenna alla fisiciti della persona. La salute d'una
persona giovane b quasi sempre meglio che la salute d'una persona anziana, il corpo b piu compatto, la pelle lucida.
Essere anziani E bello se si ha figli e nipoti che ci vengono spesso a troyare ma se si E vecchi e non si ha nessuno,
se si ha difficoltd a muovere, essere anziani b bruuo.

Non sono la persona giusta a decidere se la letteratura olandese moderna E di scarso valore e comunque non leggo
mai questo genere di letteratura perchd non mi piace, preferisco leggere letteratura italiana contemporanea.

II matrimonio non d soltanto un simbolo per la fede tra due persone che vogliono rimanere insieme per sempre. Nella
nostra societa il matrimonio E un'istituzione lecita, per lo stato ha un certo significato, i figli sono leciti e se si ha
dei soldi ce li da.

Ci sono tante cose che non vanno bene in questo mondo: tanti animali che muoiono, I'aria e I'aqua inquinata e

I'immondizie nucleari. Prima che non abbiamo risolto questi problemi I'ecologia non b mai una moda troppa grande.

38.

Gli esami universitari sono necessari perchE servono per controllare la conoscenza degli studenti. Gli esami
costituiscono anche l'obbligazione per gli studenti di studiare. Molti studenti non hanno la disciplina di studiare
quando non c'b un esame da superare,

Questo dipende dalla persona. Ci sono persone che studiano 20 ore per un esame mentre per altri ci vuole 40 ore per
lo stesso esame. Dipende non soltanto dalle capaciti dello studente ma anche dalla motivazione e dalla volonth di
imparare.

Essere anziani d brutto quando le membra non funzionano pii, quando gli occhi e gli orecchi ti abbandonano, quando
non hai niente da fare o- e questo E un vero peccato - quando i figli non hanno tempo di visitarti.

A paragone della letteratura modema in altri paesi, la nostra letteratura moderna forse ci offre poco. Ma dobbiamo
tenere conto del fatto che siamo un popolo piccolo e che percib abbiamo pochi scrittori. Tutto E relativo.

Il matrimonio non E un'istituzione superata. Ci sono tanti giovani che considerano il matrimonio una cosa bella e

romantica. Oggigiorno il numero delle nozze aumenta sempre di pii secondo me.

Finalmente I'ecologia E diventata pi[ importante per noi. Per anni abbiamo lasciato la natura, per troppo tempo la
natura E stata negletta. Grazie al buco nell'ozonosfera stiamo pit attenti al benessere del globo terrestre. Spero che
non sia infatti un capriccio, quest'amore per la terra.

39.
Nel sistema attuale dell'insegnamento gli esami sono diventati un criterio per mettere gli studenti alla prova. A mio
parere bisogna metterli alla prova perchE ci sono sempre studenti che non studiano nel miglior modo quando non sono
esaminati. Non voglio dire che questo conta per tutti gli studenti ma gli esami universitari funzionano come un
setaccio; quelli che non vogliano veramente studiare vengono esclusi automatico dal sistema in cui gli esami
universitari determinano quale sono Ie norme.

Non penso che questo E vero. Naturalmente dipende dal studente o dalla studentessa da cui si tratta. Personalmente
devo studiare molto e non solo quando devo dare un esame perchB bisogna avere il tempo per capire e ricordare le
lezioni. Quanto alle persone che pretendono di studiare poco e che nondimeno passano a tutti gli esami mentono per
la gola.

Dipende quale E la condizione in cui vivono gli anziani. Quando qualcuno gode buona salute e pub fare tante cose
piacevoli, essere anziani non E brutto. Quando invece si tratta di una persona che B completamente dipendente da altre
persone, come per esempio da sua famiglia, posso immaginarmi che non b tanto piacevole. Per quanto gentili che
siano le persone che aiutano gli anziani.

Penso che la letteratura olandese offre abbastanza scrittori che hanno scritto delle opere molto interessanti a leggere.
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Non solo interessanti per i lettori olandesi ma anche per i lettori stranieri. Per esempio il famoso libro scritto da Harry

Mulisch chiamato 'De Aanslag' e stato tradotto in molte lingue.

Personalmente non sono sposata ma penso che il matrimonio b un'istituzione che deve esseer mantenuta perchB

representa qualcosa di valori fissi nella vita. Ma confernra anche I'impegno tra uomini e donne nel senso sociale e

forse economico. Il progresso del femminismo ha causato che il valore del matrimonio come un'istituzione ha

diminuito.

La natura E per gli uomini da interesse vitale. Percid b importantissimo che gli uomini si rendono conto che non si

pub continuare cosi perchb altrimenti fra qualche anno I'ecologia sartr stata intaccata irreparabilmente. Per esempio:

i bambini imparano gih in scuola elementare che si deve essere prudenti con la natura. Molto importante che anche

loro capiscono i,problemi dell' inquinamento dell' aria e dell' acqua.

40.

Mi pare impossibile di fare qualcosa di quel genere. Gli esami sono necessari per fare lavorare gli studenti ed anche

per separare i bravi dai meno'bravi. Soprattutto gli esami sono un stimolo per ogni studente.

Possiamo sempre studiare in pi[, ma penso che in genere si studii abbastanza all'universith. Soltanto nel primo anno

ci sono tanti studenti che non sanno ancora come studiare (e perchB), ma dopo va meglio.

Diventare troppo vecchio E brutto, essere anziani non lo E per forza. Invecchiare lo facciamo tutti. Si pub soltanto

sperare d'invecchiare senza perdere tutte le sue capaciti e senza diventare un rottame mentale e fisico.

Mi sembra che si parli sempre in modo molto negativo della letteratura contemporanea. Prende sempre un po' di
tempo per scoprire la sua bellezza ed il suo valore.

Si pub dire che il matrimonio ha perso un po'di valore, ma non sarh mai un'istituzione superata, perch} tanta gente

ci crede ancora e non vuole abbandonare questa tradizione.

Meglio tardi che mai la gente si b aperta gli occhi. Mi pare stupido di parlare di 'una gran moda' perchb i problemi
ci sono e sono molto evidenti. Se vogliamo godere ancora un po' del nostro mondo, siamo obbligati a lottare per

salvado.

41.
Sarl una bella idea abolire gli esami universitari. Adesso c'E sempre 'lo stress'. Non si frequenta le lezioni perchd

sono interessanti perb per aver la possibiliti di superare I'esame. Non si pud andare a una lezione per ascoltare e per

riflettere sulle eose che vengano discute perb si deve sempre e soltanto prendere delle notizie.

Non E vero che all'universittr si studia poco. Per preparare tutte le lezioni, Ieggere tutti i libri ci vuole tanto tempo.
Spesso non c'b abbastanza tempo per fare tutto. Si deve sempre fare una scelta delle cose che si pub fare fino a tutti
i dettagli e Ie cose che si legge soltanto superficialmente.

Forse non E veramente brutto essere anziani perd preferisco essere giovane. Diventare pit vecchio in questa societtr
significa anche seguire l'etichetta pit profondamente di quando sei giovane. L'idea che mi fa paura che ci viene un
tempo quando non sono piil capace, fisicamente, di fare tutto cid che voglio.

Forse adesso non possiamo apprezzare la letteratura olandese moderna cosl tanto perd tra 50 anni diremmo che questi

scrinori erano 'maestri della parola'. Gli scrittori olandesi hanno contro di loro, rispetto a p.e. agli scrittori francesi
e inglesi la lingua olandese cosi le loro opere non sono accesabili per un gran' pubblico.

Oggi, in Olanda dicono che il matrimonio non ha pit lo stesso valore che aveva tanti anni fa. Ma se questa

affermazione d vero perch} c'E ancora una fila alla chiesa al municipio. Esiste ancora adesso un desiderio di essere

uniti 'in nome della legge'.

Forse I'ecologia non b una cosa che 0 'alla moda' invece adesso realizziamo I'importanza di mantenere I'ambiente
sana. Quando si avrebbe detto 50 anni fa che la foresta tropicale sparirebbe nessuno lo avrebbe creduto. Adesso

vedendo che non c'B quasi piir un albero cominciano a fare qualcosa.
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42.
Gli esami universitari non devono essere aboliti perchb I'abolizione causerh moltissimi problemi. Per esempio: Come
si sa quando uno ha preparato bene un certo argomento o non l'ha preparato bene?

Forse sembra che si studi poco all'universith. La ragione per questo pensiero 0 che non si ha molte lezioni e qualche
Iezione non E obbligatoria. lnvece di andare alla universiti si deve studiare molto a casa.

Essere anziani b veramente brutto perch} non si conta piir nella societtr. si viene visto come una persona fastidiosa
e viene messo in una casa di riposo per persone anziane. L'unico vantaggio t che non si deve piil lavorare.

La letteratura olandese non D di scarso valore. Forse non ci sono tradotti molti libri in altre lingue ma questo non B
una ragione per dire che la letteratura b di scarso valore.

Adesso il matrimonio torna di moda. Negli ultimi anni c'B una crescenza del numero delle persone che si sposano

ma negli anni settanti, per esempio, non era pi[ di moda di sposarsi. Per queste ragioni penso che il matrimonio
esisterh per sempre.

L'ecologia non si deve considerare come un capriccio di moda ma come una necessiti nel nostro tempo. [o sviluppo
dell'ecologia d naturalmente buono per I'ambiente ma anche necessario.

43.
Sarebbe meglio se non ci fossero degli esami alle universiti. La vita degli studenti sarebbe meno stressata e tanto
fissata sugli esami. Perd temo che non sia realizzabile visto che ormai ci sono migliaia di studenti. Purtroppo I'esame
E I'unico modo di valutare la conoscenza acquisita durante lo studio.

Questo dipende totalmente dallo studente. Se uno B entusiasta e motivato e ha voglia di studiare, di sapere, non B

difficile darti da fare. Invece quando sei disinteressato stenti a studiare con piacere e quindi studi poco.

Essere anziani E bello quando si ha dietro Ie spalle una bellissima vita piena di esperienze brutte o belle che siano.
Bisogna essere contenti di quello che si ha giunto ma anche guardare a cid che si pud fare ancora. Il pit importante
B di non perdere la gioia di vivere.

Poichb negli ultimi anni mi occupo piil della letteratura italiana e spagnola non posso dare una buona opinione di
quella olandese. I pochi libri di scrittori olandesi che ho letto mi sono sempre piaciuti sopratutto quelli di autori
giovani come Oek de Jong.

Negli anni ottanta molte coppie si sposarono. Perchb? Per avere un po' di securittr in quel periodo di crisi economica?
O perchb i giovani credono ancora nel matrimonio? Non so rispondere a questae domande. Ma mi sembra strano che
ancora in questo mondo, ormai tanto cambiato, la gente vuole legarsi per sempre Wt mezzo di un 'inutile'(?) atto di
matrimonio.

Meglio che I'ecologia sia di moda che non darci nessun'attenzione. Ma E veramente insopportabile che finora non
si ha fatto altro che discutacchiare. Solo per paura di scontrarsi coi 'grandi' uomini industriali i politici hesitano di
prendere decisioni radicali.

44.
Gli esami universitari sono inerente alla struttura del universitA. Se si vuole abolire gli esami, tutta la struttura della
societtr viene cambiata. Una struttura che E basata su una funzione di controllo e non lascia nessun liberth per
adattamenti e cambiamenti, perchb il nucleo della struttura b il controllo, e eliminare il nucleo significa eliminare la
struttura dell' universitd.

Questa supposizione d usata in un senso troppo generale; questa supposizione differisce per ogni studente. Ribadire
il dicendo che si studia poco all'universith significa non essere piir in grado di distinguere nero e bianco, frgurati se

fosse giallo.

Secondo me I'essere anziani implica tanti vantaggi. Si pud andare al museo per un prezzo scontato, cioE un biglietto
65+. e questo non vale solo per il museo ma anche per il treno, I'autobus etc.. Inoltre tutti i uomini che hanno avuto
successo nella vita possono vivere della loro fama.
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Una letteratura qualsiasi ha sempre valore: una sega circolare di Black-and Dekker costituisce un esempio di utiliti,
non di valore. Allora il termine valore non si pub applicare ad ogni concetto. Una letteratura che D destinato ad essere

una letteratura di scarso valore esprime un gran valore nel senso che dh un contributo al distinguere letteratura di
scarso valore e letteratura d'alto valore.

Il matrimonio non b un'istituzione superata, perch0 al matrimonio sono legati tanti vantaggi finanziari. Per questo il
matrimonio avrh un futuro di espansione, per esempio che omosessuali saranno in grado di sposare. La base del
sposare, la fedeltA, E naturalmente da sempre una farsa.

L'ecologia E diventato la gran moda? Ecocardiografia, Ecofobia, Ecocatastrofe, Ecocidio, Ecofora, Ecogoniometro,
Ecografia, Ecografico, Ecogramma, Ecoico, Ecolalia, Ecolatte, Ecologico, Ecologicamente, Ecologist4 Umberto Eco.

45.
L'universittr prepara gli studenti alla vita professionale. Comunque i professori ci danno soltanto i fatti teoretici. Gli
studenti sono abbandonati alla loro sorte; devono regolare tutto da soli. Percid abbiamo bisogno degli esami cosi

ognuno pub controllare la sua conoscenza delle materie e vedere i suoi miglioramenti oppure le sue difficoltd.

Dopo la maturid ognuno pub scegliere che cosa vuole fare. Alcuni vanno a lavorare ed altri vanno studiare. La scelta
per studiare dimostra la volonth di allargare la sua conoscenza. Questi studenti sono disposti a studiare molto per

raggiungere loro scopo.

In nostra societtr ci saranno sempre pii d'anziani. Questo significa che lo stato deve fare molto per questo gruppo

della popolazione. La cura e le previdenze sociali per gli anziani sono ottime. Cosi nessuno dovrebbe aver paura di
invecchiare. Gli anziani hanno una vita senza preoccupazioni.

La letteratura olandese non vale molto nel mondo letterario. L,e lettrature francese e inglese hanno sempre dominato.
Comunque ci sono anche dei grandi autori olandesi. Scrivendo dei bei libri, ci hanno lasciato una grande erediti e

un fondamento per la letteratura moderna. Ogni civiltl vive della sua propria letteratura.

In nostri tempi il fenomeno del matrimonio sta diventando di nuovo di moda. La gente giovane ritoma alle norme
di una volta. Nel passato il matrimonio era la base della civil0: e i giovani stimando i loro avi e i loro valori vogliono
riabilitare questo fenomeno del matrimonio.

La difesa dell'ambiente ecologico L diventato un fenomeno molto di moda. Ma in fondo la vera volonttr di fare
qualcosa contro I'inquinamento b assente. L'unica cosa che si fa E di parlare dell'inquinamento, ma nessuna mesura
b presa per migliorare il nostro ambiente.
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l. De toeristenindustrie in derde wereld landen is gunstig en tegelijkertijd ongunstig voor de ontwikkeling van het
land. Enerzijds is de toeristenindustrie van goede invloed op de betalingsbalans van het land, omdat de verhouding
export-import gunstiger wordt. Het land exporteert namelijk toerisme en krijgt daar vreemde valuta voor terug die
het dan weer kan gebruiken om goederen te importeren uit het buitenland, bijvoorbeeld voedsel. Ook zal er door
buitenlandse bedrijven, zoals reisbureaus worden geihvesteerd in het ontwikkelingsland waardoor er meer banen
komen die bezet zouden kunnen worden door de autochtone bevolking. Het is echter jammer dat het vaak niet de
mensen uit de armste kringen zijn die deze banen bezetten omdat zij meestal niet voldoende geschoold zijn. Dit heeft
een nadelige invloed op de inkomensverdeling, de armen blijven arm en de rijken worden rijker. Anderzijds wordt
er geld gestoken in de toeristenindustrie door het land zell terwijl dat geld ook in nuttiger zaken zou kunnen worden
gestoken. Men zou dat geld bijvoorbeeld in de scholing en in het informeren van de bevolking of in de technologische

ontwikkeling kunnen steken, waardoor de allerarmste groepen kunnen worden geholpen. Verder vergt de
toeristenindustrie natuudijk ruimte, ruimte die ook gebruikt zou kunnen worden om voedsel te verbouwen om zo de
hongersnood te lijf te kunnen gaan. Concluderend kan ik stellen dat de toeristenindustrie een positieve invloed kan
hebben op de ontwikkeling van een derde wereldland, mits men daarbij rekening houdt met de laagste
inkomensklassen en deze voorrang geeft bij de werkverschaffing. De hoeveelheid geld die men in de toeristenindustrie
zal steken zal in verhouding moeten zijn met het voordeel dat men ermee bereikt. Er zal verder zeker ook naar andere
middelen moeten blijven worden gezocht om de ontwikkelingslanden verder te ontwikkelen en daarbij zijn een goede
voedselvoorziening, informatie en scholing de eerste vereisten.

2. Prachtige reisfolders waarin kleurrijke en exotische vakanties zijn omschreven; voor veel geld kun je de originele
bewoners bekijken van de amazonedelta of gezellig op huwelijksreis naar Zmbabwe. De toeristenindustrie heeft zich
de laatste jaren uitgebreid, niet langer Oostenrijk en Gran Canaria, mail met de mogelijkheden om aboriginals te

bezichtigen in AustraliE of te gaan kancEn in Kenia. Is deze ontwikkeling wel gunstig voor de betrokken 'gast'-
landen? De werkgelegenheid die de toeristenindustrie bied is vaak de reddende engel voor een zeer arm en niet
ge€xploiteerd gebied. Obers, kamermeisjes en chauffeurs vinden werk in de tertaire sector en voorzien de rijke
toeristen van alle gemakken. D.m.v. toerisme kan tevens de aandacht gevestigd worden op bijv. het ontbreken van
de medische zorg of goede educatie. Door de komst van buitenlandse toeristen kan er heel goed een opwaartse spiraal
ontstaan die zo'n land uit de misbre helpt. Maar er zijn ook zeker nadelen. Enkele andere factoren kunnen een

mogelijk nadeel opleveren. Ongerepte natuur en frjne stranden die veranderen in hotels en drukke boulevard. De flora
en fauna zal zeker te leiden hebben van de uitgebreide voorzieningen die de moderne toerist eist. Bovendien moet
de huidige Ieefwijze van bijv. afrikaanse stammen niet gezien worden als een toeristische attractie maar als een

intelligente moderne samenleving die niet zo nodig veranderd hoeft te worden. Door de komst van Europese en

Amerikaanse toeristen zal de oorspronkelijke identiteit van zo'n land worden aangetast. De gunstige ontwikkeling van
het toerisme in een derde wereldland zal van diverse factoren afhangen. De regering in zo'n land wordt genoodzaakt
zorgvuldig om te springen met de binnenlandse deviezen, een goed beleid inzake dingen waar ze nooit eerder mee
te maken hadden zal bijzonder moeilijk zijn. Een onvoorspelbare zaak dus de toeristenindustrie, of het ten goede of
ten slechte keert.

3. Toerisme is voor vele landen een grote, belangrijke bron voor inkomsten. Vaak zouden deze landen aardig in de

problemen komen wanneer deze inkomsten uit het toerisme weg zouden vallen. Het meeste geldt dit voor
ontwikkelingslanden, die vaak een eenzijdig exportpakket hebben waaruit maar weinig kan worden verdiend. Het is
daarom begrijpelijk dat ze hun uitvlucht gaan zoeken in het toerisme. Toch is het de vraag ofdeze toeristenindustrie
nu zo gunstig is voor de ontwikkeling van het land. Uiteraard wordt er veel geld mee verdiend, De enorme uitbreiding
van de dienstensector, in het specifieke gebied waar het toerisme is geconcentreerd, is daarvan het bewijs: Vele
mensen, die vaak aan de afgrond van de maatschappij stonden, hebben hun toevlucht in deze dienstensector genomen
en hebben daardoor vaak een min of meer zekere bron van inkomsten gekregen. Toch geeft die constante stroom van
toeristen ook problemen. Problemen die het land zonder het toerisme nooit zou hebben gekregen. Men denke
bijvoorbeeld eens aan het voor ons zo gewone, beschikbare, schone water dat uit de kaan stroomt wanneer je deze
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op een willekeurig tijdstip opendraait. Ook in het vakantieland verwachten wij deze voorziening. Maar voor het derde

wereldland is deze voorziening niet altijd aanwezig, waardoor er vele miljoenen moeten worden geinvesteerd in deze

vorrn van infrastructuur. 'OK, maar dan hebben ze tenminste zelf ook een watervoorziening tot hun beschikbaarheid',
zou je kunnen zoggen. Daar heb ik niks op tegen, maar waar gaat al dat afvalwater naartoe? Vaak zijn de

zuiveringsinstallaties niet opgewassen tegen deze enorme hoeveelheden vuil water, waardoor het dan waarschijnlijk
zonder denken wordt geloosd in rivieren, meren of de zee. Het gevolg hiervan voor het milieu is niet moeilijk te

bedenken. Zo kunnen we doorgaan met voorbeelden, waarbij gunstige en ongunstige factoren bij komen kijken.
Volgens nij is het daarom niet makkelijk te zeggen of het toerisme gunstig of ongunstig is voor derde-wereldlanden,

het moet per geval worden bekeken wat de ongunstige factoren zijn (mochten die er zijn).

4. Toeristenindustrie is ongunstig voor de ontwikkeling van een Derde Wereldland. Je kunt stellen dat waar toeristme
is, ook geld is. Maar als in een Derde Wereldland het binnengekomen geld al besteed wordt aan de ontwikkeling van

het land zelf zal dit waarschijnlijk geen diepte-investering zijn, zodat het land de volgende dag/week/maand weer

terug bij af is. Een voorbeeld: iemand uit Europa boekt een reis naar Kenia, verblijft daar in een luxe-hotel, gaat op

safari, koopt een armb:ind van olifantenhaar en gaat weer terug naar huis. Yan al deze handelingen blijft alleen het

geld dat betaald is voor de armband bij de bevolking in Kenia achter. De verkoper koopt er graan yoor, z'n vrouw
bakt er een brood van en de volgende dag hebben ze niets meer. Zn komt die waterpomp om het land te irrigeren
en eigen gman te verbouwen er natuurlijk nooit!

5. Toeristenindustrie in de 3e wereldlanden is prima zolang daarbij gebruik gemaakt wordt van plaatselijke bronnen,

zoals de bewoners. Er zijn nogal wat vakantieparadijsen in de 3e wereldlanden die door een internationaal bedrijf
geleidt worden waarbij de winst die gemaakt wordt niet in het land zelf gebruikt wordt, maar elders in de wereld,

dit is natuudijk een slechte zaak want zo wordt er slechts genomen en niets gegeven om de economie van dat land

te helpen. Bovendien worden die vakantieparadijsen vaak niet eens geleidt door plaatselijke managers, maar komt de

leiding en het personeel allen van het land zelf. Hierdoor wordt ook het opleidingsniveau en de werkgelegenheid niet
verbeterd. Onder deze omstandigheden kan slechts gezegd worden dat toeristen industrie in derdewereldlanden

ongunstig is voor de ontwikkeling van die landen want kijken zonder te mogen aanraken veroorzaakt mees[al grote

onvrede in een land. Zijn de zaken echter zo geregeld dat door de regering van een 3e wereldland bepaald is dat
toerisme slechts mag als tenminste een bepaald percentage van de winst uit het land zelf moet komen, dan kan ik de

toeristen industrie in 3e wereldlanden alleen maar toejuichen want dan profiteert het hele land ervan.

6. Het ontwikkelen van een toeristenindustrie brengt positieve maar ook negatieve gevolgen met zich mee voor de

ontwikkeling in de derde wereldlanden. Positief zijn projecten voor het verbeteren van de infrastructuur, het ontstaan
van werkgelegenheid en projecten voor voedselvoorziening omdat de toeristen natuurlijk gewend zijn aan een

regelmatige en veelzijdige voeding wat in het gunstigste geval ook verbetering in de voedselsituatie van de, vaak

ondervoede, bewoners uit de Derde Wereld zal betekenen. Een minder positief gevolg zal zijn dat de inkomsten van

de toeristenindustrie niet volledig ten goede zullen komen aan het land zelf aangezien er hulp nodig is van buitenaf
om de toeristenprojecten te financieren. De eigenaren van deze toeristenindustrie zullen dus buitenlands zijn met als
gevolg dat de winst verdwijnt uit het land waar het gemaakt is. Op zo'n manier wordt de economische ontwikkeling
niet echt gestimuleerd. Om echter een poging te doen de rijkdom in de wereld wat eerlijker te verdelen zou het
misschien verplicht moeten zijn om de gemaakte winst opnieuw te investeren in het derde Wereldland waar deze

winst gemaakt is. Ook zouden er dan mogelijkheden geschapen moeten worden voor de authentieke bevolking om
zelf een bedrijf op te starten en op die manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. In het laatste geval is
de Toeristenindustrie natuurlijk zeer gunstig maar het is nog de vraag of de op winst beluste exploitanten bereid zijn
aan de eis te voldoen om de winst te herinvesteren.

7. De nadelen die aan toerisme kunnen kleven zoals overlast, natuurverstoring, vervuiling van het milieu etc. zijn voor
een land in economische achterstand niet relevant. Je moet het toerisme dan ook puur zien als een bron van inkomsten
zoals dat ook in andere, westerse landen gebeurd. De praktijk bewijst dat meestal de nadelen niet opwegen tegen de

economische voordelen die er uit voortvloeien. Het grootste economische voordeel wat er uit te halen valt is natuurlijk
de toenemende werkgelegenheid of beter gezegd de afnemende werkloosheid, wat weer leidt tot afnemende kosten
voor de staat. Verder breng het toerisme ook een soort van kapitaalstroom met zich mee, een financiEle impuls die
ook ten goede komt aan de economie. Een positief neveneffect van het toerisme kan zijn dat de nood in het
ontwikkelingsland meer in de publiciteit wordt gebracht zodat er hulpacties ontstaan vanuit andere landen.

Samengevat, het voordeel van toerisme in ontwikkelingslanden is zuiver financieel en iedereen weet dat geld alleen
de problemen die deze landen hebben niet oplost, maar het zal in ieder geval geen economische nadelen hebben.

8. Op het eerste gezicht lijkt toeristenindustrie in derde wereldlanden me een goede zaak: het opzetten van een geheel
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nieuwe branche vergroot nl. de werkgelegenheid, brengt geld in het laade en levert een bepaalde bekendheid op in
de rest van de wereld. Kortom zaken die misschien de derde wereldlanden op een niveau zouden brengen dat dichter
bij het niveau van de ontwikkelde landen ligt. Aan de andere kant zijn er ook heel wat nadelen te bedenken: de

investeringen om dit te verwezenlijken zullen zeer hoog zijn: daarom zullen de derde wereldlanden een beroep moeten
doen op de ontwikkelde landen en zullen ze zich weer in een afhankelijkheidspositie begeven. Bovendien wat gebeurt

er met de opbrengst? Dezn, zot ze,er waarschijnlijk terecht komen bij de overheid van de derde wereldlanden en de

bevolking zou er zeer waarschijnlijk geen profijt van hebben.

9. Landen met een goede toeristenindustrie, zien hun economie hier meestal door vooruitgaan. Een groot aanbod van

middelen voor deze industrie, kennis en mogelijkheden tot ontwikkeling zijn natuurlijk heel belangrijk, wil de

economie er werkelijk door vooruitgaan. Deze zaken blijken in derde wereldlanden vaak afwezig te zijn. Landen zoals
IndonesiE en Thailand, welke ook ontwikkelingslanden zijn, trekken door hun prachtige cultuur en natuur veel

toeristen aan, maar hun economie gaat hier nauwelijks op vooruit. Door de lage waarde van de valu[a's van die
landen, stelt hun opbrengst uit deze industrie op wereldniveau weinig voor en kan dus ook niet werkelijk bijdragen
aan ontwikkeling, daar de middelen hiervoor uit andere landen moeten worden geimporteerd. Bovendien komt in deze
Ianden waar een klein percentage van de bevolking rijk is en een groot percen[age arm, het geld steeds bij dezelfden
terecht, die er meestal niet op uit zijn hun land financieel te steunen. ln de derde wereldlanden zoals EthiopiE en

Kenya hoeft men er niet over na te denken hoe het geld te besteden, omdat men er daar vrijwel niets voor kan kopen.
Een toeristenindustrie zou in deze landen niet eens kunnen bestaan, daat tn daar de middelen niet voor hebben. Het
spreekwoord: 'De een zijn dood is de ander zijn brood', is daar zeker van toepassing en het opzetten van een

toeristenindustrie daar, zou een onredelijke daad zijn. Niet alleen voedsel, maar veel vornen van conford ontbreken
in de derde wereldlanden. Als men de leefomstandigheden zou moeten aanpassen aan welgestelde toeristen, zou dit
zoveel geld kosten, dat de opbrengst daar niet tegenop zou wegen en dit leidt dus tot ongunstige effecten voor de
ontwikkeling van die landen. Bovendien moet men zich afvragen of, als de opbrengst groot zou zijn, dit daadwerkelijk
gunstige effecten zou hebben voor de ontwikkeling van een land. Dit hoeft namelijk niet perse zo te zijn, daar in de

ontwikkelingslanden meestal de kennis ontbreekt om zich te ontwikkelen en ook de mogenlijkheden om die kennis

op te doen. Hieruit kan men concluderen, dat het opzetten van een toeristenindustrie in derde wereldlanden moeilijk
is en ook maar zelden positieve effecten voor de ontwikkeling van dat land met zich meebrengt.

10. Op het eerste gezicht lijkt een zeer gunstige ontwikkeling voor de derde wereldlanden wanneer er een

toeristenindustrie op zou komen. Er is op dit moment al een steeds grotere interesse voor de derde wereldlanden als
vakantieland. Men zou hiervan gebruik kunnen maken om een echte toeristenindustrie op te zetten. Hogere inkomsten,
verbetering van de infrastructuur, aandacht voor het land zijn hiervan een paar mogelijke gevolgen. Het is alleen de

vraag of dit allemaal even positieve gevolgen zijn. Op het eerste gezicht lijkt dat wel zo, maar er zitten ook een paar

nadelen aan. Allereerst de inkomsten; om er ooit winst uit te halen zullen er eerst een groot aantal investeringen
gedaan moeten worden, waar deze landen totaal geen kapitaal voor hebben. Het zal dan ook lang duren voor er enige

winst van betekenis uit zal komen. De investeringen die gedaan zullen moeten worden, kunnen eventueel wel
resulteren in enkele verbeteringen voor het land zelf. Tn zal om een goede toeristenindustrie op te zetten, grote

verbeteringen in de infrastructuur nodig zijn, als er al enige infrastructuur aanwezig is. Dit is een voordeel voor het
land zelf, zo ook met allerlei andere voorzieningen: sanitaire, hygi€nische, medische, etc. Maar dit zal helaas alleen
gebeuren in de gebieden waar de meeste toeristen komen. Op deze manier komt er een groot verschil tussen de

verschillende landen en de verschillende delen van een land. Ook zal het verschil tussen arm en rijk groter worden.
Alle investeringen zullen immers naar die toeristengebieden gaan en op die manier blijft er helemaal niets meer over
voor de andere gebieden en die zullen nog verder yerpauperen (voor zover dat nog kan). Vertrouwen op de
toeristenindustrie heeft ook een aantal risico's. Het land loopt gevaar totaal afhankelijk te worden van de toeristen.
En als dat dan eens tegenvalt, is dat gelijk een grote tegenvaller.
Een toeristenindustrie is dus alleen maar gunstig, wanneer het goed georganiseerd wordt, en dat zal dan met hulp van
het 'rijke' buitenland moeten gebeuren. Helaas gebeurt het maar zelden op deze manier. Een toeristenindustrie komt
opeens op, er groeit van alles als paddestoelen uit de grond en er gebeurt niets volgens plan, en op die manier wordt
het alleen maar ongunstig voor deze landen.

11. Is Italid uit de gratie? Nee, de Italiaanse cultuur staat sinds enkele jaren juist volop in de belangstelling. De
studenten Italiaans stromen toe op de universiteiten, de Italiaanse keuken geniet zowel bij de toprestaurants als bij
de mensen thuis een uitstekende reputatie en in cultuuruitingen als mode en muziek is ItaliE aan een grote opmars
bezig. Steeds meer Italiaanse ontwerpers veroveren een vaste plaats in de modewereld en Milaan is na Parijs de

tweede modestad van Europa geworden. Op muzikaal gebied komt men er achter dat Italic niet alleen vrolijke
vakantieniemendalletjes kan voortbrengen maar ook originele muziek. Paolo Conte en Zucchero Fomaciari zijn hier
de sprekende voorbeelden van. Uit dit alles blijkt dat Itali€ helemaal niet uit de gratie is maar dat naast de altijd
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:ranwezige interesse voor de oude Italiaanse cultuur ook de interesse voor het huidige ItaliE toeneemt. Dit neemt niet
weg dat er in ItaliE veel problemen zijn. De vele stakingen, hoge prijzen, slechte voorzieningen en het milieu zijn
zaken die veel toeristen ertoe brengen niet naar ItaliE te gaan. Dit zijn echter voomamelijk zolf,., zee. zand-toeristen

die niet naar een land gaan om daar allerlei culturele attracties te bezichtigen maar om lekker aan zee te zitten en

problemen te laten oplossen door de Nederlands sprekende gastvrouw. Deze mensen die een goedkope, probleemloze

vakantie willen kiezen niet voor een land waar je door de zoveelste staking veel te laat aankomt, vervolgens een

vermogen kwijt bent op een terrasje en waar je uiteindelijk ook niet in zee kunt zwemmen omdat die zo ontzettend

smerig is. Deze toeristen mijden Italie de hatste jaren maar dat betekent niet dat Italid geheel uit de gratie is. Er
komen genoeg mensen naar ItaliE die gefascineerd zijn door de Italiaanse cultuur en deze zullen altijd wel blijven
komen. En ook het massatoerisme zal als de omstandigheden in ltalie weer wat beter zijn en het in andere landen ook
niet allemaal koek en ei blijkt te zijn weer aantrekken.

12. Elk jaar vertrekken hele massa'.s mensen met vakantie naar het zuiden van Europa: naar Spanje, Portugal,

Griekenland en naar Itali0. Het aantal toeristen is de laatste jaren echter enorm gedaald. Is dat misschien te wijten
aan het feit dat ltaliE zowel door de prijzen als om hygi0nische redenen steeds minder aantrekkelijk is geworden? Of
ook aan het feit dat andere landen steeds aantrekkelijker zijn geworden? Het staat vast dat ItaliE een niet erg

hygiEnisch land is, maar dat lijkt niet de voornaamste reden te zijn, omdat andere mediterrane landen wel steeds meer

toeristen trekken zonder nu uitgesproken schoon te zijn. Daar staat tegenover dat ItaliE een veel duurder land is.

Bovendien moet men ook rekening houden met de enorrne veranderingen die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden in Portugal, Griekenland en Spanje. In Spanje heeft zich allereerst met de dood van Franco een

belangrijke politieke omwenteling voorgedaan. Verder heeft het lidmaatschap van de EEG van deze landen en in het

bijzonder van Portugal en Spanje tot een snelle modernisering geleid vooral op het niveau van de infrastructuur.
Zodoende reizen de toeristen die zich aangetrokken voelen tot het zuiden van Europa nu vooral naar andere

bestemmingen, die aantrekkelijker zijn geworden door het feit dat ze goedkoper zijn.

13. Italie heeft te kampen met een daling van het aantal buitenlandse bezoekers. Als oorzaken worden hiervoor gezien

de zakkenrollers, de gesloten musea, de volle campings en vooral de vervuiling van de Adriatische Zee. Men kan

hierbij opmerken dat het hier vooral om een daling van het aantal toeristen gaat, die hun vakantie op een gezellige,

relaxte manier willen doorbrengen, zonder veel zorgen aan hun hoofd. Dit soort bezoekers zijn natuurlijk niet te
vergelijken met die uit de 18e en 19e eeuw. In die tijd reisde men naar ItaliE met een serieuzer doel voor ogen, zoals

de voltooiing van de opvoeding en de bekroning van de loopbaan. Toeristen die een andere bestemming zoeken
vanwege de vervuilde ze.e, of vanwege de ieder jaar weer opduikende inflatie hebben gedeeltelijk gelijk. Als zij
bijvoorbeeld in een land als Spanje een week langer kunnen verblijven met hetzelfde budget en een soortgelijke
accomodatie als in ItaliE, zullen zij hiervoor kiezen. Toch moet men rekening houden met het feit dat ook Spanje een

vervuilde zee kent, en dat daar, hoewel in mindere mate, de inflatie ook van kracht is. Dit alles houdt echter niet in,
dat degene die juist om culturele motieven naar Itali0 gaat, dezelfde bevrediging kan vinden in andere landen. ItaliE
staat sinds eeuwen bekend om haar waardevolle cultuur, haar mooie natuur, haar goede keuken en haar gastvrij volk.
Diegene die juist hiema op zoek zijn zullen Itali€ blijven bezoeken, omdat voor hen geen enkel ander land als

alternatief kan optreden.

14. De laatste jaren is het aantal toeristen in ItaliE gedaald. Kan dan meteen worden geconcludeerd dat ltali0 zijn
aantrekkingskracht heeft verloren? Ik denk dat dit m.tar voor een beperkte groep mensen op gaat. ItaliE is een erg duur
land, zeker in vergelijking met de andere landen rond de Middellandse zee. En er zijn veel mensen die alleen voor
de zon, de zee en het strand naar ltaliE komen en niet zoizail om Rome of Florence te zien. Ik denk dat deze mensen
het massaal laten afweten. Spanje, Joegoslaviti en Griekenland zijn veel goedkoper en bieden hetzelfde als ltaliE. De
vervuiling van de Adriatische Zneheeft er ditjaar natuurlijk nog een schepje bovenop gedaan. Ik denk trouwens dat

de hoge prijzen in ltaliE ook vooral voor studenten een belemmerende factor zijn om naar Itali6 te gaan. Ik hoor
studenten zo vaak zeggeil 'ItaliE is prachtig maar alleen zo duur ...'. Maar aan de andere kant is ItaliE, mijns inziens,
erg populair in Nederland. Zangers als Paolo Conte, Eros Ramazzotti en Matia Bazas genieten grote bekendheid.
Iedereen heeft wel eenE van Umberto Eco of van Italo Calvino gehoord. En over het algemeen wordt er enthousiast
gereageerd als ik zeg dat ik Italiaans studeer (mooi land, leuke taal). Bovendien verbaast het mij nog altijd hoeveel

mensen er een cursus of een bijvak Italiaans hebben gedaan. Ik denk dat Itali€ zich nog steeds mag verheugen in grote

culturele belangstelling. Het zal nog lang duren voordat er in Florence en Rome geen toerist meer is te bekennen.

15. De voorkant van het tijdschrift 'Avantgarde' was in de maand oktober versierd met een Italiaans vlaggetje. De

inhoud was dan ook geheel gewijd aan 'het mooiste en beste op het gebied van mode, interieur, interviews, en

culinaire zaken in Ita[e', zoals vermeld stond bij de inhoudsopgave. En dat bleek. Een modereportage gefotografeerd

op SiciliE, de Dolomieten als nieuwe sci-locatie, en het mooiste design op interieurgebied waren voorbeelden van
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Italid-gerichte onderwerpen. Voor de lezers van dit blad heeft Italid zijn aantrekkingskracht tenminste niet verloren.
En ook in andere tijdschriften verschijnen regelmatig artikelen waarin ItaliE aan de orde komt, ook als vakantieland.
Toch is het aantal toeristen dat ItaliE bezoekt de laatste jaren gedaald. Dat lijkt vreemd, want ltali6 is een gevarieerd
vakantieland, geschikt voor verschillende soorten toerisme. Er zijn de steden met een overvloed aan kunst en cultuur,
de vele kilometers strand, de uitgaansmogelijkheden, verschillende landschappen, enz. Dat Italie z'n
aantrekkingskracht verliest is dus een onwaarschijnlijke oorzaak van de daling van het aantal toeristen. Daarvoor heeft
het land te veel verschillende mogelijkheden en bestaat er teveel belangstelling aan de kant van de media. Er zijn
echter wel een aantal andere oorzaken te bedenken die als gevolg hebben dat het toerisme naar Italid afneemt. Als
eerste de vaak belachelijk hoge prijzen. Voor een gemiddelde toerist is alles duur campings, uitgaan, boodschappen
doen, enz. Na dat een vakantie ondervonden te hebben kijken een aantal mensen wel uit om ltaliE een tweede keer
te bezoeken. Een andere oorzaak is de opkomende belangstelling voor 'nieuwe' vakantielanden als Turkije, Portugal
of Hongarije. Deze landen zijn nog niet aangetast door het massatoerisme en zijn bovendien nog heel goedkoop.
Vooral in vergelijking met Italid. Blijkbaar kiezen steeds meer mensen voor zo'n soort vakantie. Vooral de afgelopen
zomer kwamen er weinig toeristen naar Itali6. En daar is weer een extra oorzaak, namelijk de vervuiling van de
Adriatische kust. Een zee vol met algen zorgt nou eenmaal niet voor een geslaagde vakantie. Behalve de algen heeft
ItaliE nog genoeg andere, mooie, dingen te bieden. Het is dus niet zo dat ItaliE z'n aantrekkingskracht verloren heeft
maar er zijn andere oorzaken die ervoor zorgen dat het toerisme naar Itali0 afneemt.

16. Toeristenindustrie in derde wereldlanden zal in eerste instantie leiden tot een verbetering van de economische
situatie van het land. Toeristen brengen geld in en de komst van toeristen niur een land schept werkgelegenheid. Dit
geldt ook voor derde wereldlanden, waar souvenirshandeldes op zullen bloeien en waar hotels gebouwd zullen
worden. Deze effecten kunnen we positief noemen, zeker voor derde wereldlanden die grote schulden hebben af te

lossen aan westerse landen en hiervoor weinig middelen kunnen vinden. Deze landen kunnen vaak maar een produkt
leveren (exporteren), zoals bijvoorbeeld koffie of bananen, en als de oogst mislukt, levert de export in een klap niets
meer op. Toeristenindustrie kan voor deze landen economisch gezien dus helpen om de hoge importskosten te drukken
en de leningen af te lossen. Een ander aspect van toeristenindustrie echter, en dit kunnen we zeker een negatief aspect
noemen, is dat de bevolking van het derde wereldland een heel rijke cultuur hun land ziet binnenkomen. De
verschillen tussen de rijke toerist en de plaatselijke schoenpoetser of souvenirverkoper zijn zn groot, dat deze

misschien tot onvrede en rellen, zouden kunnen leiden. Ook de natuur zal worden aange[ast, de mooiste delen van
het Iand worden toeristische trekpleisters en bij stranden wordt de omgeving verpest door de modeme hotelblokken.
Een ander voordeel in dit opzicht kan echter ook zijn, dat de infrastructuur van het land verbeterd wordt ten behoeve
van het toeristenvervoer, hetgeen zal gebeuren met het geld van westerse ondernemingen. Aan toeristenindustrie in
derde wereldlanden zijn dus gunstige en ongunstige ontwikkelingen verbonden, maru waarschijnlijk zullen de gunstige
aspecten prevaleren.

17. De toeristische industrie in vele derde wereldlanden is in de afgelopen jaren enorm in opkomst. Vele Zuid-
Afrikaanse Ianden, maar ook Midden- en Zuid-Amerikaanse landen worden gebombardeerd met grote horden naar
'cultuur' snakkende mensen die in 2 of 3 weken 't achterste van de tong van de eigenlijke inwoner wil zien. Het
'snakken' naar cultuur is op dit moment geheel in de mode; de zogenaamde behoefte aan buitenlandse levensvisies
en levenswijzen wordt enorm gepropageerd. Vele mensen die in eigen land niet meer weten hoe ze met hun eigen
leven om moeten gaan, voelen zich geroepen hun neus in andere en vooral verre samenlevingen te steken om daar
steun en nieuwe idee€n uit te putten. Vanwaar zo cinisch zult u denken? Dat kan ik u heel duidelijk uitleggen. Ik denk
dat dat 'snakken' en die 'behoefte' niet zozeet voortvloeit uit een gevoel van gemis aan cultuur, maar gewoonweg
uit pure nieuwsgierigheid en vooral uit pure meeloperij. Was het maar alleen gezonde nieuwsgierigheid, maar ik krijg
sterk de indruk dat de nadruk ligt op het volgen van een trend, waarvan ik denk dat die in vele gevallen niet gezond
is voor de locale bevolking en de daarbij behorende cultuur. hachtige bossen, oerwouden en andere
natuurmonumenten worden platgewalst door vele stinkende busjes vol met fotograferende, rokende en decadente
westerse toeristen, gapend bijvoorbeeld in Kenia naar een mama-leeuwin met haar babies. De dag daaropvolgend is
er speciaal voor hen, een opvoering georganiseerd waarbij de plaatselijke bevolking in apepakjes gekleed, apedansjes
moet doen om te kunnen beantwoorden aan de 'belezen' verwachtingen van de toerist. Zij vinden dat dan ook
prachtig maar weten niet dat ook deze dansende man straks weer lekker zijn kleren uittrekt en hard lacht om zo'n
stelletje nai'eve westerlingen. Ik geloof dat deze mensen veel meer gebaat zijn bij een veel meer gerichte en efficiente
vorrn van investeringen. Zij hebben niet te eten noch te drinken, hebben veelal geen medicijnen, en hebben boven
geld gewoonweg veel kennis nodig. De toerist brengt wel geld binnen maar op de verkeerde plaatsen en op de
verkeerde manier. Als men echt zo belezen zou zijn omtrent een land alvorens er naar toe te gaan, zou een ieder toch
begrijpen dat het puur egoistisch is om daar in een luxe resort hotel te verblijven en dan een enkele namiddag een
'verschrikkelijk zware ontbering' te moeten ondergaan, namelijk hobbelen in een rokende, milieu vervuilende bus,
en het leven verstoren van flora en fauna.
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18. Voorbeelden van derde wereld landen die zich overgeleverd hebben aan de toeristenindustrie zijn er ten over, maar

dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is te kunnen zeggen of ditgunstigof ongunstig is voorde ontwikkeling
van een derde wereld land. Dit komt vooral omdat het argument 'gunstig' zich op een ander gebied openbaart als het

argument 'ongunstig'. In eerste instantie is het toerisme altijd gunstig voor een land. Het brengt veel werkgelegenheid

met zich mee, aangezien er vaak nieuwe hotels en andere faciliteiten gebouwd moeten worden. Als dat allemaal

voltooid is ( met buitenlands kapitaal) kunnen de toeristen komen en het enige belangrijke dat zij meenemen is het

geld. Geld dat uitgegeven wordt aan de voor het land zo belangrijke toeristenartikelen, zoals eten, souvenirs en

excursie's. Maar na een reeks van vruchtvolle jaren is er een kans dat het ongunstige argument van zich doet spreken.

De toerist is verzadigd en gaat op zoek naar nieuwe bestemmingen. Het land blijft zitten met de honderden lege hotels

die ondertussen al het hele kustgebied bepaalden. De eens zo 'gezellige drukke' boulevards worden verlaten straten,

want de autochtonen waren al jaren eerder weggetrokken uit dat 'circus'. Het gunstige argument heeft dus eigenlijk
alleen te maken met het economische aspect van een land. Een veel diepgaander effect, heeft het ongunstige argument,

omdat dit vooral met de culturele omstandighbden van een land heeft te maken. Een voorbeeld hiervoor zou de

oostkust van Spanje kunnen zijn. Ook dit land is een ontwikkelingsland geweest, maar vooral door de

toeristenindustrie is de situatie verbeterd. Maar de consequentie is wel geweest dat de oostkust nu een stukje

buitenland is geworden en dat men voor de echte Spaanse cultuur het binnenland in moet. Deze culturele afbraak is
niet zo maar terug te draaien en als men dat al zou willen, zou men helemaal terug moeten keren tot de situatie zoals

die was voordat het toeristische circus z'n intrede deed. Zoals blijkt is het gunstige effect van kortere duur dan het

ongunstige effect, waardoor een land op den duur zelfs z'n identiteit zou kunnen verliezen. Deze situatie/ontwikkeling
is nu ook te zien in landen als Turkije en TunesiE, waar de contrasten tussen de arme binnenlanden en de zeer rijke
kusten nog groter zijn. Ook deze scheve verhoudingen zijn een gevolg van de toeristenindustrie, die de eerstkomende

decennia niet te stoppen zou zijn. Om dat te bewerkstelligen moet men namelijk beginnen bij de mens zel( maar wat
is er nu spannender dan een voetsafari door het Oost Ghanese oerwoud?

19. De toeristenindustrie is voor ieder land een bron van inkomsten, waarschijnlijk niet voor ieder land in dezelfde
mate, maar ik denk dat zelfs ontwikkelingslanden zullen profiteren van deze nieuwe bron van investering. Het
belangrijkste en grootste voordeel van de ontwikkeling van het toerisme is natuurlijk de creatie van werkgelegenheid.

Hierbij denk ik niet alleen aan de werkgelegenheid voor p€rsonen die zich direct met het toerisme bezig zullen gaan

houden (bijv. hoteleigenaren), maar bovendien ook aan de indirecte werkgelegenheidsschepping. Een ander voordeel

voor de economie is de inkomstengroei van vreemde valuta. 'Rijke' toeristen spenderen hun geld en dit zal het

ontwikkelingsland ten goede komen. Een derde belangrijk aspect is 'internationalisering'. Het contact met

buitenlanders, meestal aftomstig uit de meer ontwikkelde landen, zal een positieve invloed uitoefenen. De
economische bedrijvigheid zal ook zeer toenemen en als laatste noem ik het meer sociale aspect dat er meer

bekendheid zal komen over het eigen land. Kortom het stimuleren van de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden
is in mijn ogen een goede stap in de richting om het land meer te 'ontwikkelen' en daarom zal er alle aandacht aan

besteed moeten worden.

20. Toeristenindustrie in derde wereldlanden is gunstig voor de ontwikkeling van het land, omdat toeristen die het

land bezoeken zorgen voor werkgelegenheid in dat land. De toerist heeft onderdak nodig, dus zijn er hotels nodig om
de toerist onderdak te kunnen verlenen; de toerist wil zich kunnen vermaken en moet eten en drinken, dus om ook
hieraan te kunnen voldoen zullen er restaurants en soortgelijke gelegenheden nodig zijn. Het bouwen van dit alles
schept werkgelegenheid in het land en als dit alles er eenmaal is zal er personeel nodig zijn in de hotels en

restaurants. Souvenirswinkels en ook gidsen en ook VVV-kantoren zullen nodig zijn en voor werkgelegenheid zorgen,
daar de toerist wellicht met een souvenir in zijn koffer naar huis terug zal willen keren, een tocht of excursie door
een zonder gids ontoegankelijk gebied zal willen maken en informatie zal willen inwinnen over culturele
bezienswaardigheden. Kortom, de toerist gaat geld uitgeven, consumeren in het land en het land gaat produkten en

diensten leveren om aan die vraag te kunnen voldoen: een toerist die een hotel bezoekt of een toerist die een

souvenirwinkel bezoekt zorgen voor werkgelegenheid: als de vraag naar souvenirs stijgt zal er meer geproduceerd
-moeten worden, en daar zijn arbeidskrachten voor nodig. De mensen die van het toerisme leven zullen door hun
inkomsten ook koopkrachtiger zijn, en zullen zo hun inkomen kunnen besteden. Toeristenindustrie in derde

wereldlanden is ook ongunstig voor de ontwikkeling van het land: vervuiling en verstoring van de natuur zijn er de

gevolgen van; wtrar eens de natuur zo ongerept was wordt nu gebouwd en verrijzen er hoge hotels en andere

accomodatie voor de toerist. De eens zo stille en witte stranden liggen nu bezaaid met toeristen en rommel, en

eveneens de natuurgebieden worden vaak aangetast door het toerisme. Wat betreft de cultuur en natuur is

toeristenindustrie ongunstig voor de ontwikkeling van een derde wereldland.

21. Het fenomeen toeristenindustrie in derde wereldlanden lijkt mij te complex om daar onmiddelijk een

waardeoordeel over te vellen; het is nodig om het van alle kanten te bekijken. Op sociaal gebied denk ik dat er zeker
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gunstige kanten te vinden zijn zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling die het bij het volk teweegbrengt: ik denk aan het
boertje in de ardennen die er na 2 vacanties achter kwam dat zijn verse zuivelprodukten bijzonder waren en de prijs
liet stijgen, of aan de toeristen zelf die, doordat ze dichter bij de ellende betrokken raken er misschien ook iets meer
aan gaan doen. Op economisch gebied lijkt het mij zoals alle industrie in derde wereld landen (denk aan de

multinationals) minder gunstig; alhoewel de toeristenindustrie over het algemeen veel geld met zich meebrengt dienen
er toch grote vraagtekens gezet te worden bij het feit of dat geld wel op de juiste plaats terecht komt; zolang de

toeristen handgemaakte inheemse 'souvenirs' kopen etc. is er geen probleem maar door het risico dat het geheel over
wordt genomen door b.v. grote bedrijven of andere mensen die het minder goed kunnen gebruiken blijft de situatie
zoals zij was: de rijken blijven rijker worden en de armen blijven arm. Daar deze 'armen' zowel sociale als
economische hulp behoeven (de laatste mits goed uitgevoerd nog harder) lijkt het mij over het algemeen gezien niet
echt gunstig.

22. Naar mijn idee is de toeristenindustrie zowel gunstig als ongunstig voor 3e wereldlanden.
Dat wat 3e wereldlanden momenteel het meeste nodig hebben om zich te ontwikkelen is geld. Ze moeten industrie6n

opbouwen, ziekenhuizen, huizen, medicijnen kopen etc. etc. en dit alles kost, naast de hulp v. kundige mensen uit
meer ontwikkelde landen, een heleboel geld. Nou kun je hieraan komen door b.v. exporteren etc. maar omdat deze

landen zo achterlopen op andere landen worden ze op bijna alle vlakken v.d. markt geconcurreerd. Een andere manier
om aan geld te komen is dus toerisme. Hiermee kun je op kleine (goedkope) schaal beginnen en zo jezelf om het zo

maar te zeggen'omhoog werken'. De toeristenindustrie steeds vergroten. Het heeft zeker voordelen t.o.v. andere
industrie€n omdat je, zoals al gezegd, klein kunt beginnen met b.v. I hotel. Dit is altijd goedkoper dan b.v. I fabriek,
en je kunt ook moeilijk de markt uit geconcurreerd worden omdat het ene land het andere niet is. Dit zou 'n prima
manier zijn om geld te verdienen en hiermee langzamerhand de welvaart in je land te vergroten. Aan de andere kant
heeft de industrie ook veel negatieve kanten. AIs het erg intensief wordt kan het naar mijn mening 'n land gewoon

bederven. Als je b,v, in de zomer in Florence kijkt; je struikelt over de Japanners en Amerikanen en je kunt eigenlijk
niet van de stad zelf genieten. Van het leventje. Je kunt niet meer in alle rust cultuurhappen want je moet al 2 uur
in de rij staan om ergens in te komen. De toeristenindustrie zou zoveel v.d. ongereptheid v. die prachtige landen
wegnemen. Al die prachtige natuur zou plaats moeten maken voor vreselijke vakantiedorpen en hotels. Ik moet er
niet aan denken. De conclusie is dat de toeristenindustrie voor de economie zeker 'n goede zaak zou zijn maar als

het dan maar alsjeblieft 'n beetje kleinschalig mag blijven.In Interrails door Afrika, dat klinkt toch als 'n nachtmerrie.

23. Ik denk dat je deze propositie op twee manieren kunt benaderen waardoor je niet meer hoeft te kiezen uit gunstig

en ongunstig simpelweg omdat de ene benadering gunstig is voor de ontwikkeling van het land en de andere
ongunstig. We beginnen met het ongunstige: laten we dan de toeristenindustrie bekijken als milieuvernietiger en soms
cultuurvemietiger. Er zijn inmiddels nog maar weinig echt ongerepte stukken natuur, alles wordt tegenwoordig tot
vakantiebestemming gebombardeerd. Voor de ontwikkelingslanden betalen we wel wat meer en de grote toeristenhoos
heeft bijv, IndonesiE nog niet jaarlijks op het programma staan zoals dat met Benidorm het geval is, maar er zit toch
een stijgende lijn in het toerisme naar verre, tropische oorden. Toeristen zijn over het algemeen vrij asociaal. Dingen
doen die je thuis niet 'mag' blijven ook voor de volwassenen, spannend (neem het sex-toerisme naar Thailand) en

er wordt onvoorzichtig omgesprongen met de natuur. Vanuit cultureel oogpunt zie je in toeristenoorden het
verschijnsel dat normen en waarden van de plaatselijke bevolking bijna gedwongen vervagen door de overdondering
van het toerisme. Het gunstige aspect is zuiver financieel; de toeristenindustrie brengt namelijk behoorlijk wat geld
in het Iaatje en met dit geld wordt wdl bijgedragen aan de welvaart van de mensen in het land. Hierdoor zijn mensen
in staat een betere scholing te volgen en dat draagt weer bij aan de ontwikkeling van het land.

24. Na de periode van de kolonisatie is men begonnen met het opstellen van de ontwikkelingshulp. De westerse
landen, die de derde wereldlanden decennia lang geExploiteerd en uitgeput hadden, begonnen in de 20ste eeuw
plannen te maken voor hulp aan deze ex-koloni€n. Hierbij ging het om economische steun voor een versnelling van
het dekolonisatieproces wat op de lange termijn zich zou uiten in het volledig zelfstandig worden van alle exkoloniEn.
In veel europese landen ziet men nu nog de sporen van hun koloniale periodes. De Indische keuken is volledig
opgenomen in de Nederlandse eetcultuur en ook in de literatuur en kunst zijn de Indische invloeden duidelijk
aanwezig. Hoewel bijna alle ex-koloniEn nu volledig zelfstandig zijn, zouden deze landen niet zonder onze financiEle
steun kunnen voortbestaan. Dit is de reden van het feit dat de banden tussen de overheersers en de overheersden nooit
verbroken zijn. Deze voortdurende relatie met de derde wereldlanden, leidde tot een vergroting van de interesse in
deze landen. Veel Europeanen wilden met eigen ogen de erfenis van hun voorouders gaan bekijken. Zo ontwikkelde
de toeristenindustrie in de derde wereldlanden zich. Deze toeristenindustrie werd een belangrijke bron van inkomsten
voor deze landen. De europese landen bouwden hotels, winkels en andere accomodaties. Hoewel er alleen buitenlands
kapitaal hiervoor werd gebruikt, maakte men toch gebruik van de inheemse bevolking als arbeidskrachten. De
ontwikkelingslanden konden zich hierdoor steeds meer zelf gaan ontwikkelen. De groeiende industrie had veel
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arbeiders nodig en dit leidde tot een daling van de werkloosheid. Door blijvende interesse van de europese landen,

hebben de ontwikkelingslanden zich kunnen ontwikkelen. Al deze bemoeienissen met de inheemse industrie, hadden

een financiEle vooruitgang en een verbetering van de economie tot stand gebracht. Echter vanuit ideologisch oogpunt
zou men kunnen vaststellen dat deze economische vooruitgang het zelfstandigheidsproces belemmert. Men gelooft

dat de derde wereldlanden zich zonder steun zelfstandig hadden kunnen ontwikkelen met alleen hun eigen middelen
en kennis. Tnnder de westerse steun, hulp of bemoeienis zouden de derde wereldlanden nooit die vooruitgang hebben

meegemaakt, zoals in de laatste jaren met onze steun.

25. Wanneer men spreekt van de ontwikkeling van een land dan bedoelt men de industridle ontwikkeling. Een

economisch ontwikkeld land, een vaak arm land wordt een derde wereldland genoemd en juist zo'n land is interessant

voor de toeristenindustrie. De redenen hiervoor zijn onder andere het goedkope leefklimaat, het vaak gunstige

tropische klimaat en, niet te vergeten wordt de toerist met een totaal andere en vaak interessante cultuur
geconfronteerd. Maar dit alles terzijde schuivqnd moet men zich afvragen of deze toeristenindustrie nu wel of niet
gunstig is voor de ontwikkeling van het land. Zowel positieve als negatieve aspecten komen hier de hoek omkijken
en om tot een conclusie. te komen mo€t een land, of in dit geval een buitenstaander, deze aspecten tegen elkaar
afwegen. Enkele belangrijke negatieve aspecten zijn onder andere het gevaar dat een derde wereldland door deze

toeristenindustrie uitgebuit wordt, het gevaar dat het milieu arurgetast wordt, het gevaar dat het land zelf teveel van
het al weinig beschikbare geld investeerd in de uitputbare toeristen-sector. Hier tegenover staan enkele zeer positieve

aspecten. Tnlevert deze sector een derde wereldland veel geld op. Belangrijker is het feit dat de toeristenindustrie
een bijdrage kan leveren aan de gehele industriEle ontwikkeling van een land. Het land heeft zo de mogelijkheid zich
op positieve manier te presenteren aan mogelijke investeerders, aan instanties die een bijdrage kunnen leveren aan

een toename van de 'welvaart'. Duidelijk is dat het erg moeilijk is om te zeggen of de toeristen-industrie een positieve
of negatieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van een derde wereldland. Elk derde wereldland moet zelf bepalen
in hoeverre de toeristenindustrie zich moet of kan ontwikkelen; hoe belangrijk deze sector voor het land kan of moet
zijn. Persoonlijk denk ik dat voor de meeste derde wereldlanden de positieve aspecten zwaarder wegen dan de
negatieve en denk ik dat wanneer je slechts naar de ontwikkeling van een desbetreffend land kijkt, de toeristen
industrie daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Hoe groot deze bijdrage is, kan men moeilijk zeggen en is
bovendien landsafhankelijk.

26. De laatste paar jaren is er een duidelijke groei geweest van de toeristenindustrie naar de zogenaamde Derde
Wereldlanden. Steeds minder mensen besluiten om hun vacantie op de camping in Spanje of Frankrijk door te
brengen maar gaan verder weg. Dit wordt onder andere gestimuleerd door de hoge prijzen in de europese
vacantielanden, de steeds betere bereikbaarheid van Derde Wereldlanden met het vliegtuig. De vraag of
toeristenindustrie in de Derde Wereldlanden gunstig of ongunstig is voor de ontwikkeling van het land kan op twee
manieren beantwoord worden. Ongunstige gevolgen zijn onder andere de grote stroom toeristen die bezig gehouden

moeten worden, veel luxe verwachten en dat zo de natuur, de kust aangetast kunnen worden. Maar aan de andere kant
brengen toeristen veel geld mee; iets waar men vooral in de Derde Wereldlanden veel behoefte aan heeft.
Toeristenindustrie zorgt voor veel banen, bouwprojecten, kortom bevordert de werkgelegenheid en daarmee de

financi0le situatie voor veel Derde wereldlanden. Het is heel belangrijk om de touristenindustrie goed te organiseren,
bijvoorbeeld door alleen bepaalde gebieden aan te wijzen voor het tourisme en het tourisme aantrekkelijk te maken
en vooral ook aantrekkelijk te houden voor de toerist omdat het geld van de toeristenindustrie voor veel andere dingen
gebruikt kan worden om de Derde Wereldlanden te helpen achzelf te ontwikkelen.

27. Toeristenindustrie in 3e wereldlanden brengt voordelen 6n nadelen met zich mee voor de ontwikkeling van het
land. 'n Heel groot voordeel is dat het zal zorgen voor 'n grote extra bron van inkomsten. 't Land zal dus rijker
worden en zich beter kunnen gaan ontwikkelen. Maar hierbij moet men niet uit het oog verliezen dat het de rijke
buitenlanders zullen zijn die de industrie op gaan zetten. Dat houdt in dat'n groot deel van de inkomsten dus zal
wegvloeien naar deze buitenlandse investeerders. Verder zal de situatie ontstaan van toeristen die de 'rijke lui' zijn
en door de inwoners van het land gediend worden. Dit zal de (ongelijke) verdeling tussen de rijke buitenlanders en

de arme bewoners van het 3e-wereldland alleen maar benadrukken. Daar komt nog bij dat de vele hotels e.d. 'n
verkrachting betekenen van het landschap en het eigen karakter van het land zal verdrukt worden. Dus ook al zal 'n
toeristenindustrie in 'n 3e wereldland zorgen voor extra inkomsten, dan wil dit nog niet zeggen dat dat gunstig is voor
de ontwikkeling van het land.

28. De toeristenindustrie in derde wereldlanden lijkt mij nogal belachelijk, zo op het eerste gezicht. Toeristen zijn
natuurlijk een grote bron van inkomsten, maar zeker geen konstante stroom van inkomsten. Toeristen gaan ergens
naar toe vanwege een mode, om er een keer geweest te zijn, omdat het goedkoop is etcetera. Ik denk niet dat men
in de derde wereldlanden in staat is in grote getalen welvarende toeristen te verwerken. Of men er iets van zou leren
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is nog maar de vruagi ze kunnen er hooguit iets aan verdienen. Maar als het toerisme instort, bvb door minder
aantrekkelijke prijzen, door een vliegtuigongeluk, of een langdurige droogte, zit men nog meer in de problemen. De
investeringen zijn al gedaan. Wat moeten ze nu met al die lege hotels, zwembaden en diskotheken? Wat blijft er dan

over? Toerisme lijkt mij geen veilige basis om van daaruit een land er bovenop te helpen. Ik denk dat er betere
oplossingen bestaan. Verder blijft het voor mij een belachelijk idee die landen plat te walsen met lelijke luxueuse
bungalowparken waar Westerse toeristen heerlijk van hun rijkdom kunnen genieten, terwijl buiten de muren van deze

schijnwereld, velen ziek zijn van de honger. Zo blijven de derde wereldlanden zeker onderontwikkeld en t6
aftrankelijk van de Westerse toerist, ook de dienaar van de Westerse toerist. Want wat toch wel erg voor de hand ligt
is dat niet de bevolking van het land gaat investeren maar eerder Westerse reisorganisaties, die kunnen het zich
immers veroorloven en die zullen er dus ook het meeste aan verdienen en makkelijk misbruik maken van de bewoners
van het land door zE maat weinig geld te betalen. Ofwel zeker geen toeristenindustrie in de derde wereldlan(en om
de ontwikkeling op gang te brengen. Het enige waar toerisme toe zal leiden is dat wij er zelf beter van worden efi
dus weer terug zijn bij af!!

29. Iedereen kent wel het beeld van de'neo-koloniaal': Een zich superieur voelend, hard pratende man die zonder
ophouden zijn 'American teeth' breeduit blootlacht. Gekleed in een blauw-geruite broek van verfijnde zomerkatoen
met een verwassen geel polo-shirtje erboven en een te kleine hoed achterover op zijn kalende hoofd, waarop een

'misfin-alike' zonnebril de ware aard van zijn gevoelstoestand verbergt. En niet te vergeten natuurlijk, de duurste foto-
apparatuur, gevaarlijk bungelend rond een irritand ver naarvoren stekende buik. Deze neo-koloniaal, of zoals hij
zichzelf eerder geneigd zal zijn te noemen: 'American toerist around the world', geniet van zijn overmacht op de
plaatselijke bevolking bij zijn bezoeken aan derde wereldlanden: Hij vindt het heerlijk om in Afrika een olifant neer
te schieten; op Bali een semi-cultureel week-end te beleven door te kijken (nog steeds door dezelfde ultra-
verduisterende zonnebril) naar aan de westerse normen aangepaste plaatselijke tradizionele dansen. Vervolgens stapt
deze wereldontdekker in het vliegtuig naar Thailand, waar hij zijn laatste, door de reisorganisatie verstrekte
consumptiebonnen, besteedt aan het zich laten verwennen door de 'world-famous' sexuele vaardigheid van de meisjes
aldaar. En overal waar hij komt blijft de geur van zijn dikke Havanna, die dag-in dag-uit gekneld zit tussen zijn
(gouden?) tanden, nog te lang rondhangen. Maar wat is het dat ervoor zorgt dat de bevolking in de derde
wereldlanden het toelaat dat deze constant fotograferende vreemdeling Gan hij thuis kijken wat hij ter plekke had
kunnen zien) toch steeds weer toeslaat? Waarom zegt men niet 'Halt!' tegen deze wereldbulldozer die voor niemand
uit de weg gaat? Het antwoord is betrekkelijk simpel. Onze neo-koloniaal bezit de overal deuren-openende
DOLLARS!. De mensen in de derde wereldlanden hebben deze groene briefies hard nodig om hun schulden voor een

klein deel te kunnen vereffenen jegens de rijke westersey'noordelijke milieuvernietigende industrielanden. Maar is het
het waard dat deze mensen, die zich overdag toch al krom werken voor die rijke landen ver achter de horizon, in hun
avonduren nog eens naar de pijpen van onze neokoloniaal moeten dansen, in de hoop een buiten-proportie hoge fooi
te mogen ontvangen? Het is t6 vernederend en het dient gestopt te worden. Maar daarvoor mist men, jawel,
DOLLARSI en onze neokoloniaal op wereldtournee blijft lachen.

30. Positief benaderd kun je zeggen dat de toeristenindustrie gunstig is voor derde wereldlAnden, op 66n grote
voorwaarde na. Gunstig is het omdat er een nieuwe bron van inkomsten ontstaat wat tengevolge de welvaart
stimuleert. Ten tweede kunnen die landen ook proberen de vicieuze cirkel van schulden te doorbreken met nieuwe
inkomsten. Bovendien zullen secundaire zaken zeker ook verbeteren met meer geld, denk hierbij aan: scholing, sociale
voorzieningen, infrastruktuur enzovoort. Het land kan zich zo sterker en sterker maken. De realiteit ligt helaas en

dikwijls ergens anders. In plaats van het derde wereldland wordt het land van de betreffende multinational sterker en

sterker 6n rijker. De inheemse bevolking verdient weliswaar wel iets met gidsen, bedienen en schoonmaken maar de
banen in de organisatiesfeer en de banen van enig nivo zijn weggelegd voor de buitenlanders. Zo vloeit het grote geld
weg en ziet de inheemse bevolking er bitter weinig van. Tenzij dus de inheemse bevolking geschoold wordt voor
betere funkties met gelijkwaardige lonen, is massatoerisme gunstig voor zo'n land. Wordt ze louter gebruikt als
vestigingsplaats dan blijven positieve effekten waarschijnlijk uit en wordt het beeld alleen maar schever getrokken:
superdeluxe hotels naar armetierige krottewijken!

31 . Zo op het eerste gezicht lijken er alleen maar voordelen te zitten aan de toeristenindustrie in derde wereldlanden:
de rijke, westerse toeristen brengen hun vakantie door in de arme landen en brengen zodoende heel wat geld in het
laatje. Echter, wanneer we het fenomeen eens wat beter bestuderen, blijkt het al gauw juist om vraagtekens te zetten
bij het gunstige effect van dit toerisme. Want waar komt het geld uiteindelijk terecht? Precies, de enigen die profiteren
van de dollars en de D-marken zijn de, vaak toch al rijke, hoteleigenaren, projektontwikkelaars en dergelijke. Zij
maken deel uit van de rijke minderheid die de arme meerderheid als het ware in bedwang houdt. In plaats van de

winst die ze maken te investeren in strukturele verteteringen van het derde wereldland, gebruiken ze het geld om nog
meer torenflats, golfbanen en zwembaden aan te leggen. Zodoende wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar
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groter, wat bepaald geen gunstige ontwikkeling genoemd kan worden!

32. De Iaatste jaren zijn er steeds meer mensen die op vakantie gaan in een derde wereldland. Zij doen dit
voomamelijk omdat ze geihteresseerd zijn in het leven in dat land, hoe het eruit ziet, hoe de mensen zijn en vooral
ook om te zien hoe ver de bevolking ontwikkeld is. In Europa heerst nog altijd het idee dat men in de

derdewereldlanden in hutjes woont, communiceert via de tam-tam en dat soort andere achterhaalde gedachten. Doordat
er veel toeristen deze landen bezoeken, brengen ze ook geld in het land. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarvoor
dit geld gebruikt wordt, dus hierover kan ik geen oordeel geven. Wel is het zo dat de toeristen hun eigen westerse

cultuur meebrengen met het risico dat de derde wereldlanden 'verwesteren'. Hiermee bedoel ik dat de derde wereld
markt zich gaat afstemmen op de behoeften van de toeristen. 7n zal het niet lang meer duren voordat de eerste

MacDonald's vestiging in Afrika wordt geopend. Dit soort invloeden lijken mij heel slecht voor de ontwikkeling van

het land. Het land wordt gedwortgen een versnelde onpikkeling dooF te maken, waardoor veel eigen cultuur verloren
zal gaan. Ook is het slecht om vernieuwingen in te voeren waar het land nog helemaal niet aan toe is. Fcn land moet

zelf zijn ontwikkelingstempo kunnen bepalen, zonder druk van buitenaf. Het lijkt mij dus dat de toeristenindustrie
geen gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het land. Door te snelle, radicale veranderingen in te voeren, zal

het land zijn eigen karakter verliezen. Dit zou heel jammer zijn omdat de toeristen vaak juist deze andere culturen
willen zien. Door een verwestering van derde wereldlanden zullen deze landen niet meer aantrekkelijk zijn voor
toerisme en zullen ze na de toegedane schade aan hun lot overgelaten worden.

33. De vraag of toeristenindustrie goed of slecht is voor een land is op elk land toepasbaar: ik denk dat bijna in elk
geval het antwoord luidt dat er voor- en nadelen aan verbonden zijn. Toerisme brengt veel geld in het laatje en om

deze reden trekt men graag buitenlandse vakantiegangers aan. Maar te veel toerisme kan ook leiden tot het verliezen
van de eigen identiteit. Toegespitst op de derde wereld zou je kunnen zeggen dat het voordeel van de geldtoevoer
die toerisme met zich meebrengt opweegt tegen het nadeel van het in de knel komen van het eigen oorspronkelijke
karakter van een land. Het is voor een derde wereldland namelijk heel belangrijk financieel niet aflrankelijk te zijn
van de rijke landen en selfsupporting te worden. Voor de ontwikkeling van het land is zo'n inkomstenbron als het

toerisme dan ook broodnodig. Het is, als dit goed geregeld wordt, volgens mij ook goed mogelijk het toerisme in
goede banen te leiden en zo het eigen karakter te behouden.

34. Indien een land niet in het bezit is van een redelijke basisindustrie lijkt het mij onmogelijk haar algemene
welzijnspeil op te trekken aan de toeristenindustrie die roept om een gedegen geldcircuit. Aanvankelijk kan een

groeiende toeristenindustrie de indruk wekken van een groeiend algemeen welzijn maar indien het binnenstromende
geld slechts in de toeristencentra circuleert, zal de arme bevolking in groten getale hierheen trekken en doet zich een

ongunstige verschuiving in de bevolking voor, waardoor bepaalde stroken sterk overbevolkt raken, andere gebieden
geheel leeglopen en het land in zijn geheel verloederen zal. Afgezien van het feit dat het binnengebrachte geld in de

meeste gevallen slechts ten goede komt aan een beperkt aantal bevoorrechte exploitanten loopt men het risico dat vele

buitenlanders wegens de hierbovenbeschreven verloedering van lieverlede het land zullen gaan mijden en het land
zal weer tot zijn oude staat terugkeren met dien verstande dat men er nu een hoop leegstaande hotels en nutteloos
geworden cafees bijheeft.

35. Bij het onderwerp 'toerisme in derde wereldlanden' zullen de meeste mensen vanwege hun materidle dispositie
zich weinig kunnen voorstellen. Het eerste wat in mij persoonlijk opkomt is vooral safari's, maar Egypte is natuurlijk
ook een derde wereldland en wel met een florissante toeristische industrie vanwege zijn faraonische verleden. In
principe heb ik er niets op tegen dat landen -of het nou derdewereldlanden zijn of zog. ontwikkelde landen-zich voor
een deel bedruipen met inkomsten uit deze sektor. Niet alleen heeft dat voordelen voor het land zelf, maar zo worden

ook belangrijke culturele zaken zoals bouwwerken, kunstvoorwerpen etc. beter beschermd. Ik vraag mij alleen af in
hoeverre of landen die verderweg liggen, bijvoorbeeld in het hartje van Afrika of in Zuidamerika, werkelijk veel

verdienen aan die paar (rijke) toeristen. Veel kunnen het niet zijn die zich het kunnen veroorloven nostalgische

koloniale geurtjes op te snuiven. Het is natuurlijk echter een kwade zaak als in dergelijke gevallen belangrijke
nationale projecten moet wijken voor het bouwen van bijvoorbeeld een nieuw hotel met de modernste faciliteiten e.d.

zodat een kleine groep mensen zich rijk kan maken ten koste van de rest van de bevolking. Tnlang dergelijke
wantoestanden niet ontstaan, zie ik in de toeristische industrie alleen maar voordeel zowel in economisch als cultureel
opzicht.

36. De toeristenindustrie in derde wereld landen heeft natuurlijk zowel voordelige als nadelige kanten. Deze industrie
kan erg voordelig zijn voor het ontwikkelingsland. De komst van toeristen brengt veel geld met zich mee en de

economie van een land gaat erop vooruit. Arme mensen zonder werk krijgen meer kans om wat geld te verdienen

doordat ze allerlei souvenirs of lekkemijen kunnen verkopen aan toeristen, bij toeristische attracties. Er komt dus meer
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werkgelegenheid, wat goed kan zijn voor de ontwikkeling van het land. Sommige derde wereldlanden zijn geheel
aftrankelijk van de toeristenindustrie, omdat dit de enige bron van inkomsten is. In principe kan iedereen een graantje

meepikken van de komst van toeristen en dus van de groeiende welvaart. Voor de economische ontwikkeling van het
land is de toeristenindustrie dus gunstig te noemen. Aan de andere kant moet men zich natuurlijk afvragen wie er het
meest aan verdienen. Uiteindelijk zijn dit toch de rijken, die bijvoorbeeld dure hotels bezitten, en die hun personeel
dat graag wil werken om enige inkomsten te hebben, niet al te best te betalen. Zo wordt de kloof tussen arm en rijk
alleen maar groter, wat een ongunstige ontwikkeling is. Ook komt een deel van het geld dat verdiend wordt aan de

toeristenindustrie niet bij het derde wereldland terecht. Veel toeristen vliegen bijvoorbeeld met KLM naar het
desbetreffende land, wat natuurlijk het ontwikkelingsland niets oplevert, behalve de luchthavenbelasting etc. De
toeristenindustrie brengt ook een zekere cultuurverandering met zich mee. Men komt in contact met westerse
producten, maar ook met westerse gewoonten. Er gaat iets van de eigen cultuur verloren en men kan zich afvragen
of de economische vooruitgang opweegt tegen dit verlies. Toch is de toeristenindustrie gunstig voor de ontwikkeling
van derde wereldlanden, ook al heeft het een aantal grote nadelige gevolgen, want het ontwikkelingsproces wordt
erdoor aanzienlijk versneld en in principe gaat iedereen er wat op vooruit.

37. Voor 'een stukje ongerepte natuur' moet de toerist van 1990 veel verder reisen dan de toerist van 20jaar geleden.

Griekenland is zo onder hand al 'bedorven' en Turkije zit nog op het randje. Het ziet er naar uit dat de echte trekkers
van de jaren negentig de ontwikkelingslanden van Azi6 en Afrika zullen zijn. Maar helaas, zodra de westerse toerist
er aankomt worden zomaar in 't wilde weg hotels uit de grond gestampt en is het ongerepte er al weer af. Natuurlijk
brengen de toeristen handen vol geld mee dat de economie een enorme hoos geeft maar dit weegt niet op tegen de

schadelijke gevolgen van dat onbezonnen overal-maar-even-een-hotelletje-neerzetten. Als een vakantie dorp ten koste
gaat van een stuk regenwoud waar een hele serie unieke planten groeit die van immens belang zijn voor de wereld
gezondheid, gaat het natuurlijk te ver. Toch gebeurt dit regelmatig. De oplossing is simpel: nauwe samenwerking
tussen de toeristen industrie en de plaatselijke experts op milieu gebied.

38. Bij het denken aan toeristenindustrie in een derde wereldlurd maak ik mij de volgende voorstelling: Een heel arm
land waar de bevolking zelf niet kan leven van de oogst of eigen industrie, mits die aanwezig is. Dan op een dag
krijgen hoge regeringslieden, die zelf wel een goed belegde boterham hebben, het idee om het toerisme een rol te
gaan geven. Wat moet er nu gebeuren om zo'n 'kaal' land zonder enige faciliteiten aantrekkelijk te maken voor
toerisme? Als eerste moet er heel veel geld beschikbaar zijn. Dit geld had ook voor ontwikkelingspnojecten gebruikt
kunnen worden of andere financieringen die gunstig voor de bevolking zouden zijn. In de tweede plaats moet er
gebied vrij komen en wel zodanig dat er op gebouwd kan worden. Dit gaat ook ten koste van de bevolking aangezien
er ook betere huisvesting voor de mensen nodig is. Een ander nadeel is dat er misschien ontbossingen plaats moeten
vinden of het ontginnen van een gebied dat eerst tot de bevolking behoorde. Een argument voor toeristenindustrie
zou kunnen zijn dat het veel arbeidsplaatsen oplevert en dat de toeristen veel geld naar een land brengen. Maar
volgens mij zou de regering eerst de bevolking moeten helpen en dan pas toeristen industrie ontwikkelen aangezien
het geen nut heeft om geld in een 'ongezond' land te stoppen; Het zou alleen maar verkeerd terecht komen. En
daarbij, bij het opzetten van deze vorrn van industrie heeft de regering in kwestie alleen maar dollars voor ogen en

geen oog meer voor de plaatselijke bevolking! De conclusie mag duidelijk zijn dat toeristenindustrie ongunstig voor
een derde-wereldland is.

39. Toeristenindustrie zou gunstig kunnen zijn voor derde wereldlanden mits deze totaal beheerd en gestuurd wordt
door de bevolking van deze landen zelf. Te vaak ziet men tegenwoordig dat er in de arme landen enorme
toeristenoorden uit de grond schieten welke stuk voor stuk gerund worden door westerlingen die denken een goudmijn
gevonden te hebben daar te midden van de armoede. Deze leveren geen enkele bijdrage aan de bloei van de economie
van de arme landen en volgens mij kan je spreken van pure uitbuiting. Het geld van de ene rijke buitenlander glijdt
zo in de hand van de andere en de autochtone bevolking trekt er geen enkel profijt van. Ik denk dat toerisme op
kleine schaal en in handen van vakkundige mensen uit de derde wereldlanden een grote bijdrage zou kunnen leveren
aan de economische groei van deze arme maar vaak prachtige gebieden, die zeer de moeite waard zijn om te

bezichtigen. Dit niet alleen voor het plezier van de toerist maar ook in economisch, sociaal en cultureel opzicht. Om
de westerling beter kennis te leren maken met de situatie in de derde wereldlanden.

40. AIs er in een bepaald land geen toerisme is, zal dat een reden hebben; misschien is het een teken dat het land er
nog niet rijp voor is. Toerisme is volgens mij niet iets wat je ontwikkelt om de ontwikkeling van het land zelf te
bevorderen; toerisme groeit. Men gaat op vacantie om de zon te zien, lekker niets te hoefen doen in een aangename
omgeving of om de interessante bezienswaardigheden te gaan aanschouwen die het land rijk is. Maar wat valt er te
'genieten van je vacantie' in een land dat nog 'niets te bieden heeft? Een land dat zelf nog ontwikkeld moet worden?
Laten we als voorbeeld Ethiopid nemen om aan te tonen hoe de eventuele pogingen toeristen te lokken te niet zullen
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worden gedaan. Allemaal zullen we het erover eens zijn dat het enigszins vreemd zou aandoen wanneer er zich in

dit hete, dorre, arme land ineens een hotelketen van Centre Parcs zou vestigen, een zogenaamde 'Hollandvillage'. En

waarom? Het antwoord is simpel: geen enkele rijke toerist, zelfs niet de duitser die je toch overal ter wereld voor de

voeten loopt, zal zich erg op zijn gemak voelen en eens relaxed van de, toch een pietsie te hete, zon gaan genieten,

nippend aan een, inderdaad geimporteerde, tropische cocktail. Niet dat hij de uitgemergelde kindertjes of de

uitgedroogde akkers te zien zal krijgen, dat niet, dus aan een schuldcomplex zal het niet liggen. Maar toch blijft er
een vervelende sfeer van decadentie hangen in je subtropische paradijsje. Ook is het duidelijk dat het geld wat dit
toerisme oplevert niet in handen zal vallen van de mensen die het nodig hebben, voor wie dus in theorie deze hele

business was bedoeld.Deze mensen zullen zich terzijde moeten houden en vooral niet in het oog lopen, opdat ze de

welkome toeristen niet 'afschrikken'. Dit zelfde doet zich immers voor in Indonesi0, waar in Jakarta de sloppenwijken
netjes weggewerkt zijn. Toch jammer dat nu net in dht deel van het land de mensen wonen die de zwaarste arbeid

verrichten, het meest behoeftig zijn, maar het minst krijgen. Nee, de investering in toerisme zal alleen gunstig zijn
voor de financiEle ontwikkeling van een van te voren vastgesteld deel van de bevolking en dat zullen zeker niet de

mensen zijn die om geld staan te springen. Het komt dus, alles samenvattend, hierop neer, dat wanneer het toerisme

in een land ontbreekt, dit een reden heef[ het land is er nog niet klaar voor. Ten eerste kan de regering van het derde

wereldland zijn geld beter gebruiken voor de ontwikkeling van het eigen land, dan voor de ontwikkeling van de

geneugden van een ander. Ten tweede, wanneer een land als Nederland een investering zou doen en een hotelketen

in Ethiopid zou planten, dit waarschijnlijk niet van de (droge) gtond zou komen, aangezien niemand zich deze

decadentie kan veroorloven, noch de toerist, ook al zijn de bedoelingen nog zo goed. En ten derde zouden de

eventuele winsten van de toeristenbusiness waarschijnlijk niet eerlijk verdeeld worden onder de mensen die het nu
juist zo broodnodig hebben.

41. Vele geleerden van verschillende disciplines hebben zich al bezig gehouden met de vraag of toeristenindustrie
in derdewereldlanden gunstig is voor de ontwikkeling van het desbetreffende land. Uiteraard zijn in deze discussie

verschillende benaderingen mogelijk waarvan de meest evidente waarschijnlijk de economische is. Mijn eerste reactie,

dat wil zeggen die van een leek op dit gebied, is een bevestigend antwoord, maar bij nader inzien blijkt enige

nuancering wel nodig. Het eerste waar je aan denkt bij toeristenindustrie zijn de inkomsten die deze ontwikkeling met
zich meebrengt. Toeristen besteden over het algemeen veel geld in het land waat ze op vakantie zijn en het is

duidelijk dat dat een aantrekkelijk gegeven is voor het vakantieland. Dit geld kan weer gebruikt worden om andere
projecten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een verbetering van de situatie. Verder brengt een bloeiende
toeristenindustrie ook een grotere werkgelegenheid met zich mee en ook dit is uiteraard zeer gunstig. Naast deze

economische voordelen zal het land in kwestie ook, door de aandacht die het krijgt, stijgen in aanzien en kan zich

zo een sterkere positie verwerven. Op deze manier bekeken lijkt de ontwikkeling van een toeristenindustrie alleen
maar voordelen met zich mee te brengen, maar er spelen nog een aantal andere zaken mee. Op de eerste plaats moet

er, voordat er sprake kan zijn van het aanbieden van voorzieningen, zeer veel geld worden geihvesteerd. En geld is
nu juist wat de meeste derdewereldlanden niet hebben. Meestal is het dan ook zo dat niet het land zelf maar
projectontwikkelaars van buitenaf de grote hotels en bungalowparken opzetten en deze dus ook in handen houden.
Bij het ontwikkelen van de projecten kunnen ze dan nog vaak profiteren van de lage (arbeids-) kosten van het land,
waardoor ze vervolgens de accomodatie kunnen aanbieden voor relatief lage prijzen. Dat wil zeggen dat de toerist
lage prijzen vindt; voor de inwoners znlf zijn ze meestal onbetaalbaar. Het geld dat binnenkomt, verdwijnt op deze

manier in de zakken van de buitenlandse zakenmensen. De gecreErde arbeidsplaatsen worden meestal, zeker op de

hogere niveaus, bezet door buitenlandse werknemers, die uitgezonden worden door het bedrijf zelf. Op deze manier
gaan de meeste voordelen van de toeristenindustrie voorbij aan de inwoners van het land en wat hen overblijft is een

landschap wat in de meeste gevallen steeds lelijker wordt, een groeiende vervuiling en vaak een inbreuk op de cultuur
en tradities van het land. Het opzetten van een toeristenindustrie kan gunstig zijn voor de ontwikkeling van

derdewereldlanden maar dan wel met de voorwaarde dat ze het in eigen hand kunnen houden en dat het met een goed

beleid gebeurd.

42.Het lijkt wel of ItaliE steeds minder in trek is bij buitenlandse bezoekers. Echt verwonderlijk is dat ook niet. Alom
bekende gemeenplaatsen blijken steeds vaker bevestigd te worden. Chaos, burocratie, stakingen, kriminaliteit en

vervuilde zeeEn zijn enkele zaken waar toeristen in ItaliE steeds de dupe van zijn. We hebben het dan nog niet over
de exorbitante prijzen. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer toeristen een andere bestemming kiezen. Spanje,
Frankrijk en andere mediterrane landen bieden de massatoerist vaak voor veel minder geld hetzelfde wat ze voorheen
in Italii zochten: zee en zon. Het wordt tijd dat de Italianen beseffen dat ze onbewust voor een wel erg slechte naam

hebben gezorgd in het buitenland. Onbewust, want zelf zijn ze ziende blind als het gaat om eerder genoemde

wanntoestanden- ze weten immers niet beter. Het zou jammer zijn als daardoor straks ook de kultuurminnende toerist
Itali0 voor gezien zou houden. En daar is niet veel meer voor nodig.
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43. Er is sinds enkele jaren een tendens waar te nemen van sterk teruglopende toeristenaantallen op het ltaliaanse
schiereiland. Stakingen bij de spoorwegen of op de luchthavens, diefstallen, bezienswaardigheden in de steigers,
gesloten musea worden als oorzaken gezien waarom toeristen andere bestemmingen opzoeken. Zitten deze oorzaken
niet te diep en te lang geworteld in de Italiaanse maatschapprj om ze de schuld te geven van de daling in het aantal
bezoekers? De meest rationele uitleg voor het wegblijven van trouwe vakantiegangers moet eerder gezocht worden
in het feit dat ItaliE zich in de laatste twee decennia heeft ontwikkeld van een goedkoop en attractief vakantieoord
tot een land met 66n van de sterkst groeiende economiedn van Europa, met als gevolg prijsstijgingen en inflatie. De
grote groep zonaanbidders, die zo goedkoop en toch zo lang mogelijk aan de MiddellandseT*ewil vertoeven, zal
derhalve uitwijken naar Portugal, Spanje, Griekenland of -sinds enkele jaren zner in trek- Turkije. We moeten
accepteren dat Italid geen low budget bestemming meer is, maar dat betekent niet dat het land heeft ingeboet aan

aantrekkingskracht. Als bakermat van onze beschaving is er op cultureel vlak een schat aan bezienswaardigheden -al
dan niet in de steigers- te bewonderen. Net als in de 18e en 19e eeuw speelt Italie op artistiek vlak een leidinggevende
rol. Voor wie de natuur op wil zoeken is ItaliE, met haar grote verscheidenheid aan landschappen, gegarandeerd een

droombestemming. De conclusie is eenvoudig: voor wie het kan betalen is ItaliE een felbegeerd reisdoel.

44. Stakingen, zakkenrollers, verkeerschaos, gesloten musea, bezienswaardigheden in de steigers, volle campings, dure
hotels, inflatie en vervuiling worden voorgesteld als de oorzaken van de dramatische daling van het aantal
buitenlanders dat ItaliE bezoekt. Er wordt hier voorbijgegaan aan het feit dat het grootste deel van bovenstaande
opsomming ook op vergelijkbare toeristen-bestemmingen in het mediterrane gebied van toepassing verklaard kan
worden. Er zal dus tevens of eerst onderzocht moeten worden of de buitenlanders die ItaliE mijden aan een ander land
de voorkeur geven, en zo ja, aan welk land en om welke reden. De stelling dat Italie in de l8e en in de 19e eeuw
het felbegeerde reisdoel van schrijvers, schilders en intellectuelen was en een bezoek aan het land als de voltooiing
van de opvoeding en als bekroning van de loopbaan gold, kan niet op een lijn worden gesteld met de twintigste
eeuwse uitvoering van het verschijnsel van de buitenlandse bezoeker van ltali6, simpelweg omdat de motivatie voor
het overgrote deel van de hedendaagse toeristen een geheel andere zal zijn dan voor de 18e en l9e eeu\ryse

'romanticus'. De omstandigheden dat de serie'oorzaken' zoals opgesomd in het artikel op meerdere toeristenlanden
van toepassing is, rechtvaardigt de vraag naar het effect dat de ontsluiting van de wereld, de ontwikkeling van de

koopkracht, het bestedingspatroon en andere macro-economische ontwikkelingen op de toeristenindustrie hebben
gehad. De laatstejaren heeft zich een duidelijke verschuiving in de voorkeur van de gemiddelde toerist voorgedaan.
Exotische landen als lndonesiE, Thailand, Peru, Kenia etc. krijgen steeds meer de voorkeur boven traditionele
vakantiebestemmingen als Spanje en Itali€. De stijging van het aantal intercontinentale vakanties houdt gelijke tred
met de mate waarin de prijzen ervan dalen. Een voor de hand liggende vraag is nu: houdt dit niet in dat er een

wederkerige toename van het aantal intercontinentale bezoekers aan Europa, en dus aan ItaliE, zich zal voordoen. Het
antwoord hierop is nee. De populaire nieuwe vakantiebestemmingen zijn vaak landen in de onderontwikkelde
gebieden, zgn. Derde Wereld-landen, de stroom toeristen die deze landen opzoekt zal niet kunnen worden beantwoord
door een tegenstroom die vanuit diezelfde landen op gang komt. Het voorkomen van stakingen, verkeerschaos, inflatie
etc. zal ongetwijfeld potentiele bezoekers van ltaliE van hun yoornemen afbrengen, maar om dergelijke verschijnselen
als de hoofdoorzaken van de daling van het bezoekersaantal aan te wijzen, is mijns inziens niet juist.

45. Vijfentwintig jaar geleden voorspelde de Italiaanse schrijver Luigi Barzini in zijn beroemd geworden boek 'The
Italians' dat Itali€ tegen het einde van de eeuw evenveel bezoekers als inwoners zou hebben. Die voorspelling was
gebaseerd op de toendertijd zeer gunstige ontwikkelingen in het toerisme in ltaliE. In de jaren 70 kwam de explosieve
groei tot stilstand en in de 80-er jaren nam de toeristenstroom zelfs af. 1989 was een regelrecht 'rampjaar': het
belangrijkste toeristencentrum, de Adriatische Riviera, werd overspoeld door een enorrne algenmassa die de toeristen
uiteindelijk heeft weggejaagd. De afnemende belangstelling voor ltaliE als vakantiebestemming is een complex
probleem. Voor alle Zuideuropese landen geldt dat zij in toenemende mate te maken krijgen met concurrentie van

exotischer en verder gelegen reisdoelen die op de steeds rijkere westeuropeanen een groeiende aantrekkingskracht
uitoefenen. Deze nieuwe tendens in het intemationale toerisme kan de sterke daling van het buitenlands toerisme in
Italid echter slechts ten dele verklaren. ItaliE werkt zelf ook hard mee om zich steeds minder geliefd te maken. Debet
hieraan zijn op de eerste plaats de 'abnormaal' hoge prijzen. Waar men ook is, wat men ook koopt, altijd zal blijken
dat het leven in Itali6 bespottelijk duur is. Als deze alsmaar stijgende prijzen gekoppeld zouden zijn aan een

evenredige kwaliteitsverhoging zouden ze nog enigszins draaglijk zijn. Het tegenovergestelde is echter waar: datgene
wat de toeristen altijd massaal heeft aangetrokken is onderhevig aan verval. De grote steden zijn door de enorme
verkeerschaos, de drukte, het lawaai, de stank en de zwaar vervuilde lucht onleefbaar geworden, de mooiste kerken
en 'palazzi' worden aangevreten door de verzuurde lucht. Wanneer men een vakantie Mt zee verkiest boven een

klassieke rondreis door de grote steden kan de teleurstelling nog groter zijn: het zeewater is op vele plaatsen zwaar
verontreinigd en de stranden lijken niet zelden te fungeren als gemeentelijke vuilstortplaats. Mocht dit de toerist niet
deren dan wordt zijn liefde voor het land nog eens extra op de proef gesteld door de 200 vierkante kilometer grote
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algenbrei die alle strandplezier bederft en uiteindelijk het leven in de onderliggende wateren vernietigt. Dan zijn er
nog de typisch Italiaanse organisatorische problemen. Neem de iederjaar terugkerende stakingen van personeel van

spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en veerboot ondernemingen: overvolle treinen die 'in the middle of nowhere'
3 uur lang onder een gloeiende zon stilhouden; treinen die helemaal niet meer vertrekken ... voor hoelang?; veerboten

die 15 uur na het officiEle tijdstip nog steeds in de haven liggen, wachtend op wie weet wat ... De Italianen zijn door
de toeristen verwend, ze stellen hun geduld steeds meer op de proef. Zo blijven heel wat musea 3 dagen in de week
gesloten zonder dat dat ergens staat aangekondigd; zo moeten reizigers die zich per roeiboot van Napels naar Capri
begeven onderweg tot tweemaal toe stilhouden om extra tol te betalen alvorens de magische 'grotte blu' te mogen
binnenvarcn. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen van hoe men toeristen in ieder geval niet dient te

behandelen.
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ITALIAANS-T1

TEST A

l. Italia, paese di grandi bellezze artistiche e naturali: citti uniche al mondo per i loro monumenti e le loro
conformazioni urbanistiche che emanano odore di 'storia' dalle loro mura e dalle loro strade gil calpestate da grandi,
nel bene e nel male, personaggi; paesaggi naturali irripetibili nel resto del pianeta, mare, montagne, campagne, prati
boschi, scogliere e ancora mare. Italia b cultura: secoli di storia lo dimostrano facendo nascere proprio in questa terra
filoni e scuole letterarie, movimenti artistici e alcuni tra i pirl grandi scienzati. Ma I'Italia E anche 'ingenuiti',
'credenze di superiorith'e menefreghismo'.Infatti, proprio mentre il turismo di massa sta sempre di pif crescendo,
I'Italia cerca di allontanarlo da se aumentando i prezzi gid, cari degli alberghi ed in genere di tutto cid che ha a che
fare con il turismo. Nonostante tutto questo, i visitatori stranieri continuano a scegliere I'Italia che risponde creando
migliaia di difficolti a questi poveri capitati nel cosidetto 'castello delle streghe', facendogli trovare musei chiusi,
approfittatori e mari inquinati. Forse che l'Italia sia diventa[a come una signora aristocratica molto ricca che preferisce
chiudersi in se stessa'snobbando' tutti coloro che sono inferiori a lei?

2. L'articoletto, dopo aver elencato una serie di mali di cui I'Italia ultimamente B affetta, pone alcuni quesiti al lettore
sulle possibili cause di tutto cib, sull'atteggiamento dei turisti nei confronti della attuale situazione turistica italiana
e se l'Italia sia ancora un paese potenzialmente turistico. Alla prima domanda risponderb brevemente con delle
motivazioni di stampo politico. La situazione italiana, certarnente negativa, dal punto di vista sociale, economico,
politico e turistico E da attribuirsi principalmente e quasi esclusivamente a 40 anni di malgoverno democristiano
avallato da consensi opportunistici dei (pseudo) socialisti italiani. Infatti proprio questi partiti sono i responsabili della
creazione di una politica basata sull'immobilismo, sul clientelismo, sulla partitocnzia e sugli interessi dei partiti di
governo e delle classi che essi rappresentano. Tutte condizioni che hanno portato da una parte sempre piri
all'arricchimento di chi in realti aveva gitr in mano il potere economico italiano e dall'altra all'impoverimento delle
classi piri povere, pur se con il contentino di stampo capitalistico basato su una diffusione popolare di una serie di
beni di consumo apparentemente utili. E' da questa situazione che proliferano gli scioperi dei lavoratori sempre
esasperati dalla propria condizione di vita e di lavoro, diragazzi costretti alla delinquenza perchd impossibilitati ad

avere un lavoro, citth artisto-strumentali sempre pifi in degrado, strutture private non controllate per il connubio
stretto di tipo mafioso-democristiano di affari e politica. Sulla seconda domanda db infatti ragione ai turisti che
preferiscono altre destinazioni all'Italia, suggerendogli perd di analizzare seriamente le cause di tutto cid e non
fermarsi a dire superficialmente 'perch6 sono italiani'. Per la terza domanda io risponderei che I'Italia ha molte cose
da offrire e riusciri a farlo solo se gli italiani avranno il coraggio di scrollarsi da dosso una densa politica corotta
ed arrogante,

3. Penso che sia difficile per un italiano vedere l'Italia con gli occhi di un turista straniero, anche se ha viaggiato esso
stesso come turista in Italia, perch€ certi usi e costumi sono cosi radicati da risultare ovvi o invisibili, mentre altre
cose della vita di tutti i giomi sono cosl ben note da suscitare in noi una sorta di intolleranza. L'Italia vista
protagonista in molti campi del vivere umano: sociale, culturale, militare, artistico; si pud pensare ad esempio alla
grandiositi dell'Impero Romano, che ha imposto la sua guida a buona parte del mondo, o al fiorire dell'arte e del
pensiero nel periodo Rinascimentale. La presenza della chiesa nel territorio italiano costituisce anch'essa una cosa
straordinaria che di fatto pone l'Italia in una posizione privilegiata, sia perch6 ha favorito l'impulso per la creazione
di alcune tra le piri grandi opere d'arte, sia perchd la cultura cristiana E una delle pifl grandi culture transnazionali.
Voglio dire insomma che i legami che il mondo ha con I'Italia sono molto importanti e che penso che questa
motivazione del fascino italiano possa infatti essere convincente (anche se non esaustiva) per tutti e se si considerano
poi le sue notevoli qualith naturali e la sua particolare conformazione geografica, si pud capire perchd essa continui,
nonostante tutto, ad essere un importante polo turistico. Certamente quanto descritto all'inizio del testo datomi esiste
ed d preoccupante, perchd non si pub vivere nel passato, lo si pub studiare attraverso i suoi resti, immaginare, ma alla
fine dobbiamo vivere nel presente. Penso che I'Italia si sia adagiata sugli allori e sulla grande quantilA di doti naturali
che possiede, fino a diventare trasandata. E' questo d'altronde uno dei tratti caratteristici che si evidenziano in
un'analisi, un po' spicciola del carattere italiano e ciob il fatto che gli italiani sembrano prendere le cose in modo
poco serio e poco rigido, come se gli venisse tutto facile, ovvero il fatto che sono'leggeri' in contrapposizione alla
'pesantezza' tipica dei popoli germanici. Questo E un tratto del carattere tra i piri contraddittori, che provoca
entusiasmo e irritazione, lodi e critiche. D'altra parte penso anche che alcune notizie si espandono esageratamente
provocando una sorta di panico in chi non E in grado di verificare direttamente, penso per esempio al fenomeno delle
alghe, che B sicuramente vero ed estremamente grave, ma riguarda solo una parte, circa metA, del Mare Adriatico;
mentre televisione e giomali si ostinavano a mostrare immagini spaventose della zona di Rimini, nessuno si
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preoccupava di dire che un centinaio di chilometri pi6 a sud si poteva trovare uno dei tratti di mare pirfl puliti della
penisola (secondo i dati dela goletta di Green Peace). In conclusione: E vero che ci sono cose sbagliate, che non vanno

in Italia e per questo E giusto che i turisti reagiscono a tale situazione; se questo succedertr e I'Italia sentirl di poter
perdere il primato probabilmente troverh il modo di reagire e migliorarsi riuscendo ad alimentare il fuoco che negli

anni l'ha resa grande.

4. In realtl, bisogna operare una distinzione nel turismo a seconda delle regioni che lo animano. Una cosa b il turismo
che si riversa sulle spiagge italiane alla caccia di sole-mare-divertimento, un'altra E il turismo che attacca Ie citth alla
ricerca di monumenti-musei-tradizioni. Nel caso del turismo 'da spiaggia' Ie ragioni di un progressivo calo di interesse
per I'Italia appaiono piuttosto evidenti. Spagna e Grecia, le piri agguerrite concorrenti dell'Italia, grazie ad una pirl

spigliata organizzazione settoriale, riescono infatti ad assicurare un rapporto qualith/prezzo decisamente superiore. A
questo dato l'ltalia aveva sempre risposto pvqntolando larfama di 'belpaese', cosa che risulta piri difficile e meno

credibile ora, dinanzi a evidenze innascondibili come il disastro ecologico dell'Adriatico. Il turista, una volta scoperto

che I'Italia non E piri quell'Eden che in altri tempi si voleva far credere fosse, sceglie altre destinazioni, meno costose

e con migliore organizzazione. Mi sembra perb che il crollo pif emblematico sia quello del turismo che si riversa
nelle citth, e la causa di questo non E da ricercare solo nelle disorganizzazioni o nel traffico. Il fatto d che I'Italia si

d fermata qualche secolo fa. Quello che prima era la meta dei pellegrinaggi, degli intellettuali di tutta Europa, non

era solo il vedere questo o quel monumento, ma soprattutto il fermento artistico-intellettuale che animava le citth.

Dove trovare in Italia un monumento, una piazza, un qualcosa che valga la pena di essere visitua e che appartiene

all'arte e all'architettura degli ultimi decenni? Quando il turista comune (escludiamo quindi lo studioso o
I'appassionato di arte rinascimentale o romana) ha visto con i suoi occhi che le citttr italiane sono poco o niente piri
di quello che gih mille volte ha visto in reportage e documentari, non trova motivi di ritornare in quella stessa cifta,
o comunque, di entusiasmarsi per aver trovato qualcosa di diverso da cib che si aspettava. Questo perchd si avverte
che niente cambieril in futuro. Al pii si depositerl ancora pi6 smog sui muri e sulle siatue. Penso che I'unica
possibilitA per l'Ihlia, per non trasformarsi in un gigantesco reperto archeologico E quello di aprire spazi nuovi nelle
sue citti, creare qualcosa di nuovo, fare un atto di coraggio che gli consenta di riportarsi ai livelli del passato. Che
piacciono o no, Parigi e Barcellona possono insegnare qualcosa.

5. Tutti i paesi civilizzati soffrono degli stessi problemi dell'Italia, in misura pi[ o meno maggiore. Questo fenomeno,
perd, B anche indice di progresso, del fatto che I'Italia e gli altri paesi crescono e cambiano, anche se i cambiamenti
che portano a qualcosa di migliore passano molto spesso attraverso condizioni meno piacevoli e talvolta drammatiche.
Cib non toglie che I'Italia possa mostrare una bellezza scalfita solo in maniera irrilevante dagli innumerevoli problemi
in cui si b ritrovata immersa in ogni secolo della sua storia. Infatti, I'Italia b meravigliosa e non solo i turisti, ma
anche noi stessi Italiani non ce ne rendiamo conto. Abbiamo degli splendori naturali e artistici sotto il naso e non lo
sappiamo. Una persona che, come me, B vissuta per venti anni in un tranquillo paese del Sud, e che poi, per

completare gli studi, si B ritrovata in una grande cittl come Milano, si accorge che quella natura" quella campagna,
quel mare verde sotto il cielo di uno splendido azztJrro, che guardava per abitudine e in cui viveva senza

accorgersene, sono aspetti meravigliosi e rari, inesistenti nelle grandi citttr o ormai scomparsi in altre parti del mondo.
Cosa ne sanno i turisti, cosa ne sappiamo noi stessi ltaliani dei meravigliosi angoli che esistono ovunque in Italia,
in un qualsiasi paese apparentemente insignificante? Cosa ne sappiamo della cultura profonda che si nasconde in una
chiesetta o in una vecchia biblioteca, o nell'architettura caratteristica di qualche posto poco considerato? L'Italia
insomma, non E solo Roma, Napoli, Firenze o la costa ligure e quella emiliana, solo per citare qualche zona molto
battuta dai turisti; I'Italia E I'insieme di mille paesi e cinadine traboccanti di cultura accumulata nel corso dei secoli,
di chilometri e chilometri di costa ancora pulita, di campagne e colline che si estendono a perdita d'occhio cosi come
erano secoli fa, di montagne da favola. E forse b meglio che i turisti non sappiano di tutto ci6, perch6 lo sfruttamento
a fini turistici spesso trasforma il territorio privandolo del suo fascino naturale. E' anche per questo che ora ci si

lamenta di alcuni dei problemi di cui si parlava prima.

6. Leggendo questo articolo me ne E venuto in mente un altro che descrive la storia di un uomo che, in seguito ad

un trauma riportato durante un incidente d'auto, E diventato completamente cieco al colore. La situazione, gih di per

sd drammatica, E resa pif acuta dal talento artistico dell'uomo, infatti, questi non ha smesso di dipingere ma ora i suoi
quadri si esprimono solo con le tonaliti dei grigi pi6 il bianco ed il nero. Leggendo quest'articolo mi db la stessa

sensazione che provo osservando uno dei suoi quadri: bianco e nero, non ha colore e volendo esprimere un'opinione
questa risulta appiattita, debole e poco convincente. Questo almeno dal punto di vista stilistico, dal punto di vista dei
contenuti non posso che non condividere quanto espresso. Difani E vero che il numero dei turisti stranieri cala ma
b anche vero che risulta pi6 distribuito sia come periodo, ciod nell'arco dell'anno, che come superficie territoriale
coperta. CioE intendo dire che pur rimanendo Roma e Pompei tappe 'obbligatorie' zone come le langhe piemontesi

attraggono ora I'attenzione dell'eventuale turista. Si sta delineando dunque una nuova figura di turista'raffinato' a
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cui le potenzialitd del belpaese sono note e alle quali non rimane indifferente. Ora con questo non intendo dire
'lasciamo pure le cose come stanno' perchd migliorando le strutture si avrebbero riflessi positivi sia per il turista che
per l'economia italiana, ma tra dire questo e il mettere in dubbio le opportunitd offerte dall'Italia vi d una differenza
sostanziale. Per ragioni di correttezza voglio qui aggiungere il fatto di essere uno studente di nazionaliti italiana.

7. Ma chi ha detto che I'Italia ha perso il suo fascino! Io non lo direi affatto. Si, b vero, in ttalia esistono infatti
parecchi problemi e forse anche difficili da risolvere, ma non mi sembra che l'asserzione d'inizio del testo sia da
prendere per buona. Il testo mi pone tutto per scontato. Tutto in modo negativo, e per dar piri forza, nel testo si
aggiunge che nel '700 e nell'800 I'Italia era meta ambita di uomini di cultura. Ma quali indagini ha fatto I'autore del
testo per affermare tutto cid? Su quali statistiche si E basato? Quali sono, per parlare in termini argomentativi, le fonti?
Io ho letto giornali e statistiche ma non mi pare che ci sia stato un calo delle visite straniere in ltalia. All'iniaio della
stagione estiva forse si temeva davvero un calo drammatico, soprattutto in Emilia Romagna e nel versante AdriatiCo,
dovuto al fenomeno delle alghe. Nell'Adriatico e soprattutto vicino alle coste si presentavano queste chiazze,lunghe
anche chilometri di alghe o, in termini piri tecnici, mucillagini. Si trattava di inquinamento o qualcos' altro? Un
problema davvero dibattuto e che ha interessato I'opinione pubblica e gli esperti del settore. Infine, in ultima analisi,
si C prospettato che la mucillagine fosse dovuta non proprio all'inquinamento ma ad altri fattori. E' stato forse questo

un tentativo per convincere i turisti a venire in Italia, o no? Il problema si b risolto da s6: le alghe sono scompiuse
e la stagione ha continuato il suo andazzo. In ogni caso E importante ribadire che i turisti preferiscono 'mete di
massa', come le definiscono, cioB I'Adriatico, ad esempio, a luoghi pifl tranquilli come la Calabria e la Sicilia che
offrono molto di piri: diversi tipi di coste, e non solo spiaggie 'carnaio' come I'Adriatico, acque limpide e tutto
sommato anche luoghi pif caratteristici. E allora E eccessivo ridurre un paese che si prolunga geograficamente quasi
totalmente nel mare ad I paio di regioni nell'Adriatico. E le coste del Sud? Le avete dimenticate? Per quanto riguarda
l'egemonia culturale, al di Ih delle mode, non possiamo dire che solo I'Italia, nel '700 e nell'800 sia stata meta di
artisti. E gli altri paesi? La Francia per esempio e I'Olanda, meta di pittori di tutta Europa. Penso che I'Italia sia
sempre stata considerata la culla delle arti ma che altri paesi abbiano svolto un ruolo importantissimo. Basti ricordare
il movimento di ribellione etichettato come romantico in Germania nell'Ottocento. Quindi I'asserzione del testo la
ritengo un po' banale e magari un po' affrettata. Comunque, malgrado il pessimismo dell'autore del testo, credo
proprio che I'Italia sia ancora un paese che abbia molto da offrire al visitatore straniero. Perchd non visitada e

constatare di persona?

8. Leggendo I'articolo, viene da pensare che il suo autore creda irreparabilmente compromesso il buon nome della
vecchia penisola. Indubbiamente I'Italia, vista da un turista, presenta talvolta quegli inconvenienti, ma come potrebbe
essere altrimenti? Intendo cioE affermare che progressi vi sono stati e continuano ad esserci, soprattutto per
l'occasionale visitatore. Altri problemi ora sorgono, I'emergenza ambientale ed altri, da una cattiva e poco
lungimirante gestione di vecchie ciuenze. Tutto cib perb b implicito nel fenomeno Italia, paese iurcora oggi dalle mille
tensioni politiche, culturali, da contraddizioni perennemente presenti tra regioni diverse dello stesso paese. Gitr questo
perb dovrebbe destare interesse in un turista. Non E forse vero che l'anormalitn b pi6 divertente, affascinante della
monotonia? Ancora oggi poi la patria di Dante B invece ricca di monumenti, ricordi di un presente passato culturale.
Ogni citti presenta Ie sue gemme per chi le volesse cogliere ed io ritengo che, nonostante tutto, molti turisti serbino
un dolce e caldo ricordo del 'bel paese'. Sarb forse campanilista, ma chi, come me, vi E nato, avrh sempre I'immagine
nel cuore di un luogo radioso, popolato da gente affabile e simpatica, culturalmente interessante, degno percid di
attenzione ed amore duraturi. In vista poi del 92, la fatidica data, sembra che una certa frenesia, rispetto alla tipica
staticita italiana, fermi il nostro paese. Viene quasi da sperare che anche nei rapporti con il mondo esterno qualcosa
cambierd. Gli italiani saranno costretti ad imparare lingue straniere, per poter reggere la competizione intemazionale
e questo consentire ovviamente maggiore dialogo, desterh un' attenzione per il visitatore forestiero. Pirri facile diverrb
il contatto-scontro tra differenti culture, perch6 ben particolare, come tra I'altro ogni altra, E quella italiana. La
crescente attenzione, di cib sono convinto, troveri maggiore concretizzazione ed il bel paese ritomeri veramente ad

essere tale.

9. Alle soglie del 1992le dichiarazioni di indipendenza e le scissioni si susseguono nella Federazione Russa, le guerre
civili in Jugoslavia ed in Irlanda paiono incontrollabili, le spinte autonomistiche sono sempre attuati e pi6 violente:
Eta Basca, Corsi, Lega Lombarda. Parlare dunque di unificazione europea non vuol dire parlare di unificazione dei
popoli, ma degli interessi di gruppi economici e della Ioro ingorda strategia di mercato. E' dunque superfluo pensare

ad una perdita di identith nazionale poichd questa d subordinata alle necessittr del capitale, inteso come organizzazione
delle multinazionali, ed B un concetto che viene abilmente manovrato e inculcato dai mass media secondo necessith.

Piri che di identith nazionale sarebbe corretto parlare di liberth: libertl di esprimersi liberamente, liberttr di essere

diversi, libertd di vivere secondo le proprie abitudini sempre secondo la ferrea legge 'la mia libertd finisce dove inizia
la tua e viceversa'.
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10. Assolutamente no, se questo vuol dire considerare l'unificazione europea in un'accezione negativa. Considero

I'unificazione europea un grande passo avanti verso la civilizzazione dei popoli e poichd I'Europa a mio avviso b un

continente economicamente, socialmente e culturalmente ben strutturato, unificado e considerarlo eliminando le

differenze nazionali che lo rendono piri debole al cospetto del mondo, E un evento storico straordinario. L'unica cosa

che mi chiedo b se le varie nazioni che costituiscono I'Europa szralne tutte protagoniste di questo evento o meglio,
se sarzrnno presenti tutti indistintamente, nel senso che nessuna nazione schiacci I'altra, allora in questo caso perdere

I'identittr nazionale sarebbe grave perch6 equivarrebbe alla creazione di un continente unificato si, ma smembrato di
numerosi e validi contributi, che si presenterebbe al mondo, come la risultante di una mera prevaricazione di un paese

sull'altro, avente dell'Europa solo il nome.

11. Se riusciremo a realizzare unabuona unificazione europea, non credo perderemo l'identith nazionale perch6 si

traffere di un processo graduale e, soprattutto, ,voluto da tutti i paesi membri (fra I'altro un referendum ha

ufficialmente confermato la volonti degli italiani in questo senso). Secondo me I'identittr nazionale E in pericolo
quando uno stato potente compie I'unificazione, annettendo di fatto i vicini pif deboli e fagocitandone la cultura e

le tradizioni, ma la situazione europea D evidentemente ben lontana da questo quadro.

12. Sviluppare un discorso generale su un'affermazione cosi complessa risulta difficoltoso e, forse, non porterebbe

a nulla di soddisfacente. Non si pub che procedere a livello generico, di per sd improduttivo, partendo da asserzioni
dogmatiche comunque permeate della'mia' esperienza e del 'mio' paese, e neppure di tutto. Dovremmo, comunque,
definire cosa s'intende per'unificazione europea'. Unificazione, se raggiunta (o condotta?) con mezzi pacifici e

democratici presuppone un riconoscimento popolare di un"ideale Europa.' Non significa, forse, una sostituzione
dell'ideale nazionale con uno piri ampio, o quanto meno il superamento verso una pi6 grande Casa Europa? Questa
ipotesi, del tutto personale, presuppone due ideali (se cosi li vogliamo definire) in conflitto tra loro e mi risulta
difficile pensare diversamente. Si uatterebbe, dunque, di identificare questi oggetti dell'azione e quali sono le relazioni
tra loro. Questo da un punto di vista psicologico. Un'indagine sociologica, altrettanto indispensabile, porterebbe forse
alla luce altre considerazioni quali I'enorme influenza dei media ed il loro potere di persuasione che fa parte (forse

ne E alla base) del 'nostro' sistema capitalistico. Le virgolette vogliono evidenziare il substrato comune del
consumismo che, a ben vedere, E forse il maggior punto di contatto tra le popolazioni dell'Europa occidentale; nel
bene e nel male. Gli eventi contemporanei, poi, offrono un ulteriore campo d'indagine, per esempio le lotte
secessioniste di alcuni paesi (in questi giorni) e la nascita di 'nuove democrazie' che si basano sul concetto di identittr
(vi si basavano anche fascismo e nazismo) e alle quali guardano con comprensione e simpatia tutti i paesi della CEE,
Inglesi e Francesi (che non si possono vedere), Francesi e Italiani (idem), Italiani ed Inglesi (come sopra) ecc. E il
fattore economico della situazione? E i precedenti storici? E, ne sono coinvolto personalmente, l'esempio dell'Italia,
dove I'identiti nazionale convive con i campanilismi? Il discorso B troppo ampio, E pif facile attendere I'evolversi
degli eventi e valutare in seguito.

13. Per una persona che appartiene ad una terra come la Sicilia, questa E una domanda molto difficile, perch6,
secondo me, non si pub ancora padare nemmeno di unificazione italiana. Comunque questo b un discorso a parte.
Per quanto riguarda l'unificazione europea, sono favorevole, e non credo che possa determinare la perdita
dell'identiti nazionale, perchd cib che un popolo possiede, la propria cultura, secoli di storia alle spalle, non si pub
cancellare. L'unificazione perrnetterebbe solo rapporti pirl civili con gli altri, confronti, e da questo miglioramenti.
Ogruno ha la propria cultura, ma non c'E niente di negativo nell'acquisire quello che le altre culture hanno di meglio.

14. L'unificazione europea comporterh si molti cambiamenti a livello monetario, industriale ed economico, ma
sicuramente, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, non provochertr di certo la perdita dell'identith nazionale, [n
primo luogo, perchd nella nostra penisola convivono culture cosi eterogenee (si pensi alle culture legate a ogni singolo
regione, a ogni singolo capoluogo, a ogni singolo paese) che, prima che esse diventino una sola a livello europeo,
devono diventarlo a livello nazionale. Pertanto, passeri molto tempo prima che un simile processo si compia. In
secondo luogo, perchd la maggior parte del popolo italiano non C abituato, e forse neanche interessato, ad entrare in
contatto con altre culture. A scuola, viene insegnata la lingua straniera con metodi inadeguati; la televisione, con i
suoi programmi sincronizzati, non aiuta di certo a prendere conf,rdenza con un'altra lingua e a misurarsi con essa.

Pertanto, senza contare che solo da poco, con molta fatica e solo parzialmente si E passati dal dialetto alla lingua
italiana, occorreri molto tempo prima che un'altra lingua possa essere assimilata e riconosciuta, visti gli scarsi mezzi
a disposizione. Non b inoltre da dimenticare che la nostra lingua e la nostra cultura hanno dettato legge per molti anni
nel panorama culturale europeo (si pensi al Rinascimento Italiano) e su questi presupposti il nostro popolo si b molto
rilassato. Non era importante imparare un'altra lingua in quanto avrebbero imparato gli altri la nostra e se cib non
fosse avvenuto disponevamo sempre di un pratico linguaggio gestuale. In conclusione, ad unificazione europea
avvenuta, la situazione italiana resteri in sostanza immutata. Ancorata ai suoi statici schemi, I'identith nazionale non
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correra il minimo rischio e resteri fatalmente intatta. Quando poi sarh davvero inevitabile l'integrazione del nostro
paese all'Europa, pena il suo totale isolamento, allora si cercherl di salvare il salvabile in fretu e furia, costruendo
a tavolino e alla cadona una sua raffazzanata e fantomatica immagine europea,

15. Non credo affatto che I'unificazione europea farh sl che i vari paesi perdano la propria identitl nazionale. Anzi,
sono convinta che mediante I'unitd, l'identiti nazionale verrh rafforzata; questo perch6 ritengo che non siano
assolutamente pronti ad un'unihcazione e perchd non credo esista quello spirito europeo, tanto desiderato dai politici.
Ho affermato che I'identiti nazionale non verril 'sconfitta', almeno per i prossimi anni, perchd dappertutto si vivono
sentimenti e movimenti nazionalistici ed episodi di intolleranza. Poich€ le differenze etniche continuano a sussistere
penso che mediante I'unificazione lo scontento (che adesso ancora b nascosto) dei vari popoli affioriri ed ogni paese

cercherh di esaltare la propria identitd nazionale ottenendo cosl l'effetto contrario di quello voluto. Per quanto riguarda
I'Italia, poi, il discorso b ancora piri complesso. Essa appartiene a quei paesi meno pronti all'uniti e quindi meno
disponibili alla perdita dell'identitl nazionale. Dicendo cib penso al fenomeno delle leghe che sta manifestandosi
sempre di piri. In conclusione, I'identith nazionale non pub scomparire da un giorno all'altro soltanto perch6 si vota
per l' unificazione europea.

16. Non credo che I'unificazione europea porti alla perdita delle varie identittr nazionali di ciascun paese. Ogni
nazione in Europa ha una sua cultura e tradizione che differisce sempre, anche se a volte lievemente, da quelle delle
altre nazioni. Credo dunque che certi tratti caratteristici appartenenti ad un certo paese potranno tranquillamente
continuare ad esistere anche dopo I'unificazione europea. Credo inoltre che queste differenze all'interno della
comunittr europea non siano cosi grandi. Con il passare del tempo e grazie allo sviluppo dei mass-media che hanno
accorciato le distanze, le diversiti tra i singoli paesi appartenenti alla comuniti europea si sono infatti attenuate. E'
sbagliato pensare oggi che, per esempio, in Olanda le cose siano cosi diverse che in Italia. In tutta Europa si sta

formando una mentaliti europea e comunitaria che supera i confini dei singoli stati. Questo prccesso credo porteri
velocemente alla nascita di una identitl prettamente europea nella quale si ritroveranno tutti gli abitanti della
comunitir. Rimarranno certamente perb dei problemi da risolvere come quello della lingua (adozione di una lingua
comune?). In ogni caso l'unificazione europea riguarda soprattutto I'economia e non diret[amente la cultura e le
tradizioni dei paesi appartenenti alla comunith.

17. Si rassicurino quelli che temono che il 1992 possa risucchiare nell'euromagma la signora turrita in peplo tricolore:
tra tutti i paesi CEE, I'Italia b quella che corre il minor rischio di europeizzazione. Se assumiamo che I'identiti
nazionale sia fatta da cid che ci unisce tutti, da Nord a Sud, scopriamo subito che essa E composta da tre sole cose:
I'italiano, Ia cucina e la Mamma. Ebbene, grazie all'atavica incapaciti di apprendere le lingue straniere, non c'E alcun
pericolo che il nostro idioma si disperda nell'eurobabele: pif probabile che tra mezz,o secolo gli europartner decidano
di eleggere I'italiano a lingua comune, disperati per i pesantissimi costi di traduzione che il monolinguismo italico
comporta. Quanto alla cucina, un italiano non ammettertr mai che ci sono paesi con tradizioni gastronomiche pirl
nobili delle sue: del resto, i prodotti della dieta mediterranea gitr ammiccano dagli scaffali dei supermercati di mezza
Europa. La Mamma, infine, E I'unica istituzione non sfiorata dal degrado sociale e, insieme alla malavita organizzata,
I'unica che nei secoli abbia dato prova di efficienza. Mentre I'idea di paese democratico e civile si svuota
progressivamente di ogni significato, mentre valori e ideologie vanno in frantumi, la Mamma resiste e diventa I'ultimo
appiglio affidabile, non solo Bene ma Bene-Rifugio. Non E un caso che la Festa della Repubblica il 2 giugno, venga
celebrata sempre piri in sordina: gli italiani sono i piri pronti per I'Europa proprio perch6 sono i pili stufi di casa
propria. In compenso, fiorai, orefici e cioccolatai si fanno la terza e quarta casa grazie alla Festa della Mamma,
praticamente la sola festa laica rimasta nel calendario italiano. Se la Mamma ha resistito alla DC, al '68 e alla mafia,
come non potrebbe resistere all'unificazione europea?

18. L'attuale situazione economica relativamente positiva e la prospettiva del'92 come anno dell'unificazione europea
permetteranno ancora di piri rispetto al passato, un notevole scambio tra le nazioni. Sarh piri facile trasferirsi per
motivi di lavoro o di studio, cosi un confronto con gli altri paesi diventerh un'esigenza. Un confronto che rappresenta
un passo in avanti, perch€ ci mettertr in contatto con tradizioni e modi di pensare a volte del tutto diversi dai nostri.
Si tratta anche di un momento di verifica e certamente non si risolveri nella perdita dell'identittr nazionale, semmai
contribuirl a rafforzare la solidarieti tra i popoli e accrescerh la tolleranza verso culture diverse. Chi crede che
scoprire nuovi modi di pensare signihchi necessariamente rinnegare il proprio passato e le proprie tradizioni mostra
poca obiettivid e difficilmente sarh capace di reggere il nuovo passo dei tempi.

19. Purtroppo ultimamente il nostro paese ha subito qualche danno: gli albanesi, I'Etna, il cambiamento in politica,
tutte cose che naturalmente danneggiano in qualche modo I'immagine del nostro paese. Comunque per quest'anno
la stagione turistica sembrerebbe buona: c'B gi} stato un aumento, soprattutto nella nostra regione, Ia Toscana. L'Italia
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non ha perso il suo fa$cino, e non lo perdertr mai. Vi saranno certo sempre dei problemi, ma non credo che il nostro

paese passerh mai di moda. E'vero perb che i turisti preferiscono altri paesi come la Spagna o la Grecia, ma le

bellezze artistiche che ha I'Italia non si possono trovare in nessun altro paese.

20. Ci sono stati in questi ultimi mesi degli sconvolgenti episodi (albanesi, Etna, cambiamento politico), ma ritengo
comunque che il fascino delle nostre zone non passertr mai di moda. lnfatti si prevede per quest'anno una buona

stagione turistica: rimarranno sempre perb i paesi come la Spagna e la Grecia che ci faranno concorrenza, ma quello

che offre I'Italia nessun altro paese B in grado di offrire.

21. Purtroppo 0 vero che l'Italia ha perso il suo fascino, ma continuare a piangerci a dosso, non risolveri il problema.

lnnanzitutto, si deve ricreare una buona immagine del paese 'Italia', senza ingannare piri i turisti, poich€ il nostro
paese avrh sempre qualcosa da offrire a ogni turista. Dovremo cercare tariffe pirl accessibili da poter propore ai turisti
stranieri, e soprattutto non promettere piri di clb che siamo realmente in grado di offrire.

22. A causa dei motivi sopra citati I'Italia ha dovuto rinunciare ad un certo numero di turisti. E'ovvio che una persona

che viaggia vada a cercare la tranquillittr, e un paese dove si verificano episodi di violenza non E certamente una

buona possibilittr per il proprio turismo. Ma secondo me I'Italia ha e avrl sempre un fascino particolare che

coinvolgerd sempre il turista. Le sue citth, la sua storia, il mare e la montagna non lasciano indifferenti le persone.

Il nostro B un paese caotico, non sempre ben organizzato ma che non si pub fare a meno di visitare. Sl, ci sono altri
bei paesi come la Spagnq la Grecia ma non si deve dire che I'Italia ha perso il suo fascino, I'Italia ha molto da

offrire, ed il turista che D sempre alla ricerca delle cose belle, lo sa.

23. La nostra bella Italia ha ancora molto da offrire al turista che la viene a visitare. Nel settecento e nell'ottocento
la penisola era la meta di ogni scrittore o pittore, era il simbolo, se si vuol dire, del fascino ottocentesco, nascosto

nei suoi tesori naturali ed artistici, nelle innumerevoli chiese e monumenti, nelle citttr eleganti e raffinate. Ma
purtroppo con il passare degli anni il notevole aumento della popolazione e I'urbanizzazione hanno po(ato a quel

fenomeno di decadimento artistico e culturale, tipico di un'era contemporanea priva di ogni forma culturale e sempre
protesa verso I'industializzazione e la ricchezza.Da qualche tempo a questa parte il numero di turisti stranieri che

ogni anno venivano a visitare I'Italia E sceso foftemente e le cause vanno ricercate di sicuro nella cattiva
amministrazione italiana. In realtA nel nostro Stato manca un'organizzazione aziendale efficiente come esiste nei paesi

occidentali del nord-Europa: la deficienza di strutture ricettive adeguate, la mancanza di una rete di comunicazioni
aereo-ferroviarie buona, il traffico caotico e i prezzi estxemamente alti sono soltanto gli aspetti piri evidenti di una
politica dissestata e mal funzionante qual B quella del nostro Stato. In Italia nel 1991 il deficit statale copriva qualcosa

come mille miliardi, una cifra molto alta, se si pensa a quanto lo Stato potrebbe fare per incrementare lo sviluppo
turistico all'interno e all'estero e risanare le 'cose'italiane. Ma esistono altri problemi di fondo, come la malavita, la
droga, la disoccupazione che messe insieme non danno certo un quadro felice della nostra ltalia: E vero che negli altri
Stati la violenza, il traffico illecito di stupefacenti e la delinquenza ogni giorno apportano danni notevoli all'economia,
ma il nostro govemo non si E mosso efficientemente, per ten[are di sanare queste sue piaghe. Non bisogna dimenticare
che in ltalia sono sorti nuovi partiti come la Lega Nord, la Lega Lombarda, i Verdi, che hanno fatto propaganda dei
loro programmi, dei loro obbiettivi per quanto possano essere raggiungibili o meno: in particolar modo il gruppo dei
Verdi negli ultimi cinque anni ha cercato attraverso i propri mezzi di far rispettare I'ambiente, di ridurre
l'inquinamento, che, se preso in scarsa considerazione, rischia di distruggere la natura circostante. In Italia ogni anno

il govemo 'ruba' spazi verdi alla popolazione per costruire con un notevole dispendio di energie e di denaro. Ogni
anno poi il numero di costruzioni abusive cresce vertiginosamente e lo Stato d costretto ad abbattede. Purtroppo tutte
queste cose rischiano di porre I'Italia ai gradini pif bassi della ricettivi& di tutta l'Europa. Ma la nosua penisola pub

offrire ancora molto al suo turista. La splendida ubicazione, il clima temperato, le coste bagnate dal Mar Mediterraneo
sono ricchissime di vegetazione e di localiti balneari meravigliose, come Capri, le isole del Mar Tirreno e le splendide
Palermo e Bari che custodiscono ancora usi e tradizioni antichissime che si tramandano da anni. Non bisogna
dimenticare che I'Italia E stata colonia greca e romana, possedimento spagnolo con gli Aragona e sede della Corte
Angioina. E tutta la Penisola offre al mondo intero il fascino delle sue chiese, lancchezza dei suoi monumenti, la
maestositi dei suoi palazzi, il misterioso incontro dei suoi reperti archeologici trovati nella terra del Sud, dove d scritta
la storia del nostro passato e che offre oggi all'uomo prodotti di una vegetazione lussureggiante e prodiga di odori.
Vale la pena visitarla!!

24.Per l'Italia l'unificazione europea credo sia molto vantaggiosa soprattutto da un punto di vista economico. L'Italia
ha bisogno dell'unificazione europea. Per quanto riguarda invece la possibilittr di una perdita di identith nazionale,

credo sia assolutamente improbabile soprattutto in quanto una civilttr come quella italiana fondata su millenni di storia,

ha bisogno di ben altro che di una unificazione europea.



294 BIJLAGE 2

25. L'Europa unita, lo sappiamo bene, porterh a cambiamenti radicali in tanti settori e aspetti della nostra societi, ma
non ritengo che bisogna preoccuparsi di una eventuale perdita di identitA nazionale. L'unificazione porterh anzi linfa
vitale alla nostra cultura. Il vero problema d invece, a mio parere, che parlare di unificazione europea significa parlare
essenzialmente di unificazione economica, nel senso pi6 largo che il termine 'economico' abbraccia. E'in questa
direzione che si sta lavorando, soprattutto in Italia, in quanto solo una sana economia ci consentiri di far pafie di
questo splendido progetto. Ma quando pado di 'sana'economia, prima di tutto mi riferisco a un sistema libero da tutte
quelle cellule tumorali quali evasione fiscale, tangenti, mafia, incompetenza politica, che hanno dilaniato I'Italia e che
ora non le stanno permettendo di poter entrare a testa alta a questo progetto.

26.L'idea che l'unificazione Europea possa in qualche modo corrispondere alla perdita dell'identitl nazionale, mi
sembra dettata da una sostanziale mancanza di chiarezza sull'evoluzione delle nostre societl nella 2a metl di questo
secolo. In quello che ormai viene definito il 'villaggio globale', infatti, I'unico modo per rafforzare le varie culturg
nazionali e quindi proiettarle verso il futuro, E quello di esporle alle influenze ed agli stimoli provenienti dal contatto
reale tra le varie nazioni (e quindi contatti economici, culturali, emigrazione ed immigrazione, ecc.).

27.Da parecchi anni ormai si parla di 'Unificazione Europea' e dei problemi ad essa connessi. Quello pirl importante
credo sia proprio il problema di fondere in un unico corpo nazionale le comuniti dei vari paesi aderenti alla CEE.
Mentre infatti I'Europa, ed anche il resto del mondo sono scossi da venti separatisti, sembra quasi utopistico il
proponimento di un modello simile. Secondo me il problema risiederi fondamentalmente nel metodo che verri usato
per raggiungere l'unittr. Se non ci sarl nessuna etnia che vorrh prendere il predominio sulle altre, se sarl rispettato
e consentito il dirino di ogni popolazione a mantenere con i propri usi e costumi un legame ben saldo e sempre vitale,
credo che anche i paesi piti piccoli, che sono quelli che piri hanno da temere riguardo all'unificazione e al successivo
e temuto accorpamento in uno stato pirl grande, non avranno niente da obiettare anche perchd I'unificazione potrebbe

essere per loro l'occasione di entrare a far parte di un organismo politico che con la forza dei vari partecipanti potri
dire la sua nel nuovo equilibrio che si va formando nel mondo.

28. L'italiano, per definizione, E un tradizionale, direi quasi un conservatore incallito, che non sradicherebbe mai le
proprie radici che affondano in una terra cosi vissuta e ricca di storia. Per cui non rinuncerebbe mai a perdere la
conoscenza del proprio idioma nazionale cosi come non E avvenuto neanche per il dialetto che agisce su un'area
regionale molto ristretta rispetto all'estensione della nazione, per cui potrebbe aver maggior difficolth ad imporsi. Una
dimostrazione della mia tesi E la letteratura del '900 che porta continuamente la tradizione, per esempio sicula, in
modo particolare, nei testi. Si pensi a Sciascia Bufalino. L'unificazione europea, quindi, rafforzerebbe, ancor piri, tale
atteggiamento poich6 l'unica unitl per la quale attualmente si pub lottare E quella linguistica data la sfiducia nello
stato caratterizzato da notevoli fratture politiche.

29. Io penso che alla futura unificazione europea, non seguirl per forza una perdita dell'identittr nazionale. Ma che
al contrario potrl favorire la nascita di un'identith europea. Di certo sarh pirri facile per noi giovani sentirci vicini ai

nostri coetanei europei che non le persone piri avanti con gli anni, in prima istanza perchd non tutti parlano una lingua
diversa dalla madrelingua, almeno in Italiq poi perchd nelle persone adulte come per esempio nei nostri genitori E

piri radicato che in noi il patriottismo. L'unificazione europea, almeno secondo me, dovrebbe portare ad un

arricchimento degli europei sia dal punto di vista culturale che linguistico. Sarebbe molto bello parlare una lingua
comune a tutti ma E altrettanto utopistico e difficile pensarlo se non ci si crede a fondo. Vedremo che cosa accadrh
con I'apertura delle frontiere del '93. Chissd se I'Europa sari davvero Europa e non un agglomerato di stati con una
propria identith nazionale che non vuole diventare europea!

30. L'unificazione europea sembra essere alle porte. Ma al di ld dei cambiamenti economici, politici e sociali si

avvertirh un senso di smarrimento, di paura a livello personale. Noi cittadini d'Europa. Cosa d I'Europa? Un insieme
di nazioni o una grande nazione? Si penseri che in effetti noi ci chiamiamo europei gitr da molto tempo. Eppure fino
ad adesso ognuno di noi si E considerato italiano, olandese, tedesco, inglese, francese, allo stesso tempo. Perche la
nostra identith personale dovrebbe essere messa in pericolo? Non ceno perchd avremo una moneta comune, perch€

non esisteranno di fatto piri i confini tra stato e stato. Ci continueremo a sentire chi italiano, chi olandese perch6 ormai
la nostra nazione B delimitata nella nostra mente, nel nostro cuore. Certo ci si abituerd ad una nuova condizione ma
non si riuscirh a mascherare I'appartenenza alla nostra cultura e tradizione.

31. Questa e una visione reale ma troppo generulizzata, di contro esiste anche una buona organizzazione turistica. I
problemi sopra indicati sono comuni a molte mete turistiche distribuite in tutto il mondo. Si fa riferimento al '700
e l'800 italiano dove la cultura era elitaria. Oggi la massificazione, I'appiattimento ma anche I'avvicinarsi dei
continenti ha portato la cultura a livelli pid accessibili. C'e anche da considerare che I'Italia E il settimo paese pif
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industrializzato del mondo, che il nostro livello economico b salito e non E pifl possibile per certi prezzi con monete

forti, per esempio tedesche, americane, di comprare gli stessi servizi agli stessi prezzi. Ma il patrimonio artistico D

rimasto invariato, E cresciuto e quindi ha molto da offrire al visitatore straniero.

32. L'Italia ha veramente perso il suo fascino dal punto di vista turistico. Infatti i turisti preferiscono andare altrove,
dove non si parla di scippi, traffico caotico, musei chiusi, campeggi sporchi e affollati, ecc. L'ltalia sotto i punti di

vista culturale, artistico, storico ha molto da offrire perch€ b piena di citti d'arte ricche di monumenti e tantissime

attrattive. Purtroppo ci sono tanti fattori, da me citati precedentemente, che fanno dell'Italia una destinazione non

amata dai turisti e quindi un luogo non adatto per trascorrere le vacanzs.

33. Questo b forse un pericolo. Ma bisogna pensare che se qualcosa andri perduto si acquisterl un bene piri grande,

che b quello appunto dell'uniti europea. C'E esigenza di pace, di sicurezza, di equilibrio mondiale, e se I'unith
europea concorreri allarealizzazione di tutto questo, che ben venga!

34. Al giorno d'oggi E molto difficile, specialmente parlando con ragazzi di altri paesi poter difendere la causa della
bellezza dell'Italia. Le tante vicende politiche legate alla comrzione hanno di molto danneggiato l'immagine del nostro
paese perchd hanno accresciuto quella fama di poca correttezzae di poca trasparenzache gii c'era abbastanza diffusa.
Inoltre, in un contesto di crisi economica che affligge I'intera Europa, l'ltalia la cui situazione non era certo delle piri
floride ha visto peggiorare ulteriormente la sua situazione sia perch6 il turismo, che da sempre b una delle principali
fonti di guadagno, ha subito un calo, sia perchd con la vicenda delle tangenti si b arrivato alla chiusura di molte
fabbriche e quindi ad una battuta di arresto nella produzione. Contribuisce ulteriormente a rendere poco chiara la

fisionomia dell'Italia una tendenza separatistica o meglio federalistica che serpeggia nella politica e che rende incerti
gli stessi italiani sul significato che oggi ha I'idea di nazione. Un quadro cosi trateggiato porterebbe a concludere che
l'Italia non abbia pif il suo fascino n6 agli ochi degli stranieri, almeno per quella che pud essere la mia esperienza
di questi mesi, nd forse agli occhi degli stessi italiani per quello che E potuto emergere dallo scambio con ragazzi
provenienti da altre cittd, ma per quanto mi riguarda, credo che I'Italia, anche se travagliata dalla 'disonesth degli
italiani' manterri il suo fascino sino a quando il cuore dell'uomo sari disponibile ad ammirare lebellezze sia naturali
che artistiche. Penso che la mano violenta dell'uomo non possa distruggere cib che grandi spiriti creatori hanno
prodotto sia in campo letterario che artistico, n6 tantomeno sartr mai possibile distruggere del tutto quel grande
patrimonio artistico che c'b in Italia. Certo I'incuria, la poca attenzione per l'ecologia e per I'ambiente hanno portato

ad un degrado che perb ha solo scalfito e non distrutto cib che c'E di bello in Italia. Poi, visto che me ne si db
I'occasione vonei spendere qualche parola anche sugli italiani, E vero che non sono campioni nell'efficentismo o nella
precisione, ma hanno una certa filosofia del prendere la vita 'con gusto' che ai miei occhi E un aspetto positivo o
quantomeno divertente. L'accoglienza verso gli altri, il buonumore e quell'arte di inventarsi la vita che nascono
proprio dall'essere inseriti in una societl che non tutela e garantisce fanno si che l'italiano permetta che I'Italia
conservi un suo fascino particolare. Penso che se fossi nata in un paese diverso dal mio, magari in uno dove tutto
B organizzato e perfetto, I'Italia mi avrebbe affascinato se non altro perchd B cosi diversa.

35. Indubbiamente gli ultimi avvenimenti, in campo politico, hanno attirato verso I'ttalia delle critiche davvero pesanti,
da parte del mondo intero. Non c'b persona al mondo che non associ l'Italia alle parole 'mafia, corruzione', e la cosa

mi addolora terribilmente. Si, E vero: la nostra nazione sta perdendo il suo fascino, proprio a causa delle persone che
dovrebbero renderla stabile, economicamente florida, ben organizzata; mi riferisco naturalmente agli uomini politici
dei partiti piri importanti e, perfino, al presidente della Repubblica! (alquanto 'vergognoso'). C'E soltanto una cosa
che mi lascia sperare in un futuro migliore, ed E 'l'arte di arrangiarsi', propriadegli italiani, che adesso dovrebbe
essere usata per giusti scopi (di certo, non per 'imbrogliare' il prossimo!). La cultura italiana, con le sue tradizioni,
cosi diversa da regione a regione, ma tutte cosl 'tipicamente italiana, non pub andare distrutta; il fascino dell'Italia
non deve essere un bel ricordo impresso solamente sulle pellicole di Fellini, e ritengo (e spero) che gli italiani siano
in grado di riportare in alto l'onore e la dignith del nostro Paese, cosicchb quando mi vien chiesto 'where iue you
from?', io (ed il resto dell'Italia) non debba rispondere timidamente'from Italy' e poi sperare che il mio interlocutore
abbia la gettilezza di non dire subito 'Oh, yes, you are from the 'Mafia country'! (che umiliazione!). Vorrei dunque
che i problemi attuali vengano al pif presto superati. L'Italia E ancora tanto affascinante, da meritare ogni nostro
possibile sforzo!.

36. Innanzitutto vorrei subito mettere in evidenza il fatto che quando si parla del 'fascino' di un paese occorre fare
la distinzione, fra chi E nato e vissuto in quel paese e chi non vi E mai stato e ne ha solo sentito parlare. E' chiaro
che uno straniero (in genere) b piri colpito dagli aspetti culturali, geografici e turistici di un paese, che da quelli
economico-politici, i quali, invece, influiscono direttamente sulla vita degli abitanti. A questo proposito, bisogna dire
che I'Italia ha sempre attratto turisti da tutto il mondo, proprio perchd questo suo fascino, queste sue tradizioni
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artistiche e culturali hanno spesso calamitato I'interesse straniero. Per chi, come mer d nato e vissuto nel 'bel Paese',
la situazione si pone in modo diverso: questo 'fascino', a cui si accennava prima, viene inserito in una visione pirl
complessa della nazione. Personalmente come italiano sono piri che consapevole della grande storia che ha attraversato
I'Italia e di come essa abbia contribuito a rendere questo paese una grande 'macchina culturale'. Ma assieme a questi

elementi ne vanno valutati anche altri, che, in un certo senso, si oppongono ai primi. La situazione economica e
soprattutto, politica dell'Italia attuale b un aspetto che, se da un lato pud essere sottovalutato da uno straniero (per

il quale il fascino 'dell'Italia rimane pressochb immutati), dall'altro E un argomento di prim'ordine e di grande
preoccupazione per il cittadino italiano. Si potrebbe dire che gli 'anni d'oro' (ovvero quegli anni in cui regnava la
stabilith politica e fioriva I'economia) sono ormai passati e che la visione che il cittadino italiano ha ora del suo paese

E sicuramente piri negativa. A me, personalmente, stanno molto a cuore le sorti del mio paese, soprattutto in un
momento difficile come questo; a volte, perb, mi piace semplicemente pensare a quel 'ben di Dio' che ci ritroviamo
in casa (intendo in Italia): citth stupende, monumenti unici, paesaggi variegati, cibo eccezionale e sorpattutto tante

micro-culture (o culture regionali) ogni giomo a confronto. E queste sono, a parer mio, le cose che maggiormente
rendono orgogliosi gli italiani e che danno il 'fascino' al nostro paese. Questo fascino non b ancora perso del tutto
e sta proprio a noi fare in modo che esso rinverdisca e ricresca nelle nostre menti.

37. Non so se qualcuno mai potrebbe porsi una domanda del genere; certo l'Italia non U piri fiorente come lo b stato
nel passato, forse non E attiva come altre citth europee nel produrre arte e cultura" ma ha un patrimonio culturale ed

artistico, oltre che paesaggistico, che non pub non farla considerare una delle tappe obbligatorie nella vita di ogni
uomo. Io amo la terra in cui sono nata e non solo perchd ci sono nata; mi piacciono moltissime cose di essa: intanto
il clima, il sole, il mare, le montagne e i boschi; ancora i palazzi,le ville, le chiese, i castelli, i templi, e tutto cib che

ci ricorda le numerose culture che si sono awicendate sulla nostra penisola. Purtroppo negli ultimi tempi non si sta

facendo molto per arricchire e dare nuovo vigore alla cultura italiana, ma cid non significa che I'Italia abbia perso

il suo fascino! Un'altra cosa che mi affascina e a cui sono legata sono Ie tradizioni e certi schemi mentali che in Italia
sono ancora in vita mentre in molti altri paesi sono superati da un pezzo (ma adesso anche in quei paesi si sente il
desiderio di fare un passo indietro): quello a cui mi riferisco sono i valori della famiglia, dell'amore, la fede, forse

anche il fatto che la famiglia intera si riunisca a tavola per pranzo ad un orario abbastanza preciso o che si vive con

i propri genitori fino a quando non ci si formi un nuovo nucleo familiare. L'esperienza che sto facendo in Olanda
mi ha aperto gli occhi su uno stile di vita completamente diverso e che per certi versi E anche affascinante: gli
Olandesi sono molto autonomi e indipendenti, appena pensano di riuscire a mettere qualche soldo da parte con un

lavoro part-time, vanno subito via di casa per essere piri liberi e perchd questa E ormai una consuetudine da loro. A
pranzo mangiano un panino per la strada -a volte addirittura in bicicletta!- e per cib che riguarda l'amore e l'amicizia,
non E facile che un ragazzo olandese stia per tanto tempo con una tagazza, piuttosto sta con chi vuole, quando vuole,

e se trova qualche altra persona piri interessante, cambia ragaz;za. Forse si pud dire che sono piri sinceri di noi Italiani,
perch6 agiscono proprio seguendo il loro istinto; ma io credo che il toro modo di vivere sia troppo caotico e

disordinato. Ritengo che anche loro dopo un certo tempo si stanchino di questo, io, per esempio, non potrei proprio
sopportare una situazione del genere. Del resto ho avuto una conferma a queste mie supposizioni pailando con alcuni
ragazzi olandesi che ho conosciuto durante il mio soggiorno ad Amsterdam. La maggior parte di essi vorrebbe partire

al piri presto per I'Italia, per starci almeno per un anno; molti vorrebbero anche trovarci un lavoro e vivere li per

sempre. E'vero che le notizie che arrivano dall'Italia nel resto del mondo non sono tra le piri confortanti: attentati,
politici corrotti, professionisti imbroglioni, tangenti, ecc., ma I'Italia non E soltanto questo, e per fortuna, sono in molti
(se non tutti), a saperlo.

38, Effettivamente I'unificazione europea, come processo di integrazione di molteplici stati (yisti come insieme di
differenti culture, lingue, societh) presenta numerose difficoltA. Dando per scontata I'utilittr di questo progetto, voglio
ora soffermarmi sulle sue conseguenze, ed in particolare modo sulla problematica della perdita della identitir nazionale.
Risulta cioE vero che I'unificazione europea porterl all'occultamento di tutte le singole 'realth' europee? E'
impossibile rispondere a questa domanda, perch6 ad ogni presa di posizione si potrebbe muovere svariate critiche;
si tratta, in realth, di un' argomentazione soggettiva, dipendente dal 'background' culturale di ognuno di noi. Quello
che posso esporre ora sono solo le mie opinioni al riguardo. Penso che l'Europa unita avrh come effetto la coesione
di tanti popoli, che da un lato permetteri di creare un fronte unito per affrontare le questioni dell'economia mondiale,
dall'altra porterh, col passare degli anni, al lento, ma inarrestabile, processo di identificazione delle culture. Avremo
ciob di fronte un insieme di stati indipendenti, ognuno dei quali riceverd molto piri di quanto riceve adesso: gli scambi
con I'estero saranno amplificati, I'Europa sarh come una grande nazione! A parte il fatto che, a mio avviso, tutte le
differenze culturali si manterranno per molto tempo, e forse, potranno conservarsi sempre (come d'altronde succede

con Ie differenti etnie che esistono in ogni nazione), ma anche se dovessero perdersi, sartr stato per un motivo
importante e, soprattutto, giusto. Questo motivo risiede nell'assoluta necessith di creare una politica unita, sia sul piano
economico, che militare, per affrontare i problemi mondiali, di concerto con gli altri continenti: Come disse un illustre
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inglese: 'Together we stand, divided we fall'.

39. Per rispondere a questa domanda bisognerebbe chiarire alcuni punti, prima: cosa significa 'perdere il (proprio)

fascino?' Oppure -e forse piri significativamente- cosa si intende per 'Italia'? In altre parole: per chi I'Italia ha perso

il suo fascino? Se ci poniamo dal punto di vista di uno straniero (o di un italiano che vive all'estero) probabilmente

avremo una risposta diversa da quella data da un italiano che vive in ltalia. Da una parte abbiamo un'idea, un ricordo,
dall'altra un'esperienza. In entrambi i casi ci possono essere delle opinioni stereotipe, dei pregiudizi, che perb in
genere non coincidono. Per esempio -un esempio a caso! -secondo me il modo di vedere quello che sta succedendo

in Italia da due anni a questa parte (scandali, arresti, suicidi) non E lo stesso agli occhi di un inglese, o di un olandese,

e di un italiano. Per lo straniero -almeno questa 0 la mia opinione- I'italiano 0 sempre stato tendenzialmente anarchico,

levantino, disorganizzato, poco rispettoso delle regole sociali. Questo non toglie che I'Italia, il mito dell'Italia resiste,

e credo resistertr ancora per molto. Per gli italiani questo mito non c'E mai stato, almeno nessuno ci ha mai creduto

veramente. Spesso anzi si cadeva nella tentazione di credere che tutto andasse a rotoli. Gli ultimi avvenimenti hanno

perb in parte modificato I'atteggiamento degli italiani verso il proprio Paese: ci si E resi conto che la realttr aveva

superato la fantasia e che le cose stanno molto peggio, che i sospetti erano piti che fondati. In ogni caso -sia per lo
straniero che per I'italiano- c'0 da sperarle che'il 'fascino' dell'Italia cambi, perchd I'Italia non E uno stereotipo,

un'idea astratta. E'una realth complessa, bstledramente variegata e per niente omogenea. Un mondo, un piccolo

microcosmo in continuo mutamento. Speriamo che si possa arrivare al momento in cui si diri: 'L'Italia ha perso il
suo fascino? Bene! Adesso possiamo vedere le cose con chiarezza!'

40. Io credo che per poter rispondere ad una domanda di questo tipo bisognerebbe prima aver chiaro cid che chi pone

tale domanda intende per'fascino' e a quale universo ideologico egli fa riferimento. Sicuramente, essendo la domanda

posta in senso negativo, cioB come una perdita da parte dell'Italia di qualcosa, penso che si voglia fare riferimento
ai vari problemi che la nostra nazione, in questo momento particolare, si trova a dover fronteggiarc. Obiettivamente
la situazione italiana in questi ultimi anni non E delle migliori. Tutti sanno dei gravi problemi che affliggono la nostra

nazione: la crisi di governo, I'abuso di potere, la mafia, il disastro economico, il degrado ecologico, ecc. L'elenco
potrebbe anche continuare, ma non E necessario. Le notizie negative hanno sempre larga diffusione per cui non ha

senso mettere in evidenza fatti gid noti. I rischio che si corre b che spesso una serie di fani negativi ci danno

un'immagine completamente in nero della situazione, il che ci porta a criticare tutto, e a vedere tutto in senso negativo
senza la possibiliti di un minimo spiraglio di luce che dia un'immagine pur piccola, ma positiva. E' a questo punto

che non riusciamo pirl a vedere nonostante i vari problemi prima elencati il fascino dell'Italia. Ecco, secondo me, il
fascino in generale di una nazione, di una piazza, di una persona, va al di ltr delle problematiche insite in esse: una
persona pub essere affascinante per il suo modo particolare di parlare, per il suo portamento e nello stesso tempo pub

essere una persona senza principi morali. Lo stesso possiamo dire di un paese come l'Italia. Dei lati negativi ho gii
padato, ma d'altro canto I'Italia ha anche molte caratteristiche che determinano il suo fascino, per cui oserei dire che
I'Italia non pud mai perdere il suo fascino. Abbiamo dimenticato labellezza artistica di cittd come Firenze, Venezia,

Roma, e cosi via? Dovrei altrimenti elencare quasi tutte le citti d'Italia, i loro monumenti, i loro palazzi arricchiti
dall'opera di grandi artisti del passato? Abbiamo dimenticato il passato e il presente culturali italiani, i vari poeti,

letterati, filosofi, romanzieri, musicisti che hanno dato un'identita all'Italia? Ci sono cittl nel mondo, un esempio
potrebbe essere Amsterdam, che non hanno una propria identiti culturale ben definita, Io vediamo anche nelle

manifestazioni della vita quotidiana, nelle tradizioni gastronomiche. Io ho avuto I'impressione che Amsterdam ha un

grande porto che accoglie tutti e tante culture diverse e ciO fa sl che essa non abbia una propria identith; possiamo
quasi dire che E eclettica, cioB prende un po' da tuni gli altri paesi. Sicuramente cib D dovuto al passato mercantile
della citth, che da sempre ha favorito I'incontro o lo scambio di diversi popoli. Cib ha fatto si che adesso Amsterdam
sia una citte ercrogenea. L'Italia invece ha una propria identith culturale ben def,rnita e ben radicata nei secoli e cib
costituisce il suo fascino accanto anche ad altre come le possiamo chiamare doti nuurali come i paesaggi, il clima,
il mare. Concluderei dicendo che il fascino dell'Italia b etemo e bisognerebbe conoscere direttamente questo paese,

venire a contatto con esso, con la sua gente per potersene convincere.

41. L'immagine dell'Italia all'estero E quella di un paese un po' caotico, disorganizzato, ma comunque interessante

dal punto di vista naturale e artistico. In effetti questa immagine non d che un insieme di luoghi comuni che

evidenziano alcune parziali caratteristiche della realth italiana, che b molto variegata e complessa nei suoi diversi
aspetti. E'probabile che I'opinione degli stranieri nei confronti del nostro paese, sia, in questi ultimi anni, cambiata

o almeno modificata, sia per i recenti cambiamenti politici (con la scoperta di una comrzione diffusa e sistematica),

che hanno fatto notizia anche all'estero. Forse questi ultimi fatti fanno pensare all'Italia come ad un paese molto
corrotto, e quindi zrncora piri inaffidabile, oltre al fatto che in questi ultimi tempi b diventato anche costoso e meno

appetibile come meta turistica. Tuttavia penso che I'Italia non ha perso il suo fascino, perch6 rimane comunque un

posto di bellezze artistiche e paesaggistiche, e, nonostante alcune caratteristiche negative che ne danno un'immagine
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non proprio positiva, si sta affermando lentamente l'idea che I'Italia sia un paese progredito ed economicamente
avanzato, abbastanza affidabile, perd con proprie peculiarittr che costituiscono anche un'attrattiva per gli stranieri.

42-Da qualche tempo, sui giornali di tutto il mondo si parla di avvenimenti eclatanti quali 'Tangentopoli' o attentati
mafiosi che hanno coinvolto anche gente innocente. Questo pub, da un cefio punto di vista, avere sminuito I'immagine
dell'Italia agli occhi degli italiani e anche all'estero. Secondo me, perb, non si pub parlare di una perdita di fascino,
in quanto se per fascino si intende quello delle cittl artistiche come Roma o Firenze, per citarne solo alcune, della
moda o di cose forse piri futili quali il cibo o i paesaggi romantici, credo che questi non abbiano niente a che fare
con la scena politica italiana. Se, invece, si intende l'immagine pubblica dell'Italia, credo che si faccia un errore nel
giudicare gli ultimi avvenimenti come una perdita di valore. Credo, al contrario, che proprio quegli episodi come
'Tangentopoli' debbano far notare un inizio, una volonth di cambiamento verso l'utopica, forse, soluzione dei
problemi. Un politico di potere corrotto o colluso con la Mafia pub adesso facilmente essere almeno indicato e in
seguito probabilmente anche giudicato, cosa impossibile anche solo a pensarci fino a qualche anno fa; certi episodi
vergognosi di palese occultazione di misfatti sono, d'altra parte, giustificabili col fatto che, in fondo, siamo ancora
agli inizi. Se si guarda, poi, alla gente, credo che si debba notare una sempre meno presente omerth riguardo ad
argomenti concernenti la Mafia e una sempre pif crescente voglia di ribellarsi, e d'altra parte una maggiore efficacia
delle forze dell'ordine che recenti avvenimenti quali, per esempio, l'arresto di Riina possono copfermare. A parte
questo anche alcune nuove leggi come I'elezione diretta del sindaco mostrano una volonttr, da parte dello Stato, a dare
piri potere al popolo rispecchiando quindi ancora meglio, il principio di democrazia sulla quale si basa I'Italia.
Naturalmente siamo ancora agli inizi ed E ovvio che molta strada vada ancora fatta, ma questo caos iniziale non deve
essere visto come un aspetto negativo, ma come un inizio di rinnovamento.

43. No! Un titolo del genere si addice ad un rotocalco che cerca di dare al suo pubblico di lettori la settimanale dose
di nefandezze. Come fa un paese come I'Italia a perdere il suo fascino? Ha perso forse i suoi paesaggi svariati, le
sue colline, le sue piane aride del Sud? Ha perso i suoi trofei del passato, Ie sue cittb dove si respirano tutte le culture
e dominazioni che vi si sono susseguite? No. L'Italia cambia, lo ammetto, cambia nel senso che si sviluppa secondo
i canoni vigenti, I'Italia si fa pid materialista e si immette nel solco delle grandi trasformazioni che I'Europa e il
mondo moderno esigono da lei. L'Italia diventa pif semplice da scoprire per un pubblico sempre pirl folto di turisti,
che ne vogliono capire il segreto, ammirare la bellezza. E quando troppi occhi o mani si impossessano della bellezza,
questa si sciupa, diventa piri opaca, perch6 a portata di tutti. Ma per chi sa apprezzare dal di dentro il mistero dei suoi
vicoli, la sgargiata vividezza del suo sole, il vocio di un mercato popolare, i suoi dialetti, I'Italia resta una terra da
amare. Una terra non E marcata dai suoi uomini politici, inetti da molti secoli, ma dalle sue masse popolari, dalla loro
forza di adattamento, dalla loro volonti di dare a tutti gli aspetti della vita quotidiana quel tocco di gioia di vivere
che b indispensabile per la sopravvivenza dell'individuo e del gruppo in qualsiasi societi. Se interrogate gli italiani,
vi diranno sempre che tutto va in malora, che niente funziona, che il govemo E ladro. Ma guardatevi dal dare un
giudizio troppo affrettato, l'italiano ha bisogno di strafare, fa parte del suo modo di esprimersi, di comunicare. Il mio
lungo soggiorno all'estero, in un mondo fatto di interni di casa, di salde amicizie e non di amicizie frettolose come
si legano in Italia, mi fa sempre piri ammirare la mia terra e conservame un ricordo indelibile, come del primo amore
vissuto nei primi calori primaverili. Decisamente, l'Italia non ha perso il suo fascino per me.

44. Attualmente, come d'altronde spesso anche in passsato, I'immagine che I'Italia da di sd all'estero E quello di un
paese disorganizzato, caotico a livello politico e sociale, culla di criminaliti organizzata, in bilico tra la possibili0
di diventare una democrazia veramente moderna ed efficiente e quella di somigliare sempre di pirl a un paese

disastrato dell'America Latina. E' quindi normale chiedersi se abbia perso il suo fascino. Sinceramente da italiana,
e quindi di parte, e per giunta abitante all'estero, devo dire che per me I'Italia, anche sotto le macerie, il suo bel
fascino ce l'ha, tutto. Specie in una giomata grigia d'inverno come questa, se penso alle cittd, all'arte, ai paesaggi,
al clima e atla gente del mio paese, mi prende infatti solo una gran voglia di essere ll, e di aiutare, per quanto mi b
possibile, a cambiare Ie cose. Chi non i italiano e non ha mai avuto prima I'occasione di rimanere incantato, ad

esempio, per la bellezza incredibile di alcuni tratti della costiera amalfitana dovendo scegliere quale paese visitare,
si sentiri probabilmente poco attratto dall'Italia. Se perb la stessa persona avri un pur minimo interesse per I'arte,
in Italia ci verrh, e te apprezzerh di sicuro il grande patrimonio artistico; se poi avrh occhi e orecchie per guardare
un po' pif in 16, imparerh anche a voler bene a questo bizzarro paese.

45.L'attrazione E diminuita? Diciamo che i turisti stranieri da persone educate e sensibili quali sono, hanno solo
deciso dopo essere stati confrontati con i problemi esistenziali dell'Italia di concederle un po' di tranquilliti. Si tratta
dunque di una prova d'amore ad alto livello. Per prima cosa rendiamoci conto del fatto che se il 'Bel Paese' non
esistesse piri, questo verrebbe senz'altro ricreato con procedimenti metafisici o del tipo realth virtuale, forse da uno
studioso italiano all'estero. L'Italia risponde infatti alle esigenze fisiche (mangiare e bere), psichiche (amore, sole e
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fantasia), spirituali (cultura e religione) dell'uomo in generale e cosi anche degli stranieri discenti dai barbari invasori
che, lasciati i carri e i cavalli per le automobili e le roulotte, ancora oggi allietano le piazze italiane con i loro
abbigliamenti vivaci e colorati e le loro parlate esotiche e gutturali. Un bel giomo, essendo gli italiani un po'stanchi
di queste calate, si E deciso di raffreddare a scopi terapeutici la fruttuosa relazione. La situazione economica lo
permetteva e dunque da persone ospitali e sorridenti ci si D trasformati in essere impazienti e tesi. Per scusare gli
italiani vorrei accennare al fatto, da tutti conosciuto ed accettato, che quando esistono problemi in famiglia, come E

adesso il caso in ltalia, si E propensi ad avere reazioni esagerate anche con gli estranei e non si ha voglia di vedere
gente. Gli stranieri hanno percib solo dimostrato diminuendo le visite e concedendo cosl all'ltalia la possibilith di
rilassarsi e riprendersi, quanto il loro amore sia vero, indissolubile ed eterno.
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ITALIAANS.TI

TEST C

1.

E' inutile pensare di abolire gli esami nell'attuale sistema universitario senza prendere in considerazione altri fanori
che potrebbero condurre ad una riforma di pi[ ampio respiro. La sola abolizione degli esami condurrebbe ad un
ulteriore decadimento della preparazione senza apportare significativi benefici all'apprendimento.

Non si studia poco, si studia male: le ore di studio dedicate alla preparazione di un esame sono parecchie, ma basate

su un tipo di studio nozionistico e dunque in parte inutile e spesso slegalo dalla realtl circostante.

Se si considera la vecchiaia come una malattia e non come un processo naturale ed inevitabile, I'essere anziani pub
diventare problematico. Ma a prescindere dall'aspetto psicologico, rimane drammatico e irrisolto il problema
dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e Ia loro estromissisne dalla societtr.

Sopratutto negli ultimi secoli, grazie ai nuovi mezzi di stampa e alla diminuizione dell'analfabetismo, abbiamo
assistito ad un incremento esponenziale di pubblicazioni di ogni genere dando luogo ad una produzione vasta ed

eterogenea, ma questo non implica necessariamente che sia di scarso valore. Forse si presca poc.a attenzione a cib che
si legge, dando giudizi affrettati o pilotati da critici, giornali, moda.

Almeno cosi fosse! Ma purtroppo, anzichb tendere alla liberazione da vincoli e costrizioni sembra ci sia un ritorno
ad istituzioni che, sino ad una decina di anni fa, erano considerate destinate a sparire; in fattispecie il matrimonio,
tornato ad essere il mito delle rugazze, appartenenti a qualsiasi ceto sociale. Il numero dei matrimoni 'in bianco' e

in chiesa B, secondo ultime statistiche a livello comunale, in netta ripresa.

Mi sembra molto interessante come ipotesi per una possibile indagine tra i giovani. E' di gran moda come nome,
come entiD astratta, come oggetto confuso di discussione in salottini pseudo-radicali-chic-siamo tutti liberali. Eppure
io vedo ancora in giro donnacce con orribili pelli di cadaveri conciati: che barbarie!, vedo:mcora spreco, inutile
consumismo, vandalismo territoriale. E mi si pada di moda?? Ma per favore: cerchiamo di essere un po' pi[ seri e

coerenti. Ad esempio: era proprio necessario stampare tutti questi files sprecando carta?

2.

Non sono d'accordo, perch} esame significa confrontarsi con qualcuno e con se stessi con le proprie capaci0
cognitive e di apprendimento, con le proprie reazioni emotive, imparando a controllarle e a misurarle. Molto spesso
perb esami significa errori di valutazione, poca obiettivite del professore ma anche ignoranza degli studenti.

All'universith si studia quanto ognuno vuole studiare! Una cosa perb va detta: bisognerebbe spronare di piD lo
studente guidandolo maggiormente, fornendogli gli strumenti idonei per una preparazione almeno sufficientemente
gratificante.

Diventado E triste ma esserlo pud essere molto interessante, perch} si ha molto da ricordare, e si sa abbastanza per
vivere bene. Cib che conta E accettare di essere anziani e fare in modo che gli altri non abbiano compassione di te,
ma ti rispettino sempre come persona.

La letteratura E sempre I'espressione del periodo storico di un paese. La letteratura italiana moderna, ha sicuramente
perso i canoni letterari a cui per secoli era rimasta ancorata, e sta attraversando una fase di transizione in cui si pada
tanto di ideologia e di assenza di questa, quindi la letteratura a mio avviso E anche espressione di cib.

Sicuramente ormai si accetta pit facilmente I'idea che una relazione amorosa finisca e quindi, si accetta anche I'idea
di separarsi. Nessuno si sente pii costretto a vivere con chi non vuole piir vivere, allora, perchb divorziare, perchB

aumentare il lavoro burocratico che D gih tanto e per questo molto lento?

Credo che sia piuttosto diventata un'esigenza primaria del nostro tempo, percht oggi il nostro pianeta sta rischiando
di perdere gli elementi di cui all'origine era costituito, quindi fermare questo processo distruttivo. Il fatto che sia una
moda credo sia da addebitare alla cattiva informazione dei mass media che spesso fanno di ogni cosa una moda.
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3.

Mi pare assolutamente improponibile che un qualunque lavoro venga portato avanti senza controlli esterni; nel caso

specifico l'abolizione degli esami avrebbe come scontata conseguenza il crollo dell'impegno e, conseguentemente,

della preparazione degli studenti.

Forse 0 pifi sensaoo lamentarsi perch] all'universit] si studia male. La quantit] (di studio) B ben poca cosa se la qualith

non raggiunge livelli accettabili. Cerchiamo di fare bene quello che si fa, poi vedremo se E sufficiente.

Indubbiamente ad una certa eth ci si trova di fronte ad impedimenti, soprattutto fisici ma anche mentali, che rendono

la vita meno facile. La situazione peggiora, ovviamente, se la societl pone ulteriori ostacoli davanti a persone giir

deboli.

Non conosco sufficientemente la letteratura moderna per formulare un parere.

Sicuramente. Due persone per volersi bene, vivere insieme e crearsi una famiglia non hanno certo bisogno della
benedizione dello stato nb tantomeno di quella della chiesa.

L'ecologia risponde ad un'esigenza fondamentale per troppo tempo sottaciuta: la salvaguardia della nostra grande casa.

Per questo motivo merita un'attenzione particolare. Ultimamente, purtroppo, molte persone hanno cavalcato I'onda
dell'ecologia per interessi pi[ o meno sporchi, politici ed economici, approfittando dell'ignoranza e della paura della
gente.

4.

Ritengo una verifica periodica degli argomenti trattati una azione fondamentale per la sicurezza dell'apprendimento.
Non solamente per testare I'acquisizione delle nozioni, ma e soprattutto per la comprensione di significati,
metodologie e schemi di ragionamento; purchb questi ultimi siano un aiuto per trattare alcune questioni e non

divengano modelli universali.
Cib che importa b il 'modo' di esaminare e qui il discorso si farebbe troppo complesso.

E' un'affermazione assolutamente priva di significato. Non merita e non necessita alcuna analisi. La questione E,

infatti, del tutto soggettiva poichE dipende dalla nazione, dalla citti, dalla facolti e pii importante, dallo studente.
Dimenticavo, anche dal professore e dalla materia,

Morire giovani forse d peggio. Saper vivere significa saperlo fare a qualunque eB. l-a'bn*tezza' (parola piuttosto
ambigua) della vecchiaia nasce spesso dal rimpianto.
O dalla nostalgia. In ogni caso dipende dalla gioventt e quindi quest'ultima B fondamentale perchE la vecchiaia non
sia brutta.

Devo dire che conosco poco, rispetto alla produzione, e quindi E difficile esprimere un giudizio. Preferisco piuttosto
parlare 'per autori', o di libri, evitando di fare tutte le erbe un fascio. M'E piaciuto molto, per esempio, 'Il nome della
rosa' di Eco. Se questo basta per negare I'affermazione 4?

Da quale punto di vista? Sociologico? Psicologico? Storico? Mi risulta che sia ancora piuttosto diffuso, cosi come
lo d la Chiesa, soprattutto in Italia. E tutta la legislazione che ne tratta? Buttiamo via tutti quei bei codici?

Questo b assolutamente vero. Peccato che non si conosca bene il vero significato del termine, a livelli sociale intendo,
perchb tutti ne parlano come qualcosa che varia dalla scienza all'igiene, dalla religione all'economia, che

probabilmente li unisce tutti e diyenta il fine ultimo dell'esistenza. La situazione E confusa, sfruttata da media e

mercato: presenta proprio tutte le caratteristiche della moda" perfino I'inconsistenza temporale e la mancanza di serietd.

5.
Credo che gli esami universitari non debbano essere aboliti, ma modificati, perchb E perfettamente inutile fondare un
giudizio solo su tre o quattro domande, che da sole possano determinare la riuscita o il fallimento di un periodo di
studio. Ad ogni modo E sbagliata la soggettivittr di ogni esame, perchE la riuscita diventa solo questione di fortuna.
La migliore soluzione, penso sia l'esame scritto, che permette di giudicare alla stessa maniera tutti gli studenti, di fare

una verifica piil generale, di far perdere meno tempo e di evitare I'impatto con il professore (anche se questo 0 un
punto discutibile). Credo che dovremmo inoltre cambiare il nostro concetto d'esame, considerandolo solo un momento

di verifica e di crescita.
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E'un'affermazione poco obiettiva. Tutto dipende sicuramente dall'universith, ma soprattutto dallo studente, dal suo
bisogno di sapere, e dal suo interesse ad essere una persona che nel futuro adempierl bene ai suoi doveri.
Considerando il livello di cultura di molti laureati, credo che I'affermazione possa essere esatta, ma questo b uno degli
effetti del fatto che in Italia gran parte degli universitari sceglie quella strada solo perchb non ha nient'altro di meglio
da fare.

Credo e spero che nel mio caso non lo sari. La vita d questa, si nasce, si cresce, si invecchia e si muore. E'il corso
naturale delle cose. Magari per I'uomo B difficile farsene una ragione, ma penso che ogni momento della vita presenta
vantaggi e svantaggi e anche la vecchiaia offre i suoi vantaggi, E il momento di trarre le somme. Se essa E bella o
brutta dipende sicuramente da come E stata trascorsa la vita.

Credo di non avere un'ottima competenza in merito, quindi non voglio dare giudizi azzardati; ma per quel poco che
ho letto, posso solo dire che E molto interessante perch} affronta problemi che noi viviamo in prima persona. La mia
preferita b comunque, Dacia Maraini.

Dipende dal fatto che ci si creda o no. Questo non E un problema che mi sono mai posta veramente, ma considerando
i disastri delle ultime generazioni, credo che nell'unione fra due persone, la cosa importante non sia I'istituzione in
se stessa, ma solo il rapporto fra i due, a prescindere da quello che esso rappresenta per la societh. Credo che possa

essere utile nel momento in cui una coppia decide di avere dei figli. Ma sono ancora molto confusa su questo
problema.

Molte delle cose che si fanno oggi d solo una questione di moda. E questo non E certo bello da ammettere. Comunque
proprio questa moda potrebbe avere molti effetti positivi se tutti la seguissero, e questo farebbe dimenticare il motivo
da cui si E spinti a fare ecologia. E' come dire che il fine giustifica i mezzi, quindi se b una moda spero che non
tramonti presto.

6.

Chi si impegna con costanza e amore in un lavoro, vuole, alla fine, essere in qualche modo gratificato. Pertanto,
abolire gli esami universitari sarebbe controproducente e alquanto stupido. Non solo finirebbe per far scarseggiare
le motivazioni riguardanti lo studio ma anche la fiducia verso le proprie capacitd.

L'universith b il luogo in cui una persona adulta ha la possibiliti di avventurarsi mentalmente in molti campi e di
scoprire quali sono i suoi veri interessi. Pertanto, la quantittr di studio E direttamente proporzionale alla capacittr di
scoperta e al desiderio di ampliamento della nostra conoscenza e non al numero alto o basso di libri da leggere o di
esami per cui si deve studiare.

Dover diventare semplici comparse in una commedia di cui fino a ieri eravamo gli attori principali, non b facile. Non
solo ci si sente inutili ma anche indesiderati. Si sente che le capaciti fisiche e mentali vengono meno e si ha difficolttr
a riconoscere che cib sia vero. Si credeva di avere un copione diverso da quello gitr recitato dagli altri e invece ...

Basterebbe Ieggere Mulisch, Hermans, Van der Heijden, Nooteboom o molti altri, per riconoscere subito e senza
ombra di dubbio, che non B affatto vero che la letteratura olandese moderna sia di scarso valore. Piuttosto, c'E da dire
che la lingua neerlandese E scarsamente conosciuta all'estero e pertanto la letteratura olandese diffrcilmente varca i
confini nazionali.

Prescindendo dal fatto che le statistiche dimostrano esattamente il contrario, penso che il matrimonio b continuamente
messo in discussione, proprio perchB Io si considera una sorta di biglietto da visita da rappresentare alla societl e non
semplicemente per quello che b: un impegno verso se stessi e verso I'altro, sostanzialmente non diverso da molti altri
impegni.

Se ci si sente colpevoli, si prova rimorso e soprattutto si teme la punizione. Siamo terrorizzati, infatti, dalla possibilittr
che tutte le sofferenza che abbiamo causato alla natura, ci siano da essa restituite, una a una. La sentiamo ammonirci
cosl: 'Avete inquinato I'acqua dei fiumi e allora presto morirete di sete'. Allora, un po' per scusarci, un po' per
quietare il nostro rimorso, ma soprattutto perchb ne abbiamo paura, abbiamo, adesso, adottato I'arma dell'ecologia"
sperando che essa serva a proteggerci e a intercedere per noi.

'7.

PoichB gli esami universitari sono uno stimolo che incoraggia gli studenti a studiare, non credo essi vadano aboliti.



BIJLAGE 2 303

Questo perchE I'uomo per natura, qualunque sia la sua etd, ha bisogno di essere incentivato (non solo per quanto

riguarda gli studi). Gli esami sono cib che spingono ed incitano a studiare.

L'universiti dtr la possibilith di avere molto tempo libero e quindi di studiare poco; questo perchb non c'E nessuno

che ti obbligaafare il contrario. Se perb si vuole studiare si ha abbastanza materiale a cui dedicarsi. L'affermazione
percid d soggettiya, all'universith si pud sia studiare poco che studiare molto.

Essere anziani non d affatto brutto. Credo infatti che ogni eth ha il proprio fascino e cosl anche la vecchiaia. Questa
mia affermazione perb b valida soltanto se gli anziani non vengono abbandonati dai propri famigliari, trovandosi cosi

completamente soli ed emarginati dal resto della societtr.

La letteratura cambia col cambiare dei tempi, cosi se la letteratura modema ci pub sembrare di scarso valore, questo

b soltanto perchB [a societtr in cui viviamo b decadente. Il compito dello scrittore moderno d quello di spiegare e

descrivere la nostra societi, per questo la letteratura moderna non pub essere considerata di scarso valore.

Il matrimonio non E un'istituzione superata perchE l'amore per il prossimo b un sentimento che non cambierd mai

nonostante il passare degli anni.

Visto che la situazione ecologica mondiale (di cui I'inquinamento e il disboscamento sono i problemi pii gravi)
peggiora di giomo in giorno E giusto che I'ecologia sia diventata la gran moda del nostro tempo. Questo anche perchb

essa riguarda ogni singolo individuo e perciO siamo tutti noi che ci dobbiamo preoccupare ed in conseguenza agire.

8.

Gli esami universitari sono, secondo me, una formalittr per accertzre il grado di conoscenza di uno studente. Spesso

le valutazioni ottenute per un esame non corrispondono al grado di preparazione dello studente, e percib, sono poco

attendibili. Credo quindi che gli esami universitari potrebbero essere aboliti, ma bisognerebbe prima o trovare altri
metodi di verifica delal preparazione di uno studente o responsabilizzare gli studenti a tal punto che la verifica non

sia piil necessaria.

Credo che i programmi universitari siano sufficientamente vasti ed articolati, anche se c'E chi studiando relativamente
poco riesca a superare gli esami. In ogni caso credo che venga fornita un'istruzione di buon livello.

Credo che questa affermazione sia un po' stupida. L'essere anziani E una fase della nostra vita e bisogna saperla
accettare. Inoltre la vecchiaia pub portare molte cose piacevoli e molte soddisfazioni. Essere anziani quindi pub anche

essere bello.

Non mi sento di esprimere un giudizio sulla letteratura olandese anche perch} non ne sono molto a conoscenza. So,

comunque, che il panorama letterario in Olanda non b molto vasto, ma cib non vuol dire che la letteratura olandese
debba essere di scarso valore.

Per molti il matrimonio E infatti un'istituzione ormai superaia. Cib credo dipenda dal fatto che il matrimonio C di per

se una formalitd burocratica. Si pud benissimo convivere senza essere sposati. Tuttavia ancora oggi molte persone

si sposano perchb cib fa parte della tradizione o perchE conviene per questioni pratiche.

Pit che una moda I'ecologia e diventata una necessiti del nostro tempo.
Sono evidenti quasi dovunque i segni negativi dell'industrializzazione sfrenata e selvaggia. L'inquinamento marino,
terrestre ed atmosferico ha raggiunto livelli di guardia che richiedono assolutamente l'adozione di norme a carattere
ecologico che salvaguardino I'ambiente da un degrado totale.

9.

Certo, dato che nelle nostre sovraffollate facolt} un esame dura in media dieci minuti: come sondare in cosi poco

tempo la preparazione di uno studente? I-e ore che i docenti guadagnerebbero con I'abolizione degli esami potrebbero

essere utilmente impiegate a seguire meglio gli studenti, con seminari e lavori di gruppo. Gli studenti verrebbero cosi
piil coinvolti nella ricerca e sarebbero stimolati a frequentare. E'ovvio che bisognerebbe assumere molti piil docenti,

il che avrebbe un effetto positivo sul ridimensionamento della disoccupazione intellettuale.

All'universi0 non si studia poco, si studia troppo e male: la maggior parte degli studenti non studia durante i corsi

e tre settimane prima degli esami s'impara due o tre libri a memoria, per poi dimenticarli tre settimane dopo. Se
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vogliamo che resti qualcosa anche dopo dieci anni, bisogna obbligare gli studenti a studiare giorno per giorno, e

sottoporli a verifiche settimanali, come al liceo.

Perchb mai dovrebbe essere brutto? Finalmente si ha tempo per coltivare i propri interessi, non si E costretti a

lavorare, non ci sono schemi fissi darispettare tutti igiomi: lalibertiche si conquistacon la'terza et}'compensa
ampiamente svantaggi come la perdita della forza fisica o della salute.

La letteratura olandese moderna non ha capolavori da togliere il fiato, ma B di livello piil che accettabile: ci sono

romanzi che meriterebbero di essere tradotti e resi noti all'estero, ma, com'b noto, le leggi del mercato editoriale
condannano la letteratura dei paesi piccoli a una posizione secondaria. D'altro canto, E anche vero che la maggior
pane delle opere b inesportabile, tanto che E impregnata da riferimenti alla cultura olandese, incomprensibili a uno

straniero. Vien quasi da pensare che gli olandesi abbiano inconscianiente paura del confronto internazionale, e per

questo si rinchiudono nel loro mondo; scrivere per se stessi E pii sicuro.

Il matrimonio come istituzione religiosa o finalizzato alla continuazione della famiglia non ha pii senso; ma il
matrimonio come contratto reale resta un sistema di insuperata praticiB per ripartire diritti e doveri tra due persone

conviventi. Inoltre, in paesi come I'Italia, dove i contratti di convivenza non sono riconosciuti, E I'unico ragionevole
sistema per avere delle garanzie in caso di un fallimento della relazione.

E purtroppo: perchb, lo sarebbe forse diventata senza Chernobyl, Bhopal e Seveso, senza la Sandoz di Basilea, senza

il buco dell'ozono nell'atmosfera, senza il disboscamento della foresta tropicale, senza I'uso incontrollato di pesticidi
nell'agricoltura, senza l'inquinamento delle falde acquifere sotterranee, eccetera? Abbiamo stravolto il mondo e adesso

ci affanniamo a ricomporlo: il senso del peccato contro Dio viene progressivamente sostituito da quello del peccato

contro la natura. Avere due auto, buttare le pile scariche nella spazzatura e usare bombolette spray sono altrettante
bestemmie.

10.

E'vero che spesso gli esami universitari si risolvono soltanto in periodi di notevole stress e di fatica per gli studenti,-
probabilmente perchb non si svolgono nella maniera piD esatta. A volte si riducono a delle sterili elencazioni di date
o di cifre che poco mostrano la vera preparazione dello studente. Tuttavia una verifrca del lavoro svolto d necessaria,
quindi piuttosto che essere aboliti gli esami all'universith andrebbero cambiati in maniera tale da renderli un momento
piD proficuo nell'attiviti universitaria.

In verith all'universith non si studia poco piuttosto si studia male. Intanto non si pub generalizzare, ogni cittl deve
affrontare delle difficolttr diverse. Dalla mia personale esperienza posso dire che comunque il problema costante resta
il numero troppo elevato di studenti per ogni corso ed a volte anche la scarsa possibiliti per alcuni docenti di seguire
pii da vicino gli alunni.

Se si pensa alle strutture carenti offerte dallo stato per gli anziani, a vecchietti abbandonati sempre pii spesso dai loro
stessi figli il tutto aggiunto agli ovvi disagi di un'eti avanzata, malattie, acciacchi, e malinconia per Ia loro giovinezza,
E chiaro che oggi, pit che alcuni anni fa, essere anziani B effettivamente difficile.

Probabilmente un giudizio cosi negativo pub essere espresso solamente da chi non conosce abbastanza bene la
letteratura italiana moderna. Si tratta percib di un pregiudizio piir che di una valida critica. Il vero peccato b che molti
italiani hanno perso il piacere del leggere e se raramente comprano un romanzo di solito preferiscono tendere verso
i grandi nomi e ai grandi classici letterari lasciando del tutto inesplorato il ricchissimo filone delle opere dei moderni.

Sono sempre meno le coppie che si sposano e sempre di pii quelle che decidono di separarsi. Di certo il matrimonio
ha subito una forte scossa dal nuovo ruolo della donna nella famiglia e nella vita sociale. Ormai la donna non cerca
pit la sua realizzazione tra le mura domestiche, per questo la convivenza, pur rappresentando un legame molto serio
che richiede anche notevole maturitd, permette ad entrambi i partner di realizzarsi pit facilmente. Tuttavia non si pud
considerare ancora il matrimonio come un'istituzione superata, anzi sarebbe ingiusto nei riguardi di coloro che ancora
decidono di sposarsi, si tratta solamente di scelte personali.

Purtroppo benchd il problema della salvaguardia dell'ambiente sia oggi molto serio, la maggior parte di coloro che
se ne sono finora occupati non hanno fatto quasi nulla, anzi hanno sfruttato il problema per altri fini. E'diventato la
moda dell'anno. E'stato svalutato e per alcuni versi E stato reso ridicolo.
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11.

Credo nella validiti dell'esame, ritengo tuttavia che vadano integrati con una prova (o tesina) scritta, ideata dagli
studenti, in modo da spingedi a pensare criticamente quello che sp€sso viene studiato senza alcun interesse.

Se questa proposizione b vera, la causa di tutto cib deve essere sicuramente ritrovata in uno scarso interesse
dimostrato dai docenti verso quell'istituzione (presso la quale lavorano), che E appunto I'universith. Sarebbe
contradditorio pensare che si studia poco, sebbene i docenti pretendano molto, evidentemente vi E una scarsa
'domanda'.

Se essere anziani significa essere emarginati, esclusi da qualsiasi attivite sociale, allora sicuramente lo b. Ma, sarebbe

brutto a qualsiasi ettr.

Come si pub definire di scarso valore il prodotto, il frutto della mente umana? Credo che nessuna produzione umana
sia degna di questa definizione.

Lo d, se viene intesa come una unione che 'imponga' ai coniugi la promessa di un amore eterno.

In realtd dovrebbe essere un'esigenza vitale piir che una moda.

12.

Secondo me gli esami non vanno aboliti, b giusto fare una prova formale per dimostrare cib che si E appreso durante
gli anni trascorsi a scuola.

La scuola secondo me e sEutturata poco bene. Non b che si studia poco, si studia in modo sbagliata, non vengono
mai fatte delle prove pratiche, io sono all'ultimo anno e tra poco entrerb nel mondo del lavoro e sinceramente non
mi sento molto preparato ad affrontarlo.

No, essere anziani vuol dire aver fatto molte esperienze, avere determinate conoscenze e non E brutto se lo si affronta
in un determinato modo. Diventa brutto essere anziani se si E soli, emarginati, in questo modo una persona si sente

inutile e purtroppo nel mondo di oggi questo E un problema al quale non viene attribuita l'importanza che ha.

Non E di scarso valore anche se personalmente preferisco quella del '900.

Il matrimonio B un sacramento importante che spesse volte viene affrontato con leggerezza. Una coppia prima di
prendere questa decisione dovrebbe secondo me essere consapevole dei propri sentimenti per non arrivare poi alla
separazione. Comunque oggi ci sono molte altre possibilittr, come la convivenza che E un mezzo per conoscersi
meglio.

Si, ed b giusto rispettare I'ambiente che ci circonda.

13.

Che assurdittr! Ma come si pub sostenere una cosa simile? E quale sarebbe l'altemativa per 'esaminare' un ragazzo
e rendersi conto se E all'altezza di possedere una laurea? Certo, non d che siano il massimo per realizzare una verifica
seria e corretta, ma al momento, fin tanto ch6 qualcuno non escogiterl qualcosa di migliore, gli esami universitari
non vanno aboliti.

Ognuno studia come vuole. Il raccomandato non studia proprio, o studia il doppio degli altri, lo studente normale
possibilmente sceglie quali materie studiare di pi[ e quali di meno. Comunque, come ogni cosa, c'E chi lo fa in un
modo e chi in un'altra.

Non E vero, E terribile. Lo Stato, i figli e chi dovrebbe realmente essere vicino agli anziani b sempre talmente
impegnato, egoista o strafottente da far pesare loro questa condizione che oltre ad essere del tutto naturale foccherh
a tutti prima o poi.

Stupidaggini! Un'affermazione di questo tipo non vale la pena neppure di essere discussa! Non sono d'accordo in
quanto autori come Moravia, Consolo, Levi, Sciascia, Bufalino non si possono definire di scarso valore, in quanto

sono I'espressione piil interessante e culturalmente elevata della societd moderna.

305
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Non E proprio cosi, il vero problema E che con la facilith che si ha nell'ottenere il divorzio, non viene pii preso sul
serio come una volta. Prima'Matrimonio' significava impegnarsi tutta la vita, e quindi richiedeva profonda ed attenta
riflessione, oggi viene preso troppo alla leggera, ed al primo screzio si divorzia. Anche per questo molti giovani oggi
preferiscono la convivenza.

Gitr, b proprio cosi, ma b una moda dettata dall'esigenza dell'uomo di sopravvivere in un mondo che lui stesso sta

distruggendo. Piir che una moda, comunque, E spesso 'strumento' nelle mani di politici per far colpo sulla gente.

14.
Gli esami universitari vanno aboliti. Gli esami universitari certamente non vanno aboliti, si perderebbe anche I'unico
contatto diretto e personale che lo studente ha il diritto di avere con il docente. Ma a parte questa considerazionq, gli
esami universitari al momento sono l'unico mezzo per verificare la preparazione e le capaciti dello studente.

Si studia male! Innanzitutto i testi 'consigliati' dai nostri professori non risultano mai sufficienti e completi da poterci
fornire un quadro esauriente sull'argomento trattato.
Sopra ho parlato di testi: mai un solo testo (a volte sarebbe meglio). Da parte nostra (cioE degli studenti) I'unica pecca

E che a volte non sappiamo darci quegli stimoli che sicuramente ci migliorerebbero.

Essere anziani non E poi cosi brutto, basta predisporsi alla vecchiaia almeno 20 anni prima.

Assolutamente no. La letteratura italiana di oggi d sicuramente lo specchio di una cultura in evoluzione che pur
presentando varie contraddizioni, conserva una propria innegabile validitd.

E'vero che E superata, ma perchE qualcuno l'ha posta come un'istituzione. La convivenza fra due persone che si

amano e hanno deciso di vivere insieme E una cosa molto bella, ma non era necessario che si ponesse come
condizione moralmente indispensabile il matrimonio.

L'ecologia non E la gran moda del nostro tempo, essa b, essenzialmente civilti, stare bene con se stessi e con i luoghi
che ci circondano.

t5.
Sempre che ti riesca a trovare un altro criterio che permetta di verificare la preparazione degli studenti! Io proporrei
il metodo del 'giuramento', cioE lo studente, alla flrne del corso ed alla presenza del docente e dei colleghi, giura che
ha studiato ed ha compreso tutti i testi consigliatigli per l'esame e la propria preparazione d da 30.

A me, veramente, la quantitl pare giusta; E la qualiti che andrebbe migliorata, cio0 meno dispersione in programmi
generici, e quindi maggiore specificith degli argomenti trattati.

Io penso che non sia poi cosi brutto, I'importante b saperti preparare.

Nonostante siano molti gli aspetti dell'Italia contemporanea davvero di scarso valore, proprio la letteratura penso sia
rimasta uno dei prodotti pi[ vitali e pit validi della nostra cultura.

Non penso che il matrimonio sia un'istituzione superata, E che ormai E molto pi[ facile scegliere, perchE non piil
sconveniente, la convivenza.

PiD che moda l'ecologia d diventata un argomento da cui ogni persora mediamente informata non pub prescindere.
Il merito, o la responsabilittr dello stato in cui lasceremo la tena ai posteri E di ognuno ormai.

16.

Questo sarebbe bello accedere alla laurea senza aver sostenuto esami! Ma che laurea sarebbe? In quale altro modo
si avrebbe la possibilittr di valutare un alunno? Forse si potrebbe tentare di rendere diverso il cammino per giungere
all'esame in modo da portare il ragazzn verso il fatidico giomo con un po'di tensione in meno ed un po'di
preparazione in pir).

Questo dipende molto dall'universith!! A parte il caso in cui si b decisi a trascorrere allegre mattinate in compagnia
chi si iscrive all'universith lo fa perchE ha voglia di imparare, di prepararsi con un minimo di razionalittr ad affrontare
il futuro ed allora sard suo interesse intraprendere un cammino coscienzioso fatto di studi e di preparazione. Se si
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vuole si pub tutto.

Si, t brutto. Ma B anche una fortuna arrivarci. Ritengo che sia molto importante il modo in cui si affronta la
vecchiaia: se ci si sofferma a compiangersi ed a ripensare agli errori della vita si cade in uno stato di apatia che

corrisponde ad una lenta ed inesorabile attesa della morte.

Devo confessare che le dispute letterarie non mi sono mai interessate. Io leggo indistintamente anche se non molto
spesso, autori di ogni nazionalith e corrente di pensiero, senza dare mai molta importanza alla loro provenienza.

L'unica mia considerazione pub essere che oggigiorno la letteratura, avendo oltretutto perso i valori che un tempo

incamava, e tutta di scarso valore.

E'un'istituzione. Ognuno pud crederci o no ma, almeno in Sicilia, ancora oggi E un'istituzione ben salda.

Personalmente credo che il suo valore dal punto di vista religioso sia nullo e che per il resto b un normale contratto
fra due persone, quasi. come quando si fonda una S.P.A.

Si, E vero, adesso c'D la moda dell'ecologia, dei verdi, della natura ed ho paura che tutto cib faccia perdere di vista
il vero problema. Bisogna smettere di parlare. Oggi va di moda 'parlare' dell'ecologia ma in realth non ho ancora
visto interventi seri e destinati a risolvere il problema su scala mondiale.

17.
Gli esami universitari sono un elemento essenziale ai fini di un confronto, orale o scritto, con se stessi e gli altri
professori, per valutare la propria preparazione, per accertarsi delle chiarezze, delle nuove argomentazioni acquisite,

dato che lo studente, in Italia t abbandonato a se stesso.

Sono restia a sostenere la suddetta affermazione poich} uno scarso studio dipende dalla propria pochezza interiore
e non dall'Universittr,Istituto, che lascia libero lo studente di gestirsi. Sottolinierei, invece, che all'Universittr si studia
male per la disoccupazione e I'inefficienza di tale istituzione che non ti inserisce, in toto, nella societi 'pratica',
consapevole zza che si acquisisce post-laurea.

La figura dell'anziano, a mio avviso, B da considerare in termini positivi, ideologicamente parlando, in quanto esso

rappresenta l'esperienza, il vissuto, lasaggezza, e in termini negativi se si pensa che ormai tale figura non ha pit,
nella nostra societi attuale, un ruolo attivo.

La letteratura italiana del '900 ha un valore incommensurabile, perch}, nei suoi aspetti pii generali, si rivolge alla
massa, coinvolgendo il pubblico popolare e portando il suo vissuto nei vari generi letterari e quindi divulgando il suo

pensiero.

Con il consumismo odierno non si vanno perdendo alcuni valori tradizionali, ma risulta sempre piil difficile, data la
presa di coscienza da parte delle donne, la convivenza tra la coppia che era possibile in tempi remoti poichb Ia figura
femminile era assoggettata all'uomo a causa della propria ignoranza.

Si tenta di salvare il salvabile, dopo aver distrutto I'ambiente naturale, portando avanti una campagna pubblicitaria
a favore dell'ecologia. Ma come sempre sono solo tante parole e pochi fatti.

18.

Non penso che gli esami universitari debbano essere aboliti, ma forse bisognerebbe cambiare il sistema universitario.
Dato che gli esami hanno un valore diverso, difatti, per gli studenti e per i professori. Capita spesso che tra le due
categorie non ci sia molta sintonia. Gli esami dovrebbero essere piU dei colloqui di verifica e non dei processi in cui
gli studenti si sentono imputati e i professori sembrano degli accusatori.

Si, b vero che all'universitil si studia poco, ma E un'affermazione troppo generale, in quanto non tutti studiano poco.

E' vero perb che b il passaggio dalla scuola superiore all'universittr e quindi il riscontro di diversi metodi di
insegnamento e di organizzazione che fanno si che gli studenti si lasciano andare alla pigrizia. Bisogna cambiare il
nostro atteggiamento. L'apatia pub essere distruttiva.

L'anzianitl oggi b vista proprio come una cosa brutta. Ma per cambiare questa concezione negativa della terza etd,

dobbiamo lavorare per poterci costruire una vita serena. L'anzianith pud essere brutta se gih quando si e giovani la
si vede come tale, se perb come si dice 'uno resta giovane dentro', potrtr senza dubbio vedere il futuro in modo meno
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negativo. E non vedere negli anziani delle persone inutili!.

Il fatto che una letteratura sia di scarso valore non E proprio vero perchb, almeno per me, la letteratura italiana o di
qualsiasi altro paese pud essere di scarso valore per una persona, ma di pregio per altre. Quindi dato che il
sogggettivismo e il relativismo hanno un valore notevole nel nostro secolo, bisogna pi[ che altro cercare di rispettare
le opinioni altrui, nella letteratura e in tutte le altre cose.

Pub essere! Ma se E cosi, non Io E per tutti e di certo per quelli che ci credono il matrimonio pub essere una cosa
bellissima. Se perd per superata si intende oltre che fuori moda anche di poco valore (nel senso che un matrimonio
oggi B pit facile che finisca con un divorzio e non che duri 30 anni) allora si, il matrimonio E un'istituzione superata.

E'vero che I'ecologia b una moda, forse una delle pi[ in voga. Forse perchE I'uomo si rende sempre piU conto della
degradazione ambientale che ha procurato alla terra e con I'ecologia vorrebbe cercare di annullare, in parte, gli sbagli
che ha commesso. Fatto sta che non si pub salvare I'ambiente se non si salva prima l'uomo stesso dal suo modo di
pensare sbagliato.

19.

Gli esami universitari non vanno aboliti, ma modificati. Devono costituire un momento di scambio culturale tra
professore e studente, non una inutile verifica. Gli studenti devono essere in grado di parlare senza paure e soprattutto
devono esprimere il proprio pensiero. Non possono essere giudicati per I'abilittr che hanno nel ripetere le parole di
altri !

All'universiti si studia poco e, quel poco, male. Ma di chi b la colpa? Degli studenti che non studiano o dei professori

che non li stimolano a farlo?

E'brutto per chi crede che un anziano sia inutile e ormai finito. Essere anziani non E brutto per chi crede nella vita
e ha la voglia di viverla intensamente fino all'ultimo.

Per chi b ancora legato ai grandi scrittori la letteratura modema sembra essere un romanzetto rosa. Ma in ogni riga,
in ogni parola, si pub scoprire tutto cib che si vuole e quindi impariamo a cercare, a frugare, a scoprire, senza leggere
il titolo di un libro, e senza preoccupazioni di chi I'ha scritto!

Il matrimonio non d un'istituzione! E'la voglia di condividere tutto con chi si ama; il giorno, la notte, le impazienze,
le angosce, la gioia, la morte, la vita. Si potri mai estinguere questa voglia? Il matrimonio in questo senso non E

superato.

Se per ecologia s'intende solo acquistare prodotti a base di sostanze vegetali, si, I'ecologia b diventata la gran moda
del nostro tempo. Se si tratta di rinunciare alla pelliccia, allora I'ecologia diventa una parola e come tale rimane nei
nostri discorsi, pensieri. Una parola perb che non evoca pit niente, ma che dovrebbe ricordare il disprezzo che
proviamo per la vita.

20.
E'giusto essere esaminati per provare le proprie capacith ma credo che sia sbagliato l'esame come istituzione formale
in quanto b probabile che la persona sottoposta a tali esami risulti inibita da commissioni che hanno la parvenza di
inquisitori. Come soluzione mi sembrerebbe migliore sottoporre I'alunno a continue verifiche con criteri piD discorsivi
non ancorati ai classici schemi scolastici.

A scuola si studia molto ma male in quanto il pit delle volte le nozioni apprese sono didascaliche, quasi mai
coordinate con l'insieme delle materie e risulta quindi che I'apprendimento B basato piil sulla memoizzazione delle
materie e non su una reale applicazione delle stesse.

Personalmente ritengo che nella maggior parte dei casi essere anziani b brutto. Nella realtir contemporanea con la
perdita del patriarcato e del matriziato gli anziani vengano abbandonati; a livello sociale I'assistenza E inesistente e

tutto questo, perchE viene privilegiato solo l'individuo che rende e produce e gli anziani vengono solitamente
emarginati.

La letteratura italiana moderna ha un grosso valore culturale storico. Rappresenta con le diverse correnti il secondo
dopo guerra. Un esempio importante b il realismo, il neorealismo che piir volte lo ha rappresentato anche
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cinematograficamente. Se dovessi parlare della letteratura contemporanea (1992) penso che il suo valore narrativo sia

povero in quanto mancano gli stimoli di altri periodi storici.

Il matrimonio ha sicuramente perso valore da un punto di vista religioso. Statisticamente sappiamo che i matrimoni
aumentano ma di contro ci sono sempre pii divorzi. Si parla sempre di piil di crisi di coppia. Personalmente

preferisco pensare ad una convivenza che non ad un matrimonio come istituzione.

Forse molti si sono fatti trascinare da ideologie catastrofiste, che parlano dell'imminente fine del mondo (buco

dell'ozono-l'innalzamento dei mari) e per questo I'ecologia b entrata nella cultura di massa, sensibilizzando la gente

su problemi poco considerati. PiU che di una moda si tratta di un vero e proprio interesse per la salvaguardia della
salute nostra e del mondo.

21.
Io credo che gli esami sono molto importanti per poter giudicare il grado di preparazione degli alunni, anche se

talvolta gli alunni stessi'vengono giudicati solo e principalmente da come vanno le loro prove d'esame. Gli esami

sono importanti, ma secondo me dovrebbero servire essenzialmente come una riprova, cioB per verificare cid che un

alunno ha appreso durante l'anno scolastico. [o penso che gli esami di maturith dovrebbero essere modificati, infatti
sarebbe meglio se gli alunni fossero tenuti a sostenere colloqui con i propri professori, in sede di esame, per ottenere

una valutazione la pit attinente possibile al grado di preparazione e all'impegno con cui si E affrontato I'anno.

A scuola si studia molto, anzi penso che lo spazio dedicato allo studio sia eccessivo, rispetto a quello dedicato per

le attiviti pratiche. Infatti, soprattutto in un istituto professionale, dovrebbe essere dedicato pi[ tempo alla pratica
anzichb alla teoria, per poter adattare meglio gli alunni al mondo del lavoro. Infatti spesso capita che, finita la scuola,
un raguzo si trova con un'ampia preparazione culturale ma con poca esperienza pratica e che quindi riesce con
difficolti a svolgere il lavoro per il quale ha studiato.

Non b vero che essere anziani b brutto, specialmente se si arriva ad una certa etil in salute e in piena forma. Diventare
anziani fa parte della nostra vita ed b un fatto che dobbiamo accettare, ci piaccia oppure no! Penso che dovrebbe

essere dedicato piir spazio alle attivitd che una persona anziana pub fare, per far trascorrere meglio questa fase di vita,
non brutta ma difficile!

Leggere un libro b sempre utile, sia che si tratti di letteratura moderna oppure no. La letteratura iraliana moderna
penso che ha un valore tale come quella antica, infatti a me piacciono i libri moderni, anzi forse piir degli altri!

Il matrimonio E un'istituzione che non deve essere sottovalutata perchb, a mio avviso, E fondamentale per il nostro
futuro e per poter formare (un domani) una famiglia. Io infatti non riuscirei ad immaginare il mio futuro senza un
marito accanto. Anche se oggigiorno ci sono molte coppie a cui piace convivere senza essere sposati, io non approvo
certi atteggiamenti. Forse posso apparire un po' 'fuori moda', ma il matrimonio mi da piir sicurezza e mi fa sentire
piU saldo il legame tra un uomo e una donna.

E'vero che I'ecologia E diventata la moda del nostro tempo, perb E pur vero che le persone continuano a sporcare
questo nostro mondo senza ritegno. Sono conseguenze tenibili del menefreghismo umano nei confronti della natura.
Oggi I'uomo sembra voler difendere I'ambiente, ma purtroppo, come ho appena detto, E un atteggiamento solo
apparente, perchE quando pub, forse senza volerlo inquina nuovamente ignorando il male che arreca alla natura.

22.
Non credo che sia giusto dire che si devono abolire gli esami. Penso che questi vadano aggiornati e modificati
secondo il variare dei tempi, perchB a scuola studiamo 13 materie diverse, e gli esami, invece, vertono solo su 4
materie.

Forse alcuni ragazzi hanno piU voglia di studiare e altri meno. Ma studiare, E una cosa che svolge il singolo individuo,
che si sente piil o meno responsabile nei confronti della scuola, e non d giusto dire che a scuola non si studia molto,
perchB i ragazzi d'oggi, sanno essere anche seri e responsabili.

Essere anziani pub essere brutto perchB ci si vede invecchiare, si rischia di essere emarginati dalla societtr, come se

la vecchiaia fosse una malattia. Eppure, tutti dovremo invecchiare. L'importante credo, sia rimanere giovani il piil
possibile con lo spirito.
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Non credo in questa affermazione. Al contrario, trovo la letteratura moderna molto pii interessante di alcune poesie
o romanzi dei secoli scorsi. Oriana Fallaci, ad esempio, E una scrittrice che mi piace molto.

Secondo me, il matrimonio non 0 superato. E come me, molti altri giovani lo pensano. Infatti, molte coppie stanno
riscoprendo il significato del 'matrimonio', e comunque, le coppie che iniziano una convivenza, finiscono spesso con
lo sposarsi. Preferire la convivenza al matrimonio, significa non ayere pienamente fiducia nel proprio compagno! e

non assumere pienamente tutte quelle responsabilitA che di fatto comporta il matrimonio.

Si, b vero, I'ecologia A diventata una moda. Ma se per capire che stiamo distruggendo la natura, c'era bisogno di
questa 'moda', allora d un bene che questa moda esista.

23.
No, ritengo che gli esami siano molto importanti in quanto sono un ottimo metodo di controllo e verifica e permettono

di tenersi sempre in esercizio.

Non credo sia vero: dipende dal singolo soggetto. Molto pub dipendere perb anche da altri fattori, come la scuola

stessa, la famiglia e la societtr. Certo, se uno non ha voglia di studiare E un altro discorso, ma nel complesso la scuola
italiana , tolti i vari problemi, va abbastanza bene, soprattutto se messa a confronto con quella americana.

E' un'etd dalla quale passeremo tutti, e non la ritengo brutta. Purtroppo ci sono dei casi in cui gli anziani vengono

lasciati soli e trascurati e alle volte persino rinchiusi e picchiati, ma in altri casi vengono amorevolmente curati e ci
si prende cura di loro.

Anch'essa ha le sue particolarid, e il suo valore, anche se personalmente preferisco la letteratura del '900.

Ritengo che il matrimonio per chi ci crede veramente, non t un'istituzione superata, ma al contrario, B qualcosa in
cui credere. E' un rapporto bellissimo, che permette alla coppia di conoscersi meglio.

Forse un po' b vero, ma rimane comunque un elemento al quale b necessario fare molta attenzione.

24.

Secondo me gli esami sono importanti perchb permettono di verificare la preparazione dello studente, quindi non

devono essere aboliti.

Tutto dipende dal singolo studente: se ha voglia di imparare e di conoscere, la scuola gli permette di farlo, ma spesso
quando andiamo a scuola non ci rendiamo conto dell'importanza di cid che dovremmo studiare.

Credo che sia come tutte le eth con i suoi pregi ed i suoi difetti anche se spesso viene considerata un'eti critica dato
che molte persone emarginano gli anziani, quindi loro si sentono soli.

Secondo le mie conoscenze la letteratura modema non ha scatso valore anche se io preferisco quella del 900.

Penso che il matrimonio sia una delle mete piD ambite sia dall'uomo che dalla donna i quali se ci credono veramente
non lo considerano un'istituzione superata.

E'vero che negli ultimi tempi B diventata una moda ma d necessario fare molta attenzione e averne cura.



SUMMARY

This book reports on a comparative analysis of written argumentative discourse in L2 andLl.
The aim of this study is to investigate the linguistic and pragma-rhetorical characteristics of
argumentative discourse in Italian and Dutch by Dutch adult learners of Italian. The
experiment on which the study is based, was carried out among a group of intermediate
university students. They were asked to write two argumentative essays, one in Italian and

one in Dutch. They were also asked to write a reaction to a number of propositions. The snrdy

shows that the L2 texts and the Ll texts resemble each other closely in the argumentative
categories that are included in the macro-argumentative structure and in the preference
exhibited in the texts for unmarked argumentative indicators. However, with regard to the

linguistic devices employed for the textrtal realization of these argumentative categories, a

number of differences between L2 and Ll were observed. It is suggested that these

differences should br! attributed to similarities between L2 and Ll, to relations of markedness
and to linguistic properties of L2, such as transparancy, semantic unequivocality and
polyvalency.

Although a comparison of theL? essays with essays written by a group of native writers
of Italian shows that both types resemble each other in that they display a similar preference
for unmarked colloquial forms, numerous differences between the L2-Italian and the Ll-
Italian texts were found in the use of pragma-rhetorical devices. The comparison of the L2-
Italian, native Italian and Dutch essays shows thatL? writers are strongly influenced by the
pragma-rhetorical and stylistic conventions of their mother tongue.

Chapter ,l sets out the general problem to be discussed in this study, viz. the
characteristics of the argumentation structure of argumentative texts written by intermediate
L2 learners. More in particular, it concentrates on the kind of linguistic and pragma-rhetorical
devices used for the realization of the argumentative categories inL? and Ll and on the role
of the mother tongue in this.

In order to produce argumentative discourse, L2 learners have to acquire a number of
lexical and syntactic devices used for the realization of the argumentative categories in L2.
The argumentative function of these categories can be marked linguistically by means of
argumentative indicators (because, although, therefore) or by other lexical and syntactic
devices (verbal constructions, morpho-syntactic marking, communicative formulas,
performatives). To be able to write argumentative texts L2 learners must also be acquainted
with L2 pragma-rhetorical and stylistic conventions. These are largely language specific and
relate to the types of arguments that can be used, the sequence of these arguments, the choice
of register, the psychological distance between writer and reader, and the use of modality
markers and figures of speech.

Writing argumentative prose can be difficult for native speakers as well, given the
multiplicity of cognitive, meta-cognitive, argumentative, linguistic and pragma-rhetorical skills
involved. Producing argumentative discourse in L2 is a still more demanding task. Although
L2 writers probably transfer a large number of their Ll cognitive, meta-cognitive and
argumentative skills to L2, the argumentation structure of their texts may be negatively
affected by linguistic deficiencies in their L2 knowledge and by their lack of knowledge of
the pragma-rhetorical and stylistic patterns of L2. As a result, the argumentative essays in L2
and Ll may differ in complexity and in the occurrence of different argumentative categories.
There may also be differences in the use of argumentative indicators, modality markers,
standpoint markers, figures of speech and other pragma-rhetorical devices.
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Chapter 2 gives an overview of some theoretical models for the analysis of
argumentation, such as Van Eemeren and Grootendorst's pragma-dialectical model (198a;
1987; 1992; 1994), Toulmin's procedure for defending claims (1958/1964) and the
argumentative grammar proposed by Lo Cascio (l99la; 1991b). Lo Cascio's model has the
advantage of combining a logico-semantic and pragmatic analysis with a syntactic-linguistic
analysis. Furthermore, it takes into account the recursive, hierarchical nature of argumentation.
For these reasons it turns out to be the most useful instrument for the investigation of the
linguistic and pragma-rhetorical characteristics of the argumentation structure in L2 and Ll.
Lo Cascio, expanding Toulmin's model, distinguishes eight argumentative categories, three
of which are obligatory and five optional. The obligatory categories are Opinion and
Conclusion (O; Q; Argument and Counterargument (A; CA); General Rule (RG). The
optional categories are subdivided into adjuncts and specifiers. The adjuncts are Rebuttal
(R/S), Reinforcement (RINF) and Alternative (AL); the specifiers are Qualifier (Q) and
Backing @. For the present study two argumentative subcategories and one non-
argumentative category were added to Lo Cascio's model: Condition (COND), Precisizer
(PRECI,$ and Premise (PREMIS).

Chapter 3 presents a taxonomy of the various cognitive, meta-cognitive, argumentative,
pragma-rhetorical and linguistic skills required for writing argumentative texts in L2. The
cognitive, meta-cognitive and argumentative Ll skills are language independent. They
constitute the basis of a learner'sL? argumentative competence as well. According to the so-
called Threshold Hypothesis (Alderson 1984), these skills will only become operative inLZ,
if the L2 knowledge has passed a particular threshold level of linguistic competence. In
addition, L2 argumentative competence consists of LZ pragma-rethorical and linguistic skills.
These linguistic and pragma-rhetorical skills are largely language specific. It is argued that,
although the argumentative Ll skills, considered as a specific form of meta-cognition, affect
I.2 writing, L2 knowledge is probably the major predictor of L2 text quality.

Chapter 3 also discusses a series of factors, such as markedness and certain linguistic
properties of target structures (complexity, the relationship between syntactic form and
semantic function, transparancy, communicative relevance, syntheticity and input frequency)
which may influence the acquisition of the linguistic L2 skills needed for producing
argumentative prose. It is argued that less proficient L2 writers will presumably resort to
linguistic simplification and reduction. This may affect the textual organization of the
argument and the use of hypotactical versus paratactical argumentative structures. Proficient
writers will be able to take advantage of their argumentative Ll skills. A further increase in
L2 knowledge is likety to affect L2 text quality positively, but will not further increase the
complexity of the macro-argumentative structure of the L2 texts.

Chapter 4 sets out the detailed research questions which follow from the general
research problem formulated in Chapter l. These questions are:

1. What is the frequency of the obligatory and optional argumentative categories and
subcategories in L2 and Ll and in what order do they occur inL? production?

2. To what extent does the L2 macro-argumentative structure differ from the macro-
argumentative structure in L1 with regard to the use of hypotactical versus paratactical
argumentative structures?
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3. What differences can be observed between L2 and Ll with regard to the use of
argumentative indicators and other lexical and syntactic devices employed for the

realization of the argumentative categories?

4. What role do argumentative indicators play inL? and Ll compared to the role of other
lexical and syntactical marking devices?

5. In what cases are instances of linguistic transfer from Ll found and to what extent is

the acquisition of L2 lexical and syntactic devices affected by relations of markedness

and by linguistic characteristics of the L2 input?
6. Are there any differences betweenL? and Ll in the role played by pragma-rhetorical

deVices with an indirect argumentative function, such as metaphors and rhetorical
questions? To what extent does the pragma-rhetorical specificity of LZ constitute a

learning problem and in what cases does pragma-rhetorical transfer from Ll occur?

One of the basic assumptions of Chapter 4 is that the sequence and occurrence of the
obligatory and optional argumentative categories and subcategories (accessibility) are

determined by mutual implicational relations and by inherent cognitive complexity,
communicative necessity, pragma-rhetorical complexity and linguistic complexity. Together
these constraints function as a filter which may in some degree delay access to the categories
inL2. Also the acquisition of argumentative discourse by young Ll speakers will probably
be constrained by these factors, but their nature and weight in Ll is likely to be quite
different from their influence in L2.

Another assumption underlying this study is that, as for the realization of the
argumentative categories, L2 and Ll differ in the degree of grammaticalization (cfr. Giacalone
Ramat 1992; 1993; 1995:' Skiba & Ditmar 1992). As postulated by the grammaticalization
theory, a first implicit pragmatic phase can be discerned, with regard to the acquisition of
modality in L2, in which all linguistic encoding is lacking and the modal meaning of the
utterance has to be inferred from the direct verbal and non-verbal context. In the second,
lexical phase modality is realized with simple non-grammaticalized means. Only in the third,
grammaticalized phase are some morpho-syntactic marking devices used.

On the basis of this grammaticalization theory, it may be hypothesized that intermediate
L2 writers will make use of grammatically and lexically simpler structures than they do in
L1. Furthernore, proficient L2 writers will probably use more grammaticalized and lexically
more complex devices than less proficient L2 writers do. As a result, L2 will contain more
argumentative indicators and fewer other lexical and syntactic marking devices than Ll, since
realization of the argumentative categories by means of the latter will probably be more
demanding than realization by an unmarked argumentative indicator. This tendency to use less
grammaticalized structures inLZ may also lead to a preference for the use of syntactically
coordinate argumentative categories, rather than syntactically subordinate categories. Another
effect may be that the macro-argumentative structure in L2 is less hypotactically organized
than its Ll equivalent.

Finally, it is assumed that the use of pragma-rhetorical devices such as metaphors and
rhetorical questions, which may increase the illocutionary force of the argument, will be fairly
difficult for L2 writers. These devices are closely linked to cognitive and psychological
factors, since one's way of writing is part of one's personality and reflects one's perception
of reality. L2 writers will therefore acquire these pragma-rhetorical devices only at a relatively
late stage of the L2 acquisition process. As a consequence, these indirectly argumentative
devices are likely to play a minor role in the texts of intermediate L2 writers. Moreover, we
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may suppose that L2 production will be affected in some degree by the pragma-rhetorical and
stylistic patterns and conventions of the mother tongue.

On the basis of the theoretical assumptions discussed above, and in accordance with the
research questions l-6, the following hypotheses can be formulated:

Ad t:
(1a) As a result of implicationality, cognitive complexity, communicative necessity, pragma-

rhetorical complexity and linguistic complexity, the acquisition in L2 of the obligatory
and optional argumentative categories and subcategories occurs in the following order:
I
- Obligatory categories: O/C, A (CA), RG
- Optional categories: Q
u
- Obligatory categories: O/C, A (CA), RG
- Optional categories: AL, Q, F; RIS (syntactically realized as a semi-coordinate); RINF
(syntactically realized as a co-ordinate)
- Subcategories: COND, PRECIS
m
- Obligatory categories: O/C, A (CA), RG
- Optional categories: RIS (syntactically realized as a subordinate); RINF (syntactically
realized as a subordinate); AL, Q, F
- Subcategories: COND, PRECIS

(1b) Implicationality, cognitive complexity, corrmunicative necessity, pragma-rhetorical
complexity and linguistic complexity limit the accessibility in L2 of the optional
categories to a greater extent than the accessibility of the obligatory categories. As a

result, the optional categories RINF, RIS, Q, AL and F and the subcategories COND
and PRECIS are used less frequently inLZ than in Ll.

(lc) lnL2, because of the stronger preference for co-ordinate argumentative categories, the
subordinate categories RIS and RINF are more often realized as co-ordinates.

Ad 2:
(2) In comparison to the Ll texts, the L2 texts display a less hypotactical organization of

the argument and they contain fewer argumentative constituents at the argumentative
sublevels S, SS and SSS.

Ad 3:
(3a) The argumentative categories in LZ are realized more often by simple, non-

grammaticalized devices. Proficient L2 writers make use of a greater variety of lexical
and grammaticalized devices than less proficient L2 writers do.

(3b) Epistemic modality is realized more frequently with simple, non-grammaticalized
devices. Proficient L2 writers use a greater variety of lexical and grammaticalized
devices than less proficient L2 writers do.

Ad 4:
(4) The argumentative categories inL2, compared to those in Ll, are realized more often

by means of argumentative indicators and less often by other lexical and syntactic
devices.
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Ad 5:
(5) In L2 the Ll influence results in learners overusing argumentative indicators with an

Ll equivalent. At the same time indicators without an Ll equivalent are underused. The
use of marking devices is also affected by relations of markedness and by linguistic
characteristics of the L2 input, such as complexity, the kind of relationship between
syntactic form and semantic function, transparancy, communicative relevance,
syntheticity and input frequency.

Ad 6:
(6a) Pragma-rhetorical devices and figures of speech with an indirect argumentative function

play a smaller part in L2 than in Ll.

(6b) The use of pragma-rhetorical devices and figures of speech in L2 is based on the
pragma-rhetorical patterns and conventions of Ll.

Chapter 5 describes the experiment which was set up to test these hypotheses. The
experiment was carried out among a group of 85 Dutch university students of Italian,
European Studies and Cultural Studies at the University of Amsterdam. The participants were
all in their third year. Their language proficiency in Italian ranged from lower-intermediate
to higher-intermediate. The students were asked to write two argumentative essays, one in
Italian (test A) and one in Dutch (test B) and to formulate a written reaction in Italian to six
propositions (Test C). To gain a better insight into the use of argumentative indicators and
pragma-rhetorical devices in native Italian, tests A and B were also given to a group of 45
native Italian exchange students at the University of Amsterdam. On the basis of global
scoring by three independent judges, theL2 essays were grouped into three proficiency levels
(level 1, 2 and 3). 15 essays of each proficiency level were selected for the analysis of the
argumentation structure. The Italian and the Dutch essays were compared statistically by
means of t-tests and Wilcoxon-tests; possible group effects were measured by a multiple range
test (Student-Newman-Keuls post hoc test).

Chapter 6 discusses the results of the analysis of the sequence and frequency of the
argumentative categories in LZ and Ll, the characteristics of the macro-argumentative
structure and the use of argumentative indicators and other marking devices. With regard to
the occurrence of the argumentative categories, very few significant differences betweenL?
and Ll can be observed. The number of Opinions inL? is larger than that in Ll. From this
finding we cannot infer, though, that the L2 texts contain more unsubstantiated Opinions,
since a comparison of the numerical relation between Opinion (O) and Argument (A) in L2
and Ll shows that this difference is statistically not significant.

ln LZ Reinforcement (RINF) is realized more often as a co-ordinate (CA/RINF).
Similarly, significantly more performatives are used by the writers to express modality (Q
perf). It might be concluded that linguistic simplification strategies apparently play a more
important role in L2. However, there is no significant difference between L2 and Ll with
regard to the cases in which RINF is realized as a subordinate, nor are there signs of
linguistic simplification in LZ with respect to the Precisizer (PRECIS), since contrary to
expectations, the subcategory PRECIS turns out to be more frequent in L2 than in L1.
Another difference between L2 and Ll is that the total number of argumentative components
inLZ is significantly higher than in Ll. A possible explanation is that L2 writers are more
inclined to use simpler lexical and syntactic devices, because their linguistic and pragma-
rhetorical tools are less elaborate.
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The results show that, on the whole, there are few differences in the occurrence of
obligatory and optional categories and subcategories, both between L2 and Ll, and between
the L2 writers of the proficiency levels 1,2 and 3. Evidence supporting the hypothesized
effect of implicationality, cognitive complexity, communicative necessity, pragma-rhetorical
complexity and linguistic complexity cannot be found (hypothesis la). The assumption that
the optional categories are used less inLZ than in Ll, must also be rejected (hypothesis lb).
Although paratactical realization of RINF as CAIRINF turns out to occur more frequently in
L2, this linguistic simplification strategy doesn't seem to apply to RIS, where no significant
differences between L2 and Ll can be observed (hypothesis lc).

With regard to other characteristics of the macro-strubture of the argument such as the
use of hypotactic argumentation structures and the occurrence of argumentative constituents
at the argumentative sublevels S, SS and SSS, significant differences between L2 and Ll
cannot be detected. There are no significant differences either in the number of General
Opinions and Conclusions that are explicitly included in the texts and in the occurrence or
absence of introductory non-argumentative text components (PREMIS) (hypothesis 2).

A number of differences between the LZ and the Ll essays were found in the degree
of grammaticalization and lexical complexity of the linguistic realization of the argumentative
categories. Apart from performatives, L2 learners also use a larger number of simple
predicative constructions and unmarked adverbs to express modality, such as forse (maybe).
Syntactically simplified realizations of RINF as CA/RINF prove to be more frequent in LZ
as well. Some differences in morphosyntactic complexity were detected in the realization of
Condition (COND), especially in the use of tenses and verbal modes and in the use of
conditional clauses. However, this does not apply to the use of other argumentative categories
in LZ and Ll, nor to the L2 texts of the levels l, 2 and 3, in which no differences in the
degree of grammaticalization were found. Hypothesis 3a and 3b are therefore only partially
supported in the case of RINF, Q and COND, but they are not supported in the case of the
other categories.

As predicted by the grammaticalization theory, the total number of argumentative
indicators inL2 turns out to be much higher than in Ll. Nonetheless, the higher frequency
of indicators in the L2 texts is not accompanied by a lower frequency of other lexical and
syntactic marking devices, since these are also used more often in L2. Hypothesis 4 is
therefore confirmed by the data for the number of argumentative indicators inL} and Ll. It
is not supported, however, for the use of other lexical and syntactic devices in both languages.

With regard to the type of argumentative indicators, in both L2 and Ll subjects tend
to use only unmarked, colloquial indicators. They show a preference for L2 indicators which
have an equivalent in the mother tongue, and for indicators which are transparant in their
relationship between syntactic form and semantic function, semantically unequivocal and
polyvalent. Input frequency, corlmunicative relevance and syntheticity do not seem to be so
important. Ll influence manifests itself mainly in that indicators with no L1 equivalent are
avoided in L2. Where they are not avoided, the syntactic and semantic domain of the
indicators is often restricted.

Chapter 7 reports on the results of the comparison of the use of argumentative
indicators inLZ and in Ll Italian. Both the L2 texts and the texts of the native speakers are
characterized by juxtaposition and by the use of paratactical, asyndetic connections, few
punctuation markers and a relatively small number of unmarked colloquial indicators. The
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main differences between L2- and Ll-Italian occur inside the group of the so-called justifiers
(i.e. the indicators used for marking the Argument). Transparant and polyvalent indicators
which belong to the spoken language and possesss an obvious Dutch equivalent, tend to be
overused inLZ. On average the sentences are also longer in the native Italian essays than in
L2-Italian and in Dutch. The considerably higher mean length of the sentences in native
Italian does not seem to be caused by syntactic factors, but is probably due to pragma-
rhetorical and stylistic factors, such as the accumulation of modal nouns and adjectives, and
a large number of enumerations. Generally speaking, the native Italian texts display a greater
lexical variety than the Dutch essays. The higher number of modality markers used by the
writers in the Italian Ll texts also gives the impression of greater emotional involvement.

The use of metaphors and rhetorical questions appears to be similar in L2-Italian and
Dutch, but fundamentally different in Ll-Italian. Newly created metaphors only occur in Ll-
Italian. In L2-Italian and in Dutch they are completely absent. Similarly, lexicalized,
standardized metaphors rue used much more frequently in native Italian than in L2-Italian or
in Dutch. The same is true for the number of indirectly argumentative rhetorical questions.

Other figures of speech, such as periphrases and antonomasias, occur very often in Ll-Italian
and seldom inL?- Italian and in Dutch. As a consequence, evidence for hypothesis 6a, which
predicts thatL? writers make greater use of this type of pragma-rhetorical devices in L2 than
they do in their mother tongue, was not found. The assumption that the use of pragma-
rhetorical devices inL? is both quantitatively and qualitatively determined by their role in Ll,
is confirmed by the data (hypothesis 6b).

Chapter 8 summarizes the main findings of this study and makes some suggestions for
further research.

The study makes clear that there are very few substantial differences between L2 and
Ll in the complexity of the argument and the occurrence of the various argumentative
categories. Supporting evidence for the hypothesized order in which the argumentative
categories are used inL2 production was not found, as we have seen. Future research should
make clear to what extent this similarity between L2 and Ll should be attributed to the
degree of L2 proficiency of the writers and to the relative proximity of the proficiency levels
l, 2 and 3. The intermediate LZ writers may already have passed the threshold level of
linguistic competence required for the use of the argumentative categories in L2. Further
research should attempt to establish whether the influence of implicationality, cognitive
complexity, cernmunicative necessity, pragma-rhetorical complexity and linguistic complexity
can be detected in texts written by beginners and whether there are other factors which may
affect the accessibility of the argumentative categories in L2.

The study also shows various grounds for rejecting the grammaticalization theory in its
present form. Further research should establish whether particular aspects of the
grammaticalization theory might nonetheless be useful in the description of the acquisition
of the L2 lexical and syntactic marking devices of the argumentative categories. The study
also makes clear that the majority of differences between LZ and Ll writers resides in the
control and manipulation of textual and pragma-rhetorical rather than grammatical strategies.
Also the sharp distinction made by Giacalone Ramat et al. between lexicon and syntaxis
proves to be theoretically and practically untenable. For these reasons a third, textual phase
should perhaps be proposed, rather than a separate grammaticalized phase as postulated by
the grammaticalization theory. The linguistic acquisition of the argumentative categories in
L2 could then be described in terms of a process which starts at the pragmatic level and leads
via the lexical-syntactic level to the textual level.
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Finally, the study shows that the non-native character of the writing of intermediateL?
writers results in the first place from deviant pragma-rhetorical realizations of the
argumentative categories. The type of linguistic realizations plays a relatively minor part.
Further research should therefore focus first of all on these pragma-rhetorical realizations and
the linguistic and pragma-rhetorical devices which writers have at their disposal to manipulate
the emotional involvement of the reader, and secondly on the extent to which differences
between LZ and Ll in lexical variety and the choice of modality markers are determined by
the contrasting pragma-rhetorical conventions of L2 and Ll.
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