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CEREMONIE MAAKT VREEMDELING NIET NEDERLANDSER 

“De ceremonies waarbij vreemdelingen Nederlanders worden, lijken nauwelijks bij te dragen 

aan de verbondenheid van de nieuwe Nederlanders met de maatschappij. Daarom is het 

ook zeer de vraag of deze nieuwkomers door de ceremonie meer gaan deelnemen aan de 

Nederlandse samenleving. Dat staat in een rapport van het WODC, het onderzoeksinstituut 

van het ministerie van Justitie, dat woensdag bekend geworden is. Sinds begin 2006 

moeten alle gemeenten de plechtigheid organiseren. Maar de veertig nieuwe Nederlanders 

die het WODC ondervroeg, voelden zich voor de ceremonie al verbonden met Nederland. De 

plechtigheid voegt daar weinig aan toe, luidt de voorzichtige conclusie van de 

onderzoekers.”1 

 

Toen ik dit nieuwsbericht las in verschillende Nederlandse dagbladen op 18 augustus, was 

het eerste wat ik dacht: ‘Hier past mijn onderzoek precies tussen!’ Voor mij is dit 

nieuwsbericht weer een van de voorbeelden dat het thema ‘integratie’ nog steeds actueel is.  

 

Een half jaar geleden, toen het tijd werd om een keuze te maken voor het onderwerp van 

mijn afstudeerscriptie voor de master Communicatie, Beleid en Management, wist ik dat ik 

zogezegd ‘iets met interculturaliteit’ wilde. Het eerste idee was een onderzoek naar het 

„Oranje boekje‟ met belangrijke informatie bedoeld voor Nederlandse voetbalfans die in 

Zuid-Afrika het WK gingen kijken. Daarna kwam het idee om bij de Wereldomroep een 

onderzoek te doen naar internetvideo’s bedoeld voor verschillende culturen. Uiteindelijk ben 

ik uitgekomen bij het boekje „Welkom in Nederland‟ dat het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemaakt, en dat uitgereikt wordt aan nieuwe 

Nederlanders door gemeenten tijdens de naturalisatieceremonie.  

 

Het lange scriptietraject heeft mijn doorzettingsvermogen flink op de proef gesteld. Voor 

het eerst een half jaar lang, in je eentje, met één project bezig zijn wat uiteindelijk moet 

leiden tot een masterwaardig onderzoeksrapport, waarin je alles zal moeten laten zien wat 

je in de afgelopen jaren aan de Universiteit hebt geleerd. Toch heb ik met de hulp van de 

wetenschappelijke inzichten van mijn scriptiebegeleidster Iris van Veenendaal en de steun 

van familie en vrienden, en de medewerking van de respondenten en contactpersonen bij 

het ministerie van BZK en de gemeente Utrecht, hier naar mijn idee een mooie scriptie 

liggen waar ik erg trots op ben! 

 

Veel leesplezier! 

 

Rosalie Gendrault 

 

Utrecht, augustus 2010. 

                                                 
1 Algemeen Dagblad, op 18-08-2010. 
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Samenvatting 

Wanneer je als buitenlander minimaal vijf jaar in Nederland woont, kan je je laten 

naturaliseren tot Nederlands staatsburger. Sinds 2006 is het verplicht om dan de 

naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze ceremonie, die gemeenten organiseren 

om vreemdelingen meer verbonden te laten voelen met Nederland, wordt onder andere het 

boekje ‘Welkom in Nederland‟ uitgereikt. Het is gemaakt door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is bedoeld om de nieuwkomer handige 

informatie over onder andere de Nederlandse geschiedenis, rechtstaat en democratie te 

geven. Ik vroeg mij af hoe Nederland in dit boekje wordt gerepresenteerd en of dit boekje 

als toegevoegde waarde wordt beschouwd door de doelgroep, die immers al jaren in 

Nederland woont. In eerste instantie heb ik interviews gehouden met de makers van het 

boekje. Volgens hen draagt met name de informatie over de Nederlandse geschiedenis bij 

aan het begrijpen van de huidige samenleving, zoals het feit dat de vrijheid bevochten is. 

De beschrijving van Nederlandse kenmerken, als ‘ondernemend’ en ‘zuinig’ en de 

vergelijking van Nederlanders met ‘koopmannen’ en ‘dominees’ is volgens de makers ook 

een belangrijk onderdeel om nieuwkomers aan te sporen zelf een bijdrage te leveren aan de 

samenleving en iets op te bouwen.  

Ik was geïnteresseerd in de interpretatie van autochtone en nieuwe Nederlands van het 

boekje op zowel visueel als tekstueel niveau en op cognitief en affectief vlak. De autochtone 

Nederlandse zijn bevraagd, omdat ik benieuwd was naar wat hun mening was over hoe hun 

land hier wordt gepresenteerd. In totaal heb ik 18 mensen door middel van kwalitatief 

onderzoek geïnterviewd: negen autochtone Nederlanders en negen nieuwe Nederlanders 

van verschillende landen van herkomst en met verschillende motieven om in Nederland te 

wonen. De uitkomsten van de interviews zijn gecategoriseerd in vijf thema’s: 

bruikbaarheid, representativiteit, identificatie, waardering en de combinatie van tekst en 

beeld. Hoewel beide groepen het boekje op zowel tekstueel als visueel vlak waardeerden, 

werd het als niet bruikbaar beschouwd door de vele, reeds bekende informatie. Opvallend 

was dat de nieuwkomers vonden dat Nederland goed werd gerepresenteerd in de tekst. 

Autochtonen vonden het geen goede representatie van Nederland, zij konden zich niet 

identificeren met de eigenschappen die aan Nederlanders toegekend worden in het boekje. 

Ook de nieuwe Nederlanders voelden zich niet aangesproken, omdat de tekst „Welkom in 

Nederland‟ volgens hen duidt op hun eerste stap in Nederland, die al jaren geleden is gezet. 

Tot slot heb ik aan de hand van literatuur uit de semiotiek, ofwel de tekenleer, een eigen 

analyse gedaan van het boekje op basis van de bevindingen uit de interviews.  

Uit de analyse kwam dat er in de tekst belangrijke factoren ontbraken die een tekst 

interessant maken, zoals het feit dat de voorkennis te hoog was. Het gebruik van 

stijlfiguren, met name metaforen en metonymieën, heeft een bijdrage geleverd aan de 

beelden die gegeven worden van Nederland. Deze metaforen en metonymieën hebben 

wellicht invloed gehad op de representativiteit van het boekje. Verder was de combinatie 
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van tekst en beeld niet altijd goed op elkaar afgestemd. Voor de analyse van het beeld zijn 

vier afbeeldingen gekozen om te analyseren. Interpersoonlijkheid en compositie bleek van 

invloed te zijn op de interpretatie van de kijker.  Contact met personen in de afbeelding is 

belangrijk om de kijker aan te spreken. En het leggen van nadruk op bepaalde aspecten in 

een afbeelding, door kleur, scherpe of grootte, zorgt ervoor dat de afbeelding niet altijd het 

belangrijkste naar voren laat komen.  

Kortom, het ministerie zou het boekje op een betere manier kunnen benutten als zij de 

informatie beter afstemt op de behoeften van de doelgroep.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Integratie is een begrip dat niet weg te denken is in Nederland. In politieke discussies, 

campagnes, dagelijkse gesprekken, een onderwerp waar niet gemakkelijk consensus over 

bereikt wordt. 

Het beleid rondom integratie richt zich op de bevordering van het opnemen van allochtonen 

in onze samenleving. Mensen moeten zich betrokken en verbonden voelen met elkaar en 

met de maatschappij en volwaardig mee kunnen doen, ongeacht hun afkomst en 

geloofsovertuiging.2  

Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten in Nederland een 

inburgeringsexamen doen, voordat zij hun verzoek om een Nederlands paspoort, ofwel 

naturalisatie, kunnen indienen.  

In het jaar 2009 hebben 25.000 mensen een aanvraag voor naturalisatie gedaan.3 

 

Sinds 2006 is op voorstel van de minister van Vreemdelingenzaken voor het eerst de 

naturalisatieceremonie in het leven geroepen. Tijdens deze ceremonie wordt stilgestaan bij 

de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Het doel dat door de ceremonie dient te 

worden behaald, is meer verbondenheid van nieuwe staatsburgers met de Nederlandse 

samenleving, met als einddoel: actief burgerschap in de vorm van participatie in die 

samenleving. Vaste onderdelen tijdens de ceremonie zijn een toespraak van de  

(loco-)burgemeester van de betreffende gemeente, de uitreiking van het besluit, het 

afleggen van de verklaring van verbondenheid en de uitreiking van het boekje „Welkom in 

Nederland‟.  

Dit laatste onderdeel is bedoeld als handreiking met handige informatie over Nederland. 

Het boekje is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het dient als een eerste introductie voor de nieuwe Nederlanders in de grondbeginselen van 

de Nederlandse democratie, rechtsstaat en maatschappij.4 

Maar in hoeverre sluit dit boekje eigenlijk aan op de kennis die nieuwkomers al hebben van 

Nederland, en hoe wordt Nederland in dit boekje gerepresenteerd? 

 

Een onderzoek naar het boekje „Welkom in Nederland‟ laat twee interesses samenkomen: 

mijn interesse voor multiculturaliteit in de samenleving en mijn interesse in 

betekenisgeving en semiotiek. 

Na de middelbare school ben ik begonnen met het maken van verre reizen. Ik ben erg 

onder de indruk geraakt van de grote verschillen die er zijn tussen continenten, landen en 

zelfs binnen landsgrenzen op het gebied van gewoontes, normen, waarden, geloof en 

                                                 
2Website Postbus 51, 21-03-2010. 
3IND brochure Jaarresultaten 2009. 
4 Boekje „Welkom in Nederland‟. 
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gedrag. Met name de manier waarop met deze verschillen wordt omgegaan als de 

verschillende culturen met elkaar in contact komen. Ik heb gemerkt dat respect naar 

elkaars overtuigingen het allerbelangrijkst is, en dat dan de meest uiteenlopende culturen 

prima naast elkaar kunnen leven. Ook in Nederland trekt dit fenomeen mijn aandacht, hoe 

het inburgeringsbeleid hier wordt gevoerd. Het boekje „Welkom in Nederland‟ heeft als 

uitgangspunt om nieuwe Nederlanders, die dus een andere culturele achtergrond hebben, 

te informeren over hoe dingen werken in Nederland. Dit om uiteindelijk de nieuwkomers 

thuis te laten voelen in hun nieuwe land. 

 

Naast mijn interesse in multiculturaliteit vind ik het interessant dit verschijnsel te 

combineren met de semiotiek, ofwel de tekenleer.5 Al vanaf mijn bachelor Taal en Cultuur 

Studies met de hoofdrichting Communicatiekunde heb ik veel cursussen gevolgd met 

betrekking tot verschillende soorten tekst, gepresenteerd in verschillende vormen. Ook 

afbeeldingen kwamen aan bod, echter alleen gericht op de toegevoegde waarde ervan in 

samenhang met de tekst. Tijdens de huidige master Communicatie, Beleid en Management 

is ook specifieke aandacht besteed aan afbeeldingen op zich en de semiotische betekenis 

daarachter. Tijdens een onderzoek naar de semiotische tekens van een campagnespotje ben 

ik erachter gekomen dat beelden zeer veelzeggend en context- en persoonsafhankelijk zijn. 

In mijn onderzoek naar het boekje „Welkom in Nederland‟ kan ik mijn ervaring met tekst en 

beeld combineren.  

1.2 Mijn positionering als onderzoeker 

Bij het uitvoeren van een onderzoek is het belangrijk dat je je als onderzoeker positioneert. 

De manier van kijken naar onderzoek heeft invloed op de aanpak en interpretatie van 

resultaten. 

Onderzoek doen is voor mij een belangrijke manier om op zorgvuldige en systematische 

wijze een bepaald kennisgebied te bestuderen. Om feiten, principes en inzichten te 

ontdekken van gebeurtenissen, sociale contexten of materiaal uit het heden of verleden met 

als doel het begrip te vergroten. Daarnaast zijn verkregen inzichten uit onderzoek voor mij 

ook van belang voor de toekomst. Voorspellingen kunnen op basis van onderzoek gedaan 

worden en in de praktijk kan ingespeeld worden op de bevindingen.  

 

Tijdens mijn bachelor, met communicatie als specialisatie, heb ik vaak kleinschalige 

onderzoeken moeten doen. Altijd was dit kwantitatief. Het doel was om zo veel mogelijk 

data te verzamelen om betrouwbare, representatieve uitspraken te kunnen doen over de 

bevindingen. Na mijn eerste kennismaking met kwalitatief onderzoek, tijdens de minor 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap, ben ik van mening dat de bevindingen uit diepte-

interviews op een bepaalde manier waardevoller kunnen zijn dan bijvoorbeeld enquêtes. Je 

verkrijgt inzicht in achterliggende ideeën van mensen zonder dat je te veel sturing aan de 

antwoorden hoeft te geven.  
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Ik doe in dit onderzoek interpretatief onderzoek. In tegenstelling tot het positivisme, de 

opvatting dat alleen empirische wetenschappen geldige kennis opleveren, richt 

interpretatief onderzoek zich op het verkrijgen van inzicht in de motieven, percepties en 

ervaringen van sociale actoren.6  

Deetz schrijft in zijn artikel Describing Differences in Approaches to Organization Science 

7over vier onderzoeksdiscoursen (Normative Studies, Interpretive Studies, Critical Studies, 

Dialogical Studies). 

Hij probeert in zijn stuk inzicht te krijgen in overeenkomsten en verschillen tussen de vier 

benaderingen. Verschillen kunnen duidelijk gemaakt worden aan de hand van het 

contrasteren van dimensies op twee assen. Enerzijds een as waar local/emergent- 

onderzoeksconcepten tegenover elite/a priori- concepten staan en anderzijds een as waar 

consensus- onderzoeksconcepten tegenover dissensus- concepten staan. 

In tabel 1 staan de verschillende benaderingen getypeerd en worden de polen duidelijk.  

 

Discours  

Normative Studies Moderne en progressieve discours.  

Ontstaan vanuit de natuurwetenschappen. A priori concepten worden 

getoetst  om op zoek te gaan naar objectiviteit en de werkelijkheid. Er 

wordt gericht op consensus door validiteit als centraal belang te zien. 

Interpretive Studies Traditioneel discours.  

Organisatie wordt gezien als een sociale plek waar karakteristieken van 

mensen gedeeld worden. Het onderzoek richt zich op consensus door 

mensen in het veld proberen te begrijpen in de specifieke context. 

Hermeneutische aanpak.  

Critical Studies Laat modern discours.  

Onderzoekers zien mensen als sociaalhistorische creaties. Organisaties 

worden gezien als politieke omgevingen waarin strijd en dominantie 

staat centraal staan. Onderzoek richt zich op het aantonen van sociale 

constructies die ongelijkheid belangrijker vinden dan consensus.  

Dialogical Studies Postmodern discours.  

Nadruk ligt op de natuur van mensen met taal als belangrijkste systeem 

van onderscheiding. Fragmentatie staat centraal, maar niet bepaald 

door een elite maar door conflicten en verschillen in betekenisgeving 

bloot te leggen om verandering te bevorderen. 

 

Tabel 1: De vier onderzoeksbenaderingen van Deetz8 

                                                                                                                                                            
5 In hoofdstuk 3 wordt in de literatuurstudie uitgebreid ingegaan op het begrip semiotiek. 
6 Henn, M. et al. (2006) A short introduction to social research, London: Sage Publications, p.28. 
7 Deetz, S. (2000) Describing Differences in Approaches to Organization Science. In: Frost, J., Lewin, A.Y., Daft, 

R.L., Talking about Organizations Science. USA: Thousand Oaks, 123-152. 
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Het doel van het interpretatieve discours is te laten zien hoe sociale werkelijkheden worden 

ontwikkeld en onderhouden. Het onderzoek richt zich op het interpreteren van verschillende 

werkelijkheden. Door te kiezen voor interpretatief onderzoek, kan ik mijzelf dan ook vinden 

in de hermeneutiek. Leezenberg & De Vries beschrijven deze term in hun boek 

Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen9 als de studie van het proces van 

interpreteren of begrijpen van teksten en andere cultuuruitingen. Dat wil zeggen, wat 

iemand bijvoorbeeld bedoelt met bepaalde culturele gebruiken, termen of figuren. Wanneer 

je wil weten wat een bepaalde betekenis van iets is, moet je het duiden ofwel interpreteren. 

Zij verwijzen hierin onder andere naar het werk van Giddens.  

De Engelse socioloog Giddens betoogt dat sociale feiten van betekenis doordrenkt zijn en 

we in feite dus niet ontkomen aan een soort hermeneutisch perspectief: alles kan gezien 

worden als betekenissen en interpretatie. Hij benadert de sociale wetenschappen dan ook 

met dubbele hermeneutiek. De dubbele hermeneutiek houdt in dat de onderzoeker zich 

richt op het interpreteren van maatschappelijke gegevens die zelf het resultaat zijn van 

maatschappelijke interpretaties.  

Leezenberg & De Vries geven een voorbeeld om deze term te verduidelijken.  

 

“Wanneer bijvoorbeeld Durkheim in Le Suicide een beroep doet op de statistieken 
over zelfmoord om zijn theoretische denkbeelden te schragen, neemt hij impliciet 
allerlei oordelen en interpretaties voor lief die bij het verzamelen van de gegevens 
aan zulke statistieken ten grondslag liggen. Wanneer moet een sterfgeval als 
„zelfmoord‟ worden aangemerkt? De medici, justitiële en (in Durkheims tijd) 
kerkelijke autoriteiten die de gegevens verzamelen hanteren daarvoor allerlei criteria 
die de structuralistische socioloog die zulke gegevens als basis accepteert, 
onbesproken laat.”10 

 

In mijn onderzoek naar het boekje „Welkom in Nederland‟ ga ik ook uit van de dubbele 

hermeneutiek. Ik geloof in het herinterpreteren van data. Op mijn beurt interpreteer ik 

namelijk de interpretaties van de respondenten van het boekje door deze weer te 

analyseren. En diegenen die dit rapport zullen lezen, zullen hier wellicht ook weer andere 

interpretaties bij hebben. Kortom, ik ben mij ervan bewust dat de werkelijkheid niet 

bestaat, maar dat iedereen op zijn eigen manier betekenis geeft. 

Het onderzoek dat ik zal uitvoeren, zal dan ook een kwalitatief onderzoek zijn waarbij het 

van belang is inzicht te krijgen in de keuzes van de makers en de interpretatie van de lezer 

met betrekking tot de informatie in het boekje. Ook wordt het onderzoek aangevuld met 

eigen onderzoek met behulp van inzichten uit de semiotische literatuur.  

Mijn doel is niet om een representatief beeld te verkrijgen, zoals bij kwantitatief onderzoek, 

maar het verkrijgen van nieuwe inzichten. Het gebruik van diepte-interviews is een middel 

om dit te kunnen bereiken. Je geeft dan de respondent de ruimte aspecten te benoemen 

                                                                                                                                                            
8 Ibid., p.123-145. 
9 Leezenberg, M., Vries, G. de, (2001) Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam: University 
Press, p. 145. 
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waar je wellicht zelf als onderzoeker nog niet aan had gedacht. Bij dit onderzoek, waarbij 

de interpretaties van verschillende etnische groepen bevraagd zullen worden, is dit zeker 

van belang, de verschillende gedachten en emoties van twee etnische groepen over een 

object.  

1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Het boekje ‘Welkom in Nederland’ 

Het boekje „Welkom in Nederland‟ is bedoeld voor nieuwkomers in Nederland. Specifiek voor 

mensen die het naturalisatieproces hebben doorgelopen en succesvol hebben afgerond.  

In de introductie van het boekje, ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, mevrouw G. ter Horst, staat dat het handige informatie over Nederland 

geeft. Hoe leven we in Nederland? Hoe werkt de politiek? En hoe belangrijk zijn 

mensenrechten? Sommige dingen die erin staan, zullen volgens de minister voor de lezer 

nieuw zijn, maar terwijl andere dingen al bekend zijn.11  

Het is interessant te onderzoeken op welke manier het ministerie Nederland in dit boekje 

heeft gerepresenteerd aan mensen die al minimaal vijf jaar in Nederland moeten wonen 

voordat zij hun naturalisatieverzoek mogen indienen.  

Zowel op visueel als op tekstueel vlak geeft het boekje informatie. Naar mijn idee spelen 

beide aspecten een grote rol bij het communiceren naar de doelgroep. 

Er staan veel visuele tekens in het boekje. Op de voorpagina zijn het logo van het 

ministerie en de Nederlandse vlag afgebeeld. Daarnaast is op bijna elke pagina van het 

twaalf pagina’s tellende boekje een afbeelding te zien. Zo staat op de introductiepagina een 

foto van een handdruk tussen een lichtgetint en een donkergetint persoon, staat er een foto 

van de skyline van Rotterdam en een foto van de Nederlandse landkaart uit het jaar 1658. 

Naast de foto’s is ook het symbool van de vrijheid afgebeeld. De kleur van de tekst in het 

hele boekje is blauw met rode hoofdstuktitels op een witte achtergrond. De kleuren van de 

Nederlandse vlag.  

 

Op tekstueel vlak geeft het boekje ook veel informatie. Er wordt antwoord gegeven op 

vragen als ‘wie is de koningin’ en ‘wat is ‘echt’ Nederlands’. Ook wordt  informatie gegeven 

over de Nederlandse geschiedenis, rechtstaat, parlement en Europese positie waar wellicht 

zelfs nieuwe informatie tussen kan zitten voor autochtone Nederlanders. Tot slot is de tekst 

qua moeilijkheidsgraad aangepast aan de doelgroep van nieuwkomers, A2-leesniveau.12 

Korte zinnen, makkelijke woordkeuzes en uitvoerige explicaties.  

1.3.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in interpretaties van autochtone en nieuwe 

Nederlanders op de visuele en tekstuele aspecten in het boekje „Welkom in Nederland‟. Dit 

                                                                                                                                                            
10 Ibid., p.175. 
11 Meer informatie over de achtergrond van het boekje is te lezen in hoofdstuk 3. 
12 Gebaseerd op de meetlat – het Common European Framework – van De Raad van Europa om het taalniveau 
van mensen te meten. Taalniveau A1 is het laagste en C2 het hoogste. 
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zal zowel op cognitief vlak (is het een reëel beeld), als affectief vlak (welke emoties roept 

het op) onderzocht worden door middel van diepte-interviews. Daarnaast zal ik de 

bevindingen uit de interviews zelf analyseren met behulp van inzichten uit de semiotiek. 

 

Verder doe ik aanbevelingen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal ik het ministerie 

aanbevelen om wellicht in de toekomst de herdrukken van het boekje aan te passen op 

inhoudelijk, visueel en/of tekstueel vlak. 

1.3.3 Formulering onderzoeksvragen 

De  volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld: 

 

1. a. Welke visuele en tekstuele informatie over de Nederlandse geschiedenis, grondwet 

en rechtstaat wordt in het boekje „Welkom in Nederland‟ gegeven? 

b. Waarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties juist 

voor deze informatie gekozen? 

 

2. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over betekenisgeving en semiotiek? 

 

3. a. Hoe interpreteren autochtone Nederlanders de visuele en tekstuele tekens op 

cognitief en affectief niveau? 

b. Hoe interpreteren nieuwkomers in Nederland de visuele en tekstuele tekens op 

cognitief en affectief niveau? 

c. Welke verklaringen zijn er vanuit de semiotiek op de interpretaties van de 

autochtone en nieuwe Nederlanders (antwoorden op vraag 2a en 2b)  

1.4 Methodiek 

Ik zal Onderzoeksvraag 1a beantwoorden door het boekje te beschrijven en de visuele en 

tekstuele tekens te benoemen. Dit zal de basis vormen voor een gesprek met de makers 

over de reden waarom zij hebben gekozen voor juist deze tekens.  

Omdat het boekje is samengesteld door verschillende mensen van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heb ik om onderzoeksvraag 1b te kunnen 

beantwoorden twee interviews gehouden. Eén met juridisch adviseur Hans Klok van de 

afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie die gaat over de inhoud van 

het boekje, en één met de oprichter van Bureau Taal13 Wessel Visser. Bureau Taal heeft de 

geschreven versie van het ministerie geanalyseerd door middel van Texamen, een digitaal 

programma dat het taalniveau van een tekst meet. Aan de hand van het vastgestelde 

niveau geeft Bureau Taal advies aan het ministerie om de tekst eenvoudiger te maken. 

Deze informatie is niet direct relevant voor het onderzoek naar de representativiteit van het 

boekje, aangezien het hier om begrijpelijkheid van tekst gaat. Toch zal dit kort worden 

                                                 
13 Bureau Taal is gespecialiseerd in het doen van taalonderzoek, het schrijven van teksten in eenvoudig 
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opgenomen in onderzoeksvraag één, omdat wellicht bepaalde woordkeuzes invloed kunnen 

hebben op de presentatie van Nederland.  

 

Onderzoeksvraag 2 bevat de literatuurstudie die de figuurlijke vorm van een trechter zal 

hebben. Van brede, algemene studie over het structuralisme, wat grof gezegd de stroming 

is die ten grondslag ligt aan de semiotiek. En het boek van Chandler: Semiotics: the basics. 

Hierin wordt een introductie gegeven in de semiotiek. Daarna zal de literatuurstudie smaller 

worden door te kijken naar specialisaties binnen het vakgebied. Aan de hand van Hoeken 

en Spooren over determinanten van interesse en opnieuw Chandler, aangevuld met Lakoff & 

Johnson over het gebruik van stijlfiguren, zal ingegaan worden op het gebruik van teksten. 

Schriver geeft in haar boek vijf manieren om tekst te combineren met beeld, deze zullen 

besproken worden. Literatuur van Harrison en Kress & Van Leeuwen zal gebruikt worden om 

uit te leggen hoe afbeeldingen betekenis creëren en hun plek hebben binnen de semiotiek.  

Uit de literatuurstudie zullen vervolgens inzichten voortkomen die als kader zullen dienen 

om het verdere onderzoek uit te voeren. Zo zal gekeken worden naar aspecten uit de 

literatuur die passend zijn voor dit onderzoek en vertaald kunnen worden naar concrete 

topiclijsten die als onderzoeksinstrument zullen gaan dienen om de interviews en de eigen 

analyse, op de uit de interviews verkregen data over het boekje „Welkom in Nederland‟, uit 

te voeren. 

 

Onderzoeksvragen 3a en 3b zullen beantwoord worden met behulp van diepte-interviews 

met 18 mensen. Dit zal gedaan worden aan de hand van het onderzoeksinstrument dat het 

kader zal zijn voor de interviews met de doelgroep en dat de topics voor het interview zal 

bevatten. Ik kies voor 9 autochtone Nederlanders en 9 nieuwkomers met een verschillende 

afkomst. Ik ben mij ervan bewust dat de verschillende culturele achtergronden ook kunnen 

leiden tot verschillende interpretaties van het boekje. Helaas is het praktisch gezien voor 

mij niet mogelijk 9 mensen te vinden uit één gebied die allemaal net genaturaliseerd zijn.  

De respondenten zullen benaderd worden tijdens een naturalisatieceremonie die de 

gemeente Utrecht maandelijks organiseert. Op deze manier blijf ik zo dicht mogelijk bij de 

beoogde doelgroep, aangezien dit tevens het moment is dat het boekje wordt uitgereikt.14 

 

Onderzoeksvraag 3c betreft een eigen analyse van de data die voort zijn gekozen uit de 

tweede onderzoeksvraag: welke interpretaties hebben autochtone en nieuwe Nederlanders 

op het boekje „Welkom in Nederland‟? Deze analyse zal gedaan worden met behulp van 

inzichten uit de semiotiek die zijn voortgekomen uit de literatuurstudie, die concreet zijn 

vormgegeven in een tweede onderzoeksinstrument. Hierin worden de topics samengesteld 

waarop gelet zal worden bij het analyseren van de bevindingen. Ik zal trachten te verklaren 

waarom juist deze aspecten de aandacht van de lezer trekken, maar ook proberen te 

verklaren waarom aspecten juist niet opvallen. 

                                                                                                                                                            
Nederlanders en het geven van trainingen en taaladvies aan organisaties. 
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Ik kies ervoor om eerst de interviews met de lezers te laten plaatsvinden, voordat ik het 

boekje zelf analyseer. Op deze manier laat ik de respondenten zelf opvallende aspecten 

selecteren zonder dat ik als onderzoeker te veel sturing geef aan bepaalde aspecten uit het 

boekje. Wat de respondenten noemen, zal ik dan semiotisch duiden door een analyse van 

de data met behulp van het onderzoeksinstrument.  

1.5 Relevantie van het onderzoek 

Dit onderzoek probeert inzicht te geven in hoe visuele en tekstuele tekens gebruikt worden 

in een boekje van de overheid en hoe deze tekens geïnterpreteerd worden door de 

doelgroep. Maatschappelijk gezien is het belangrijk dat het ministerie weet hoe zij de 

doelgroep het beste kan bereiken, met name als het gaat om de doelgroep nieuwkomers in 

Nederland. Het boekje dient als een eerste introductie met de Nederlandse geschiedenis, 

rechtstaat, democratie en maatschappij. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het ministerie 

wil dat deze informatie representatief en reëel is, dat dit de gewenste emoties oproept en 

dat het daardoor ook bruikbaar is. Ook de interviews met Nederlanders zijn relevant. Het 

gaat om de reële representatie die Nederlanders goed kunnen beoordelen.  

 

Binnen de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dit onderzoek 

passend. Het gaat in dit onderzoek om een product van een organisatie met een publieke 

functie en de wisselwerking met haar maatschappelijke omgeving. Integratie is een groot 

maatschappelijk thema dat veel discussie teweegbrengt. Verschillende politieke partijen zijn 

met elkaar in strijd om elkaar en de het volk te overtuigen van hun visie op het 

inburgeringbeleid. Uit het Deltaplan inburgering, de brief van minister Van der Laan 

(Wonen, Wijken en Integratie) aan de Tweede Kamer en publicaties van het Sociaal 

Cultureel Planbureau blijkt dat de resultaten van nieuwkomers nog achterblijven. Meer dan 

de helft behaalt nog niet de gewenste niveaus als het gaat om kennis van de Nederlandse 

taal en samenleving.15 

1.6 Leeswijzer 

Na deze introductie op het onderzoek zal in het tweede hoofdstuk achtergrondinformatie 

gegeven worden met betrekking tot de recente beleidsontwikkelingen rondom nieuwkomers 

en het naturalisatieproces. Ook zal hier verder ingegaan worden op de functie en inhoud 

van het boekje en de keuzes die de makers hebben gemaakt.  

In hoofdstuk drie zal literatuuronderzoek gedaan worden naar de semiotiek aan de hand 

van literatuur van Chandler, Hoeken en Spooren, Lakoff & Johnson, Schriver, Kress & Van 

Leeuwen en Harrison. Wat is er geschreven over eigenschappen van tekstuele en visuele 

tekens en hoe heeft dit invloed op de interpretatie van de lezer? Hier zal een 

onderzoeksinstrument uit voortkomen om zelf een semiotische analyse te kunnen maken.  

In hoofdstuk vier worden de bevindingen gepresenteerd van de interviews met de 

autochtone Nederlanders en nieuwkomers. Per topic zullen de bevindingen van beide 

                                                                                                                                                            
14 Nadere toelichting op hoe de interviews uitgevoerd zijn, is te lezen aan het begin van hoofdstuk 4. 
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groepen met elkaar vergeleken worden om hierin verschillen en overeenkomsten te 

ontdekken.  

In hoofdstuk vijf zal wat gezegd is in de interviews semiotisch geduid worden met behulp 

van het onderzoeksinstrument dat voort is gekomen uit de literatuurstudie. 

In hoofdstuk zes zullen de conclusies worden gepresenteerd. De belangrijkste uitkomsten 

van de interviews met de makers, de interviews met de doelgroep en de uitkomsten van de 

analyse zullen worden benoemd en er zal antwoord worden gegeven op de 

onderzoeksvragen. Er zal verder een koppeling worden gelegd van de uitkomsten van de 

interviews met de autochtone en nieuwe Nederlanders met de uitkomsten van de interviews 

met de makers. Hierbij zal gekeken worden naar overeenkomsten en verschillen in ideeën 

over de visuele en tekstuele tekens.  

Het slothoofdstuk zeven betreft de discussie en aanbevelingen. Hierin zal ik met een 

kritische blik terugkijken op het onderzoek en aanbevelingen doen voor enerzijds 

vervolgonderzoek en anderzijds aanbevelingen doen aan het ministerie om de inhoud van 

het boekje „Welkom in Nederland‟ te verbeteren.  

                                                                                                                                                            
15 Meer informatie over de ontwikkelingen rondom integratie is te lezen in hoofdstuk 2. 
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2. Contextanalyse 

 

In het vorige hoofdstuk is een inleiding gegeven op dit onderzoek. Wat is het onderwerp, 

welke vragen komen daaruit voort, hoe wordt het onderzoek aangepakt en waarom is het 

relevant? Het is belangrijk dat voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek de 

context wordt geschetst waarin het onderzoeksobject zich bevindt. 

Met betrekking tot het boekje „Welkom in Nederland‟ zal in dit hoofdstuk 

achtereenvolgens achtergrondinformatie gegeven worden over de aard van het 

maatschappelijke probleem waar het om gaat, namelijk integratie en inburgering. Wat 

zijn de beleidsontwikkelingen op dit gebied. Als bron zal de integratiebrief uit november 

2009 worden gebruikt die voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Van der 

Laan aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin wordt een overkoepelend beeld 

geschetst van de situatie van de laatste tijd en in de nabije toekomt. Daarnaast zal 

verwezen worden naar onderzoek dat is verricht door het Sociaal Cultureel Planbureau 

(SCP) en het Deltaplan Inburgering. Ook komt het proces van naturaliseren aan bod met 

de bijbehorende ceremonie. Tijdens die ceremonie wordt het boekje „Welkom in 

Nederland‟ uitgereikt. Meer specifiek zal ingegaan worden op de taak van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de directie Constitutionele Zaken en 

Wetgeving, die verantwoordelijk is voor de totstandkoming, distributie en financiering 

van het boekje. En tot slot wordt ook in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het doel van 

het boekje binnen de context en wordt onderzoeksvraag één beantwoord, namelijk de 

vraag waarom de makers juist voor die visuele en tekstuele informatie hebben gekozen 

die in het boekje staat. Dit wordt gedaan aan de hand van een schriftelijk interview met 

juridisch adviseur Hans Klok van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving en een 

interview met Wessel Visser, de oprichter van Bureau Taal die de tekst in het boekje heeft 

geanalyseerd op begrijpelijkheid aan de hand van Texamen. 

2.1 Integratiebeleid 

Ten tijde van het schrijven van deze scriptie is het debat rondom integratie en 

inburgering nog in volle gang.  

In de Integratiebrief16, die in november 2009 op voorstel van voormalig minister van 

Wonen, Wijken en Integratie Van der Laan naar de Tweede kamer is gestuurd, wordt 

teruggeblikt op het beleid rondom integratie van de laatste tijd en een nieuw kader 

geschetst voor de integratiekoers voor de nabije toekomst. In de brief wordt duidelijk dat 

inburgering een eerste maar belangrijke stap is om nieuwe Nederlanders te laten 

integreren en meedoen in de Nederlandse samenleving. Een minimale kennis van de 

Nederlandse taal, de samenleving en de rechtstaat is hiervoor vereist. Inburgering is 

daarom alles behalve vrijblijvend. Migranten die niet uit Europa (de EU, de Europese 

                                                 
16Website VROM, 26-03-2010. 
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Economische Ruimte en Zwitserland) komen, kunnen formeel tot inburgering worden 

verplicht.  

In de brief wordt verwezen naar het Deltaplan Inburgering dat door het kabinet 

Balkenende IV is opgesteld om de kwaliteit van inburgeren te verbeteren. In het 

Deltaplan wordt het inburgeringsbeleid van de laatste 15 jaar beschreven. Hierin wordt 

duidelijk dat Nederland koploper binnen Europa is op het gebied van inburgeren, maar 

dat inburgering toch een korte historie kent. In de afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd 

in het tot stand brengen van het systeem van inburgeren, beleidsontwikkeling voor 

inburgering en het vertalen daarvan in wet- en regelgeving. Per 1 januari 2007 is de 

nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden. Nu komt het neer de uitvoering en 

realisatie van de ambities. Op dit moment blijven de resultaten van de nieuwkomers nog 

achter: meer dan de helft behaalt niet de beoogde niveaus.17  

 

In de Integratiebrief komt verder naar voren dat Nederland sterk aan het veranderen is. 

De komst van migranten met opvattingen en gedragingen die verschillen met die van de 

gevestigde Nederlanders, heeft voor spanningen en discussies in de samenleving 

gezorgd. Met de brief reageert het kabinet ook op het rapport „Goede buren kun je niet 

kopen18‟, de studie van het Sociaal Cultureel Planbureau uit januari 2009 naar de 

woonconcentratie en de woonpositie van niet-westerse groepen in Nederland. De 

leefbaarheid in met name de grote steden komt onder druk te staan door de dagelijkse 

uitwerking van culturele diversiteit in combinatie met laagopgeleide migranten die 

onvoldoende zijn toegerust om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. In 

buurten waar zich grote aantallen nieuwe Nederlanders vestigen, ervaren vooral de 

bewoners die er al van oudsher wonen, de negatieve gevolgen: het verlies van een 

vertrouwde wereld, onbehagen door een veranderend straatbeeld, problemen met 

communicatie en criminaliteit.  

Het door het SCP geschreven Jaarrapport Integratie 200919 dat tevens in de brief is 

aangehaald, biedt een concrete blik op de ontwikkelingen. Zo gaat het goed in het hoger 

onderwijs met niet-westerse studenten. Zij hebben een stevige inhaalslag gemaakt. Ook 

is een duidelijke verbetering op de arbeidsmarkt zichtbaar. Toch laat het jaarrapport ook 

minder goede ontwikkelingen zien, bijvoorbeeld als het gaat om woon- en 

schoolsegregatie. Of de werkloosheid onder niet-westerse jongeren. Ook maken zij nog 

een te groot deel van de criminaliteit uit en voelt een grote groep Nederlanders zich 

bedreigd.  

 

In de brief wordt verder ingegaan op de geactualiseerde versie van het kabinet op 

integratie. Het uitgangspunt is dat van migranten een extra inspanning wordt verwacht 

                                                 
17 Deltaplan Inburgering 
18 Kullberg, J. e.a. (2009) Goede buren kun je niet kopen. Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-
westerse allochtonen in Nederland, , Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. 
19 Sociaal Cultureel Planbureau, Jaarrapport Integratie 2009, Den Haag. 
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om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Zij moeten bijvoorbeeld bewust 

een keuze maken voor Nederland en, als zij die keuze hebben gemaakt, bereid zijn zich 

aan te passen aan de samenleving. Dit betekent inburgering, meedoen en kansen die er 

liggen pakken en creëren. Daarnaast wordt van de Nederlanders ook verwacht dat zij 

gelijkwaardig met de nieuwkomers omgaan. Dus geen racisme en discriminatie. Ook 

ontmoetingen zorgen ervoor dat het integratieproces wordt bevorderd.  

Toch kan de aanpak van het integratieprobleem alleen tot succes leiden als er ook een 

selectief migratiebeleid gevoerd wordt.  

Tot slot worden in de brief de beleidslijnen uiteengezet die vorm en inhoud geven aan 

deze integratievisie. Als het gaat om inburgering, komen drie belangrijke punten naar 

voren. Ten eerste moeten de inburgeringvoorzieningen worden vergroot. Ten tweede 

moet inburgering op de werkvloer gerealiseerd worden door werkgevers, werkende 

inburgeraars, gemeenten, UWV Werkbedrijf, taalaanbieders en andere relevante partners 

bijeen te brengen. En tot slot worden inburgeraars meer aangesproken op eigen 

verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun inburgering. Dit gebeurt onder andere door 

de campagne ‘Het begint met taal’. 

2.2 Naturalisatieproces 

2.2.1 Regels rondom naturalisatie 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het vreemdelingenbeleid in Nederland. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn 

in eigen land, mensen die in Nederland willen komen werken en wonen, of mensen die al 

lange tijd in Nederland wonen en zich Nederlander voelen en daarom willen 

naturaliseren. Er is een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om Nederlander te 

mogen worden. Deze worden bepaald door: het land van herkomst, verblijfsduur in 

Nederland, reden van verblijf en inkomen of leeftijd. Een voorwaarde is ook dat er 

bereidheid is om de naturalisatieceremonie bij te wonen en daar een verklaring van 

verbondenheid af te leggen.20  Sinds 2009 is deze verklaring verplicht voor iedereen van 

16 jaar of ouder die via een optie- of naturalisatieprocedure Nederlander wil worden. 

Hiermee belooft hij of zij de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen, te 

respecteren en de plichten te vervullen.  

2.2.2 Naturalisatiedag 

Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een landelijke naturalisatiedag te organiseren. Op 

deze dag vindt een ceremonie plaats waarbij aandacht wordt geschonken aan de 

betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Men is verplicht om deze ceremonie bij te 

wonen. Alleen dan pas wordt het Nederlanderschap verkregen. Tijdens deze ceremonie 

moet er ook een verklaring van verbondenheid afgelegd worden.21 

                                                 
20 Website IND, 12-04-2010. 
21 IND brochure Jaarresultaten 2009, maart 2010. 
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Voorheen vond de naturalisatiedag plaats op 24 augustus, de datum waarop in 1815 in 

Nederland de eerste Grondwet in werking trad. Deze datum was volgens gemeenten 

echter ongelukkig, doordat die in de zomervakantie viel en veel betrokkenen afwezig 

waren, zowel burgemeesters als mensen die tot Nederlander genaturaliseerd werden. 

Voor de nieuwe datum is gekeken naar een feestdag, wat uiteindelijk Koninkrijksdag is 

geworden op 15 december. Op 15 december 1954 werd het Koninkrijksstatuut getekend 

waarin verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebieden zijn geregeld. Sinds 

2008 vindt de ceremonie op deze dag van het jaar plaats. 22  

Naast dat gemeenten verplicht op 15 december de naturalisatieceremonie moeten 

organiseren, zijn zij vrij om extra naturalisatiedagen door het jaar heen te plannen. De 

gemeente Utrecht doet dit bijvoorbeeld één keer maand. Op 14 juni 2010 mocht ik 

aanwezig zijn bij een van de ceremonies. Het was een bijzondere ervaring. De ceremonie 

vond plaatst in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierment in Utrecht. De zaal zat 

vol met voornamelijk Turken en Marokkanen van alle leeftijden, met hun familie en 

vrienden. Er vond allereerst een toespraak plaatst van de locoburgemeester waarin de 

nadruk werd gelegd op de gevolgen van het Nederlandse burgerschap en het belang van 

een goede inburgering. Er werd ingegaan op de rechten, zoals vrijheid, onafhankelijke 

rechters en kiesrecht, maar ook op plichten, zoals geen discriminatie van geloof, seksuele 

geaardheid, gehandicapten en vrouwen, en het belang van een goede kennis van de 

Nederlandse taal om deel te nemen aan de maatschappij. Na de toespraak moesten alle 

toekomstige Nederlandse staatsburgers een voor een naar voren komen om de verklaring 

van verbondenheid af te leggen. Tot slot werd onder orgelbegeleiding het Wilhelmus 

gezongen waar iedereen van tevoren de tekst van had gekregen.  

2.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Er zijn veel verschillende partijen betrokken rondom immigratie en naturalisatie. Een 

aantal hiervan is: de IND die het vreemdelingenbeleid uitvoert, De Koninklijke 

Marechaussee die verantwoordelijk is voor de eerste opvang van vreemdelingen, de 

Vreemdelingenpolitie die ervoor zorgt dat alleen rechtmatig verblijvende vreemdelingen 

zich op Nederlands grondgebied bevinden, het ministerie van Buitenlandse Zaken die het 

visumbeleid uitvoert en gemeenten die verzoeken om naturalisatie behandelen. Het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar 

burgers op kunnen vertrouwen.23 Wanneer vreemdelingen Nederlands staatsburger 

worden door naturalisatie, vallen zij ook onder de burgers over wie dit ministerie zich 

ontfermt. Het is dan ook van belang dat de nieuwkomers zo snel mogelijk kennis krijgen 

van de taken van de Nederlandse overheid en de manier waarop het rechtssysteem in 

elkaar zit.  

                                                 
22 Website Rijksoverheid, 26-03-2010. 
23 Website MinBZK, 26-03-2010. 
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De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het ministerie heeft de inhoud 

van het boekje „Welkom in Nederland‟ bepaald en uitgegeven. Dit is de centrale 

wetgevingsdirectie voor het ministerie en is verantwoordelijk voor het voorbereiden en 

beheren van alle wet- en regelgeving van BZK. Ook behandeling van constitutionele 

vraagstukken en voorbereiding van en advies over constitutioneel beleid behoort tot haar 

taken.24 Als maker van het boekje heeft zij getracht de belangrijkste informatie op het 

gebied van de Nederlandse geschiedenis, grondwet en rechtstaat bij te brengen aan de 

nieuwkomers door gemeenten tijdens de naturalisatiedag het boekje te laten uitreiken.  

2.4 Het boekje ‘Welkom in Nederland’: de makers 

In de voorgaande paragrafen heb ik kort de context geschetst van het zeer brede en 

complexe vraagstuk over integratie. Nu ben ik aanbeland bij het onderzoeksobject zelf, 

het boekje „Welkom in Nederland‟. Wat is nu precies het doel van dit boekje in dit verhaal 

en waarom is specifiek gekozen voor die visuele en tekstuele tekens? Om dit te 

beantwoorden, geef ik de interviews weer die ik heb gehad met Hans Klok, juridisch 

adviseur van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van BZK, 

en Wessel Visser, de oprichter van Bureau Taal, die de tekst in het boekje heeft 

geanalyseerd op begrijpelijkheid aan de hand van Texamen. 

2.4.1 Algemeen  

Over het algemene doel van het onderzoek zegt Hans Klok, dat het boekje een 

handreiking is dat dient als eerste introductie voor nieuwe Nederlanders in de 

grondbeginselen van de Nederlandse democratie, rechtstaat en maatschappij. Het boekje 

is tot stand gekomen na een verzoek daartoe van de Tweede Kamer.25 Het boekje is 

bedoeld om uit te reiken aan nieuwe Nederlandse staatsburgers tijdens de 

naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie wordt aandacht besteed aan burgerlijke 

rechten en plichten en de politieke geschiedenis van Nederland. Daarvoor kan het boekje 

ook heel behulpzaam zijn. Het boekje kan ook via postbus 51 worden aangevraagd. 

Het boekje is voor het eerst in augustus 2006 verschenen. In juli 2007 en in januari 2010 

vond een herdruk plaats.  

2.4.2 Tekstuele informatie 

Wat betreft de tekstuele informatie in het boekje zegt Hans Klok, dat de informatie 

bewust is gekozen.  

 
“Het stukje tekst over het koningshuis is bijvoorbeeld belangrijk, omdat het 
koningshuis een belangrijk onderdeel van ons staatkundig systeem is.  
Verder is gekozen voor een aantal typisch Nederlandse kenmerken, zoals 
„ondernemen‟, „strijd tegen water‟, „alles beter weten‟ en „zuinigheid‟. Het gezegde 
dat Nederland een land van koopmannen en dominees is, is een belangrijk 
onderdeel geweest om aan te sporen om zelf een bijdrage te leveren en iets op te 

                                                 
24 Ibid. 
25 Zie kamerstukken 28689. 
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bouwen.  
Verder wordt zowel informatie over oud Nederland (geschiedenis) als nieuw 
Nederland gegeven, omdat enige achtergrondkennis van de geschiedenis van 
belang is om het huidige Nederland te begrijpen (bijvoorbeeld dat de vrijheid 
bevochten is).”26 

 

Op de vraag waarom weinig informatie te vinden is over de normen en waarden van 

Nederland, zegt Hans Klok dat ook de informatie over mensenrechten en rechten en 

plichten gelezen kunnen worden als informatie over normen en waarden. Maar er is wel 

bewust gekozen om het boekje niet al te paternalistisch te laten zijn.  

 

De tekstuele informatie is op een aantal punten anders in de nieuwste druk dan in de 

vorige twee versies uit 2006 en 2007. Zo is op de versie van 2006 kritiek geweest vanuit 

de Commissarissen der Koningin, omdat de provincies in de tekst ontbraken. In de versie 

van 2007 is ook de notie toegevoegd dat je rekening moet houden met de grondrechten 

van anderen en zijn zaken als Koninginnedag, Prinsjesdag en het volkslied in de tekst 

opgenomen.  

2.4.3 Taalgebruik 

Wat betreft het niveau van de tekst in het boekje is ook rekening met de doelgroep van 

nieuwkomers gehouden. Het ministerie heeft Bureau Taal benaderd om met behulp van 

Texamen, een digitaal programma, het taalniveau van de tekst te bepalen. Uit het 

interview met Wessel Visser blijkt dat overheden vaak te moeilijk taalgebruik hanteren in 

hun stukken.27 En juist bij een boekje van het ministerie, gericht aan nieuwkomers, is het 

van belang dat het begrijpelijk is. In het boekje Schrijven in eenvoudig Nederlands28, 

komt naar voren dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking beperkt 

taalvaardig is. Er bestaan zes taalniveaus, die bepaald zijn door de raad van Europa: A1, 

A2, B1, B2, C1, C2. De meeste Nederlanders beschikken over niveau B1 of B2. 

De nieuwe Wet Inburgering verwacht, dat inburgeraars taalniveau A2 bereiken. Het wordt 

ook wel het niveau van sociale redzaamheid genoemd. Je kunt op dit niveau 

boodschappen doen en de buurvrouw feliciteren. Een voorbeeld van een zin op A2-niveau 

dat in het boekje wordt genoemd, is: 

 
“U moet weer gaan werken. Dat is belangrijk voor u. Het CWI kan u daarbij helpen. 
Samen met u zoeken we werk dat bij u past.”29 
 

Het A2-niveau bestaat uit veelvoorkomende woorden en korte zinnen. De lengte van de 

teksteenheid is maximaal vijf tot tien zinnen. En het onderwerp van de tekst is beperkt 

tot de dagelijkse werk- en leefomgeving. 

 

                                                 
26 Schriftelijk interview Hans Klok op 17 mei 2010. 
27 Interview Wessel Visser op 1 april 2010. 
28 Heij, K., Visser, W. (2006) Schrijven in eenvoudig Nederlands, Den Haag: Sdu uitgevers,  p 1-17. 
29 Ibid., p.12. 



23 

 

Wessel Visser vertelde in het interview dat het boekje „Welkom in Nederland‟ in eerste 

instantie op een te hoog niveau was geschreven voor de nieuwe Nederlanders. Bureau 

Taal heeft het ministerie adviezen gegeven om het boekje begrijpelijk te maken.  

In het kader van de onderzoeksvraag over interpretaties van lezers is Wessel Visser van 

mening dat niet alleen foto’s en tekstuele informatie van invloed zijn op de interpretatie, 

maar ook het taalgebruik en de woordkeuze.  

 

“Er kan een verschil in interpretatie ontstaan, als je zegt „Nederland is een 
dynamisch land‟ of dat je zegt „in Nederland verandert veel‟. Ook zinnen als 
„Nederland is van oudsher een verzuild land‟ kan je beter niet gebruiken.”30 
 

2.4.4 Visuele informatie 

Bij de vragen aan Hans Klok over de visuele tekens verwijst hij in eerste instantie naar 

het feit dat de visuele informatie grotendeels is gebaseerd op richtlijnen vanuit het 

ministerie: de Rijkshuisstijl. 

De Rijksoverheid wil aan een herkenbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid werken. 

Huisstijlelementen zijn volgens het ministerie de bouwstenen van de visuele identiteit.31 

De huisstijlelementen van de Rijkshuisstijl zijn: rijkslogo, lettertypen, kleuren, 

vlakverdeling, beeld en papier. De elementen worden hieronder kort toegelicht. 

 

- Het rijkslogo bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk. Het beeldmerk bestaat uit 

een lint en een illustratie, geïnspireerd op het rijkswapen. Het beeldmerk is relatief 

klein, omdat de rijksoverheid niet wil overheersen. Het woordmerk staat rechts van 

het beeldmerk en maakt duidelijk vanuit welk onderdeel van de Rijksoverheid wordt 

gesproken. Voor het beeldmerk zijn vijf kleuren blauw vastgelegd. Het woordmerk is 

in zwart.  

- Het rijkslettertype is speciaal voor de Rijksoverheid ontworpen. Er is een scheefletter 

en een scheefloze letter. Met deze lettertypen wordt beoogd herkenbaarheid, 

eenduidigheid en toegankelijkheid te bereiken. 

- De kleuren van de Rijksoverheid worden belangrijk geacht om zowel eenheid als 

verscheidenheid in de huisstijl te laten zien. De vijf kleuren Rijksoverheid-blauw 

vormen de basis voor de huisstijl. De kleur is geïnspireerd op het Nederlandse 

waterrijke landschap, de Hollandse luchten en het Hollandse licht. Blauw staat 

volgens de Rijksoverheid ook voor rust en betrouwbaarheid, voor traditie en blijvende 

waarden als ook voor harmonie en evenwicht. Verder heeft de Rijksoverheid een palet 

van zestien verschillende kleuren, geïnspireerd op het kleurrijke Nederlandse 

landschap en Nederlandse schilderkunst.  

- De vlakverdeling van de huisstijl is eenvoudig. In iedere publicatie wordt vanuit het 

midden van het vlak een verticale of horizontale as getrokken. Deze as is de 

                                                 
30 Interview Wessel Visser op 1 april 2010. 
31 Website Rijksoverheid, 22 mei 2010. 
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begrenzing voor kleurvlakken, fotografie of typografie.  

- Het beeld dat gebruikt wordt door de Rijksoverheid, wordt in principe uitgewerkt in 

fotografie. Soms zijn pictogrammen, illustraties of grafieken nodig om iets duidelijk te 

maken. Twee uitgangspunten vormen de basis voor de beeldrichtlijnen. Ten eerste dat 

niet vorm maar inhoud centraal staat. Beeld is daarmee functioneel, het ondersteunt, 

legt uit en vult inhoudelijk aan. Dus geen generieke beelden of sfeerbeelden. Ten 

tweede moet de aanwezigheid van de mens in het beeld voelbaar zijn. Dit kan direct 

door mensen in beeld te brengen of indirect door sporen van de mens: een dijk, een 

weg of een gesnoeide boom. In de fotografie- en illustratierichtlijnen32 die de 

Rijksoverheid heeft vastgelegd, staat verder dat er vijf beeldkenmerken zijn waaraan 

een foto of illustratie moet voldoen. Die kenmerken zijn: krachtig (expliciete 

verbeelding, contrastrijk), helder (duidelijke boodschap, heldere kleuren), sober 

(eenvoudige beelden, geen beeldmanipulatie), geloofwaardig (documentatiestijl, 

toont mensen zoals ze zijn) en Nederlands (Nederlands uitziende fotografie, maar 

geen clichés als rood-wit-blauwe vlaggen of tulpen). Ook foto’s van niet-blanken of 

niet-Nederlandse mensen worden gebruikt ter illustratie. 

- Het papier van de Rijksoverheid is wit. Dus geen offwhite of andere tinten. Wit papier 

past bij het heldere beeld dat zij wil uitstralen.  

 

De huisstijlelementen van de Rijksoverheid zijn volgens Hans Klok ook terug te zien in 

het boekje „Welkom in Nederland‟. Het logo staat op de voorpagina, het lettertype en de 

kleuren komen terug, de vlakverdeling is te zien door de assen die de tekst met de 

afbeeldingen scheiden en het papier is wit. Wat betreft het beeld wordt grotendeels 

gewerkt met foto’s. Maar er staan ook enkele tekeningen. 

 

De lay-out van het boekje „Welkom in Nederland‟ van de nieuwste versie uit 2010 is 

grotendeels hetzelfde als de eerdere uitgaven. In deze versie is het idee van een paspoort 

echter wel losgelaten als voorpagina en is het boekje omgevormd in de Rijkshuisstijl met 

het logo en de horizontale as. De afbeeldingen in het boekje zijn bijna allemaal 

overgenomen. Alleen het handen schudden op de introductiepagina is nieuw.  

 

“In eerste instantie was een afbeelding van beschuit met muisjes geplaatst op de 
plek waar nu de handen staan. Het commentaar van mij (CZW) hierop was: “Te 
veel connotatie met baby‟s en daarnaast weet je nooit op wie een dergelijk plaatje 
ongepast overkomt (bijvoorbeeld als je net je kind bent verloren).” Een ander, 
neutraler plaatje heeft de voorkeur."33 
 

                                                 
32 Ibid. 
33 Schriftelijk interview Hans Klok op 17 mei 2010. 
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2.5 Samenvattend 

Dit hoofdstuk stond in het teken van de context van het onderzoek. Aan de hand van 

bronnen als de integratiebrief van Van der Laan, onderzoek van het SCP en het Deltaplan 

Inburgering is beschreven wat de belangrijkste beleidsontwikkelingen zijn rondom 

integratie en inburgering. Dit heeft gediend voor een breder beeld van het domein waarin 

het boekje „Welkom in Nederland‟ zich bevindt. Er is verder ingegaan op het proces van 

naturaliseren en de bijbehorende ceremonie waar het boekje wordt uitgereikt, de rol die 

het ministerie van BZK speelt bij de totstandkoming van het boekje. En tot slot is de 

eerste vraag van dit onderzoek beantwoord door de makers van het boekje te 

interviewen. De inzichten die de makers hebben gegeven zullen terugkomen in het 

verdere onderzoek. De informatie die Hans Klok heeft gegeven over het algemene doel 

van het boekje, de redenen achter het geven van de tekstuele en visuele informatie, zal 

terugkomen in de interviews met de autochtone en nieuwe Nederlanders. In hoeverre 

vinden zij dat de informatie nuttig is, wat roept het op, enzovoort.  

Er zal ook gekeken worden naar de mate van begrijpelijkheid naar aanleiding van het 

interview met Wessel Visser van Bureau Taal. Komt het taalgebruik terug bij de nieuwe 

Nederlanders in de vragen over de tekstuele aspecten?  

 

 

 
  



26 

 

3. Literatuurstudie 

 

In dit hoofdstuk zal ik een literatuurstudie doen waarin ik verschillende 

wetenschappelijke onderzoeken en auteurs aanhaal voor het onderzoek naar de 

interpretaties van lezers op het boekje „Welkom in Nederland‟ en voor mijn eigen 

semiotische analyse. Omdat ik geïnteresseerd ben in zowel tekstuele en visuele tekens op 

cognitief en affectief vlak, is de gekozen literatuur daarop afgestemd. 

 

Aangezien ik in dit onderzoek de interpretatie ofwel betekenisgeving van verschillende 

groepen bestudeer, begin ik dit hoofdstuk met een paragraaf over hoe mensen betekenis 

geven. Dit doe ik aan de hand van een introductie van het structuralisme en het daarop 

volgende poststructuralisme.  

Betekenisgeving gebeurt aan de hand van tekens die de ontvanger op zijn manier 

interpreteert. De semiotiek bestudeert het gebruik van deze tekens.  

In de tweede paragraaf zal ik daarom ingaan op de basis van de semiotiek en wat bekend 

is over eigenschappen van visuele en tekstuele tekens en hoe deze invloed hebben op de 

interpretatie van de lezer. Het boek Semiotics: the basics van Daniel Chandler zal 

gebruikt worden om de semiotiek te introduceren. Wat is een teken, wat is tekst, welke 

codes gebruiken we en welke wetenschappelijke filosofen liggen aan deze theorie ten 

grondslag? 

In de derde paragraaf zal ik ingaan op het tekstuele gedeelte van de semiotiek.  

Wanneer wordt een tekst als interessant beschouwd door de lezer? Dit zal ik toelichten 

aan de hand van een artikel van Hoeken & Spooren Determinanten van interesse: Welke 

teksten worden waarom gelezen? Vervolgens zal ik aan de hand van Lakoff & Johnson 

Leven in metaforen en Chandler, die zich op deze auteurs baseert, ingaan op het gebruik 

van verschillende metaforen in teksten en op welke manier deze bijdragen aan de 

interpretatie ervan.  

In de vierde paragraaf staat de combinatie van tekst en beeld centraal. Ik zal aan de 

hand van een hoofdstuk uit het boek van Schriver Dynamics in document design de vijf 

manieren van het combineren van tekst en beeld benoemen.  

In de vijfde paragraaf zal de nadruk liggen op de visuele semiotiek. De drie metafuncties 

om betekenis te creëren in afbeeldingen, die Harrison in haar artikel Visual Social 

Semiotics: Understanding how still images make meaning noemt, komen onder andere 

aan bod, aangevuld met theorie over de compositie van afbeeldingen uit het boek van 

Kress & Van Leeuwen Reading images, the grammer of visual design. Ook zal aan de 

hand van het hoofdstuk over modality ingegaan worden op modellen die gebruikt kunnen 

worden om realiteit in afbeeldingen te creëren. 

In de zesde paragraaf zal ik het verschil dat in de tweede onderzoeksvraag is 

opgenomen, namelijk de interpretatie op cognitief en affectief vlak, verder toelichten aan 
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de hand van een onderzoek van Hoeken, gepresenteerd in het artikel Suspense, Curiosity 

and Surprise: How discourse structure influences the affective and cognitive processing of 

a story. Daarnaast gebruik ik een onderzoek van Levorato in Cognitive and emotional 

responses while reading a short story.  

Hoewel beide onderzoekers zich hebben gericht op verhalende teksten, zullen de 

gebruikte methoden een hulpmiddel kunnen bieden bij het maken van het onderscheid in 

mijn onderzoek tussen cognitie en affectie.  

De behandelde theorieën zal ik afsluiten met een samenvatting.  

Uiteindelijk zullen in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk de onderzoeksinstrumenten 

gepresenteerd worden. Deze zijn gebaseerd op de inzichten uit de semiotiek die ik in de 

loop van de literatuurstudie heb verkregen, en zullen dienen voor het uitvoeren van de 

interviews met de doelgroep en de semiotische analyse. 

3.1 Structuralisme en poststructuralisme 

Ik voer dit onderzoek uit vanuit een interpretatieve benadering. Ik ga er dus vanuit dat er 

niet één werkelijkheid bestaat, maar dat werkelijkheden geconstrueerd worden door 

verschillende interpretaties van mensen. In paragraaf 1.5 heb ik mij als onderzoeker dan 

ook gepositioneerd aan de hand van de vier onderzoeksbenaderingen van Deetz, 

aangevuld met de dubbele hermeneutiek van Giddens.  

Betekenisgeving staat in dit onderzoek centraal. Door middel van diepte-interviews 

probeer ik inzicht te krijgen in hoe autochtone en nieuwe Nederlanders op cognitief en 

affectief niveau betekenis geven aan visuele en tekstuele tekens in het boekje „Welkom in 

Nederland‟.  

 

Het structuralisme is een stroming die gekoppeld kan worden aan het fenomeen van 

betekenisgeving. Het structuralisme valt te omschrijven als “ […] de opvatting dat sociale 

en andere verschijnselen verklaard kunnen worden vanuit structuren of gegevenheden 

die buiten het subject staan […].”34 De Zwitserse taalkundige Ferdinand de Saussure is 

een bron van inspiratie geweest voor de structuralisten. De Saussure ziet taal als een 

dergelijke structuur. Maar ook gegevenheden zoals religies, het bestaan van geld en 

instituties zoals nationale staten zijn als structuren te beschouwen.35 

Lange tijd werd de term structuur enkel gebruikt binnen de architectuur. De term duidde 

de wijze aan waarop een gebouw was opgebouwd. Later werd het begrip uitgebreid tot de 

bouw van levende wezens.36 

Daniel Chandler zegt in zijn boek Semiotics: the basics dat het structuralisme zich ook 

richt op onderliggende structuren van uitingen.  

 

                                                 
34 Leezenberg, M., Vries, G. de, (2001) Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam: 
University Press. P. 158. 
35 Het werk van De Saussure wordt in de volgende paragraaf verder uitgelicht. 
36 Leezenberg, M., Vries, G. de, (2001), Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen, Amsterdam: 
University Press. P.159. 
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“Structuralists search for „deep structures‟ underlying the surface features of 
phenomena (such as language, society, thought and behavior). Their analysis of 
text and cultural practices seeks to delineate underlying codes and rules by 
comparing those perceived as belonging to the same system (e.g. a genre) and 
identifying invariant constituent units.” 37 
  

Het poststructuralisme is de stroming die zich in navolging van ofwel als voortzetting op 

het structuralisme heeft ontwikkeld. Ondanks dat beide stromingen er vanuit gaan dat 

mensen het onderwerp van taal zijn in plaats van een instrument die het enkel gebruikt, 

gaan poststructuralisten nog een stapje verder. De poststructuralisten zeggen dat het niet 

mogelijk is om buiten het zogenaamde teken-systeem te staan. De nadruk bij het 

poststructuralisme ligt op het sociale aspect van het interpreteren van tekens. 

3.2 Semiotiek 

De semiotiek is nauw verbonden met het structuralisme. Het bestudeert immers de 

onderliggende structuur van uitingen. Volgens Chandler is de semiotiek kort gezegd the 

study of signs38. Tekens39 zijn niet alleen wat als eerste naar boven komt bij de gedachte 

eraan, zoals verkeersborden, tekens van sterren, schilderijen of foto’s, maar ook 

woorden, geluiden en lichaamstaal. 

 

Chandler refereert in zijn boek naar twee belangrijke figuren uit de geschiedenis, die 

gezien worden als de grondleggers van de semiotiek. De Zwitserse linguïst Ferdinand de 

Saussure en de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Peirce. Voor De Saussure was 

semiology de wetenschap die de rol van tekens als onderdeel van het sociale leven 

bestudeert. Voor Peirce was het een studiedomein dat hij semiotic noemde en dat nauw 

gerelateerd was aan de logica. Tegenwoordig wordt de term semiotics gebruikt als 

overkoepelende definitie voor het gehele studieveld.40  

Volgens Chandler is alles een teken, zolang iemand er een interpretatie en betekenis aan 

kan geven. We interpreteren tekens grotendeels onbewust door ze te relateren aan 

conventies.41 

3.2.1 De Saussure 

De Saussure ziet een teken als bestaande uit twee onderdelen. Een signifier en een 

signified. De signifier is de zogenaamde sound pattern, waarmee niet letterlijk het geluid 

wordt bedoeld, maar wat door de zintuigen wordt waargenomen. De meer abstracte 

signified is het concept waarnaar de signifier refereert.42 

 

In figuur 1 staat het model van De Saussure dat Chandler gebruikt om het fenomeen te 

visualiseren. In het eerste figuur zijn de twee linguïstische termen genoemd. In het 

                                                 
37 Chandler, D. (2009) Semiotics; the basics, London: Routledge, p.233. 
38 Ibid., p. 1. 
39 In het vervolg zal ‘teken’ gebruikt worden als vertaling voor het woord ‘sign’. 
40 Ibid., p. 2-3. 
41 Ibid., p. 13. 
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figuur ernaast wordt een voorbeeld gegeven. De vier letters die samen de signifier ‘B-O-

O-M’ vormen, kunnen voor verschillende mensen ook een verschillende betekenis 

hebben. Iemand die zijn hele leven in de buurt van de Noordpool heeft gewoon, denkt bij 

het woord ‘boom’ aan een naaldboom. Terwijl iemand op Hawaï misschien wel aan een 

palmboom denkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De Saussure’s model of the sign 

 

Verder benadrukt De Saussure dat de twee elementen signifier en signified 

onafscheidelijk van elkaar bestaan. Een waarneming kan niet bestaan zonder betekenis 

en een betekenis niet zonder waarneming. Daarnaast ziet De Saussure tekens als 

bestaande in een structureel en relationeel systeem. Een teken heeft geen betekenis op 

zichzelf, maar enkel in relatie tot andere tekens. Zo geven wij alleen betekenis aan het 

woord ‘boom’, omdat het afhankelijk is van andere betekenissen in het systeem, zoals 

‘bos’. 43 

3.2.2 Peirce 

Rond dezelfde tijd als dat De Saussure zijn model of the sign uitwerkte, formuleerde 

Peirce zijn eigen model aan de andere kant van de oceaan. Hij ontwikkelde een model 

bestaande uit drie elementen: 

1. de representamen: de vorm die het teken aanneemt, ook wel de sign vehicle; 

2. de interpretant: de betekenis die het teken met zich meedraagt; 

3. een object: iets waar het teken naar refereert. 

Volgens Peirce zijn alle drie de elementen essentieel voor het teken. In figuur 2 is in een 

triangel gevisualiseerd hoe Peirce de relatie tussen de drie elementen ziet. De 

onderbroken lijn laat zien dat er niet altijd een duidelijke relatie is tussen de sign vehicle 

en de referent.   

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
42 De Saussure 1983, 66 in Chandler. 
43 Ibid., 17-19. 
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“A sign… [in the form of a representamen] is something which stands to somebody 
for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates 
in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. 
That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands 
for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in 
reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the 
representation.” 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Peirce semiotic triangle 

3.2.3 Denotatie en connotatie 

Chandler geeft in zijn boek ook het onderscheid aan tussen denotatie en connotatie. Dit 

speelt zich af op het niveau van De Saussures’ signified. De denotatie wordt gezien als de 

letterlijke betekenis van een woord ofwel zoals die in het woordenboek wordt 

gedefinieerd.45 Om het eenvoudige voorbeeld uit De Saussures’ model te gebruiken, is de 

algemeen geaccepteerde betekenis van ‘boom’ ‘een gewas met een stam die zich op 

enige hoogte van de grond vertakt.‟46  

De connotatie staat voor de sociaal-cultureel bepaalde associaties. Deze zijn 

persoonsgebonden en contextafhankelijk. Deze connotaties zijn vaak verbonden aan 

leeftijd, geslacht, etniciteit enzovoort. Een natuurliefhebber kan bijvoorbeeld bij het 

woord ‘boom’ vanuit zijn/haar achtergrond de connotatie hebben van zuurstof. Een 

jongen van acht jaar oud misschien wel de connotatie van een klimobject.  

 

Zoals al eerder beschreven, benadrukt De Saussure dat een teken niet op zichzelf kan 

bestaan, maar altijd in relatie tot andere tekens staat. Jakobson zegt echter dat de 

interpretatie van tekstuele tekens ook afhankelijk is van de aanwezigheid van codes ofwel 

conventies. 47 

Dit zijn verzamelingen van uitingen binnen een bepaald domein. Er bestaan verschillende 

soorten codes waaronder sociale codes, zichtbare codes zoals verbale- en non-verbale 

                                                 
44 Peirce 1931-58, 2.228 in Chandler. 
45 Chandler, D. (2009) Semiotics; the basics, London: Routledge, p. 137-138. 
46 Van Dale. 
47 Chandler, D. (2009) Semiotics; the basics, London: Routledge, p. 147. 
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communicatie en gedrag. Tekstuele codes, zoals massamediale codes, kunst en 

wetenschap. En interpretatieve codes die de relatie tussen sociale en tekstuele codes 

aanduidt, zoals ideologieën.  

3.3 Tekst 

Nu we een beeld hebben van wat de semiotiek inhoudt, kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen tekens die zich op tekstueel vlak en op visueel vlak bevinden. Met een 

verzameling tekstuele tekens kan op verschillende, creatieve manieren om worden 

gegaan. In de volgende twee paragrafen worden twee aspecten daarvan uitgelicht. Wat 

maakt een tekst interessant en op welke manieren worden stijlfiguren gebruikt? 

3.3.1 Determinanten van interesse 

Tegenwoordig krijgen we vele stukken tekst op ons afgevuurd van kranten en 

tijdschriften tot folders en teksten op het internet. Het is onmogelijk alles te kunnen 

lezen. Als schrijver is het dan ook van belang dat je de aandacht van de lezer weet te 

trekken, zodat jouw tekst wel gelezen wordt. Maar aan welke criteria moet een tekst 

voldoen om interessant genoeg te zijn voor de lezer? Hans Hoeken en Wilbert Spooren 

vragen zich dit af. 48 

 

Interesses voor bepaalde kenmerken van een tekst verschillen per persoon. Het worden 

dan ook individuele interesses genoemd. De factoren die ten grondslag liggen aan deze 

individuele interesses worden door Hoeken en Spooren onderzocht aan de hand van drie 

benaderingen. De eerste komt uit de pragmatiek en betreft de relevantie-theorie. De 

tweede is een benadering vanuit de psychologie en de derde is een journalistieke 

benadering die onderzoekt wat een tekst ‘nieuwswaardig’ maakt.  

 

 De pragmatiek: De relevantie-theorie stelt dat mensen veel cognitieve stimuli 

tegenkomen in hun omgeving waarvan er maar een aantal cognitief kan worden 

verwerkt. De relevantie van een tekst wordt bepaald door twee factoren. De eerste 

is de mate waarin de informatie een cognitief effect bewerkstelligt. De cognitieve 

representatie die mensen hebben van de wereld, kan beïnvloed worden door 

informatie. Dit kan alleen als er aan twee voorwaarden voldaan wordt: de 

informatie moet nieuw zijn (1), en de informatie moet gerelateerd zijn aan wat 

men al weet (2).  

De tweede factor is het gemak waarmee dat cognitief effect wordt bewerkstelligd. 

Wanneer het minder moeite kost om de cognitieve effecten te bewerkstelligen, 

wordt de tekst relevanter en interessanter. Voor iemand die behoefte heeft aan 

informatie over huursubsidie is een brochure hierover veel gemakkelijker te lezen 

dan een wettekst over huursubsidie.  

                                                 
48 Hoeken, H., Spooren, W. (1997) Determinanten van interesse: Welke teksten worden waarom gelezen? In: 
Taalgebruik ontrafeld (p. 439-448), Dordrecht: Foris, p. 439. 
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 De (lees)psychologie: De leespsychologie vraagt zich af ‘waarom zou iemand 

eigenlijk sowieso een tekst lezen?’ Drie factoren spelen een rol bij de interesse in 

een verhaal. De eerste is de mate van voorkennis. Als lezers niets of weinig van 

een onderwerp weten dan is het onderwerp niet interessant. Naarmate zij meer 

weten wordt het interessanter. Maar de interesse neemt weer af naarmate de 

voorkennis zo uitgebreid wordt dat de tekst geen nieuws meer bevat.  

De tweede factor is de mate van onderzekerheid. Als de lezer precies kan 

voorspellen wat er gaat gebeuren, is de tekst niet interessant. Als de lezer geen 

idee heeft wat er gaat komen, is een tekst ook niet interessant. In het gebied 

daartussen is een verhaal het meest interessant.  

De derde factor is naspelbaarheid. Een onverwachte gebeurtenis in een verhaal is 

interessant. Zij refereert naar het verschil tussen een ‘verrassende’ en een 

‘curieuze’ gebeurtenis. Een verrassende gebeurtenis is onverwacht maar 

verklaarbaar, een curieuze gebeurtenis is ook onverwacht maar niet verklaarbaar. 

Een geringe naspelbaarheid wekt minder interesse.  

 De Journalistiek: De laatste benadering gaat over het begrip ‘nieuwswaarde’. 

Journalisten beslissen dagelijks welke teksten wel of niet in de krant komen. Is 

het onderwerp het waard om onder de aandacht van lezers te brengen? 

Ongewoonheid van informatie speelt een belangrijke rol. Er wordt gezegd dat 

nieuws in het ongewone en het ongebruikelijke schuilt. Een bericht moet 

sensationeel en verrassend zijn. Het sensationele lijkt vooral te verwijzen naar 

thema’s zoals seks, dood en macht.49 

 

De drie benaderingen van het fenomeen interessantheid komen op veel vlakken overeen. 

De rol van voorkennis speelt bij elk van de drie benaderingen een grote rol. Informatie 

die de lezer al weet, is niet interessant. In de journalistieke benadering bevat dit soort 

informatie dan ook geen nieuwswaarde. Maar informatie die niet gerelateerd is aan de 

voorkennis van de lezer, is ook niet interessant. Deze informatie kan dan ook geen 

cognitief effect teweegbrengen.  

3.3.2 Het gebruik van stijlfiguren 

Tekst is te onderscheiden in letterlijke en figuurlijke taal die gebruikt wordt om een 

boodschap over te brengen. Letterlijk taalgebruik wordt gezien als taalgebruik dat enkel 

denotaties overbrengt, er wordt precies bedoeld wat er staat. Figuurlijk taalgebruik is 

taalgebruik dat niet de dezelfde betekenis heeft als wat er staat. Dit onderscheid is onder 

andere bestudeerd door poststructuralisten. Zij zeggen dat er geen tekst bestaat waarin 

de woorden precies betekenen wat er staat.50 

Chandler beschrijft in zijn boek vier stijlfiguren die vaak gebruikt worden, ook wel de vier 

master tropes genoemd. Metafoor, metonymie, synecdoche en ironie. Elk van deze 

                                                 
49 Ibid., p. 441-443. 
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stijlfiguren zal afzonderlijk worden uitgelegd.  

 Metafoor: De metafoor is de meest gebruikte term om andere stijlfiguren mee aan 

te duiden. Meestal heeft men niet in de gaten dat er metaforen gebruikt worden in 

gesprekken. Een metafoor laat de lezer iets zien op basis van iets anders. In 

semiotische termen betreft het een nieuw teken, gevormd door de signifier van 

het ene teken en de signified van de ander. Bijvoorbeeld in de zin: „Experience is a 

good school, but the fees are high.‟ Hierbij staat de signifier „experience‟ voor de 

signified „school‟.51 Lakoff & Johnson52 onderscheiden drie typen metaforen. De 

belangrijkste zijn de oriëntatiemetafoor, de ontologische metafoor en de 

structurele metafoor.  

o De oriëntatiemetafoor heeft te maken met oriëntatie in de ruimte: boven-

beneden, voor-achter, op-af, diep-oppervlakkig, centrum-periferie. Deze 

vormen van ruimtelijke oriëntatie komen voort uit ons lichaam dat in een 

fysieke omgeving beweegt. Oriëntatiemetaforen kennen aan een concept 

een plaats of richting toe, bijvoorbeeld ‘gelukkig is boven’. Dit leidt tot 

uitspraken als ‘hij is in een opperbeste stemming’. En ‘ongelukkig is 

beneden’, ‘ik voel me terneergeslagen’.  

o De ontologische metafoor heeft zijn basis in onze ervaringen van fysieke 

objecten (met name ons lichaam). Dat wil zeggen: manieren om 

gebeurtenissen, handelingen, emoties, ideeën, enzovoort als entiteiten en 

substanties te beschouwen. Onze ervaring met bijvoorbeeld stijgende 

prijzen kan metaforisch als entiteit worden beschouwd met behulp van het 

zelfstandig naamwoord ‘inflatie’. Op deze manier kunnen we naar inflatie 

verwijzen. Bijvoorbeeld: ‘We kunnen door de inflatie geen kant meer op’. 

Ook de geest kan als entiteit worden gezien. ‘Ik kom maar moeilijk op 

gang vandaag’ of ‘Ik heb de hele nacht liggen malen’. Personificatie is een 

van de duidelijkste, meest zichtbare ontologische metaforen. Door 

personifiëring kunnen we een grote verscheidenheid aan ervaringen met 

niet-menselijke entiteiten begrijpen op grond van menselijke drijfveren, 

karaktertrekken en bezigheden. Bijvoorbeeld: ‘Het leven heeft mij 

bedrogen’.  

o Bij structuurmetaforen bepaalt het ene concept een deel van de structuur 

van het andere concept. Het concept ‘discussie is oorlog’ (in ieder geval 

voor een deel) brengt structuur aan in wat wij doen en hoe wij de 

handelingen in een discussie beschouwen. We vinden deze metafoor vaak 

terug in onze uitdrukkingen. Bijvoorbeeld: ‘Zijn kritiek heeft mij zwaar 

getroffen’ of ‘Die opmerking sloeg in als een bom’. Een ander voorbeeld van 

een metaforisch concept is ‘tijd is geld’. Bijvoorbeeld: ‘Daar wil ik mijn tijd 

                                                                                                                                                         
50 Chandler, D. (2009) Semiotics; the basics, London: Routledge, p. 124-126. 
51 Ibid., p. 127. 
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niet aan verspillen’ of ‘Hij heeft veel vrije dagen opgespaard’.  

Deze metafoor is cultuurgebonden. Wij conceptualiseren tijd als schaars 

middel, omdat het in onze cultuur als kostbaar goed wordt beschouwd. 

Maar er zijn ook culturen waarin tijd helemaal niet met schaarste in 

verband wordt gebracht.  

 Metonymie: In tegenstelling tot een metafoor wordt bij een metonymie 

gebruikgemaakt van een entiteit die op een bepaalde manier verwant is aan waar 

het naar verwijst. Chandler geeft de volgende definitie in zijn boek:  

 

“Metonymy is the evocation of the whole by a connection. It consists in using for 
the name of a thing or a relationship, an attitude, a suggested sense, or 
something closely related, such as effect for cause…the inputed relationship being 
that of contiguity.”53  
 
Een metonymie bevat de vervanging van: 

o effect voor oorzaak (‘Het begint heet te worden onder m’n voeten’ voor ‘Het 

begint mij te moeilijk te worden’); 

o inhoud voor houder (‘Een glaasje drinken’ voor ‘Drank drinken’); 

o plaats voor gebeurtenis (‘Gedenk Auschwitz’ voor ‘gedenk wat daar is 

gebeurd’); 

o plaats voor instituut (‘Hoe reageert het Binnenhof’ voor ‘hoe reageert de 

Tweede Kamer’); 

o instituut voor personen (‘Shell heeft de prijzen weer verhoogd’ voor ‘De 

verantwoordelijke personen van Shell hebben de prijzen weer verhoogd’). 

 Synecdoche: Hoewel een synecdoche vaak als een soort metonymie wordt 

beschouwd, zijn er anderen die het als apart stijlfiguur zien. Beide opvattingen 

zijn gebaseerd op ‘naburigheid’, maar een metonymie laat de vervanging zien van 

een entiteit binnen het concept en een synecdoche een vervanging buiten het 

gepresenteerde concept, maar wel eraan verbonden. Bij een synecdoche staat een 

deel voor het geheel, een soort voor een categorie of andersom: 

o deel voor geheel (‘Op de universiteit zitten veel knappe koppen’ voor 

‘intelligente mensen’); 

o geheel voor deel (‘Ik ben tegengehouden door de wet’ voor ‘politieagent’); 

o soort voor categorie (‘brood’ voor ‘voedsel’); 

o categorie voor soort (‘apparaat’ voor ‘computer’). 

Een synecdoche vraagt je om het ontbrekende zelf in te vullen. Ook in visuele 

communicatie komen vaak synecdoche’s voor bijvoorbeeld een close-up in een film 

die de rest van de film representeert. Ook de etalage van een winkel laat aan de 

kijker over wat er binnen in de winkel te koop zal zijn. 

 Ironie: Ironie is de meest radicale stijlfiguur van de vier die hier besproken 

                                                                                                                                                         
52 Lakoff, G., Johnson, M. (1999) Leven in metaforen. Nijmegen: Sun. pp. 12-58, 164-165. 
53 Wilden 1987, 198; my emphasis. In: Chandler, D. (2009) Semiotics; the basics, London: Routledge, p.130. 
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worden. Hier staat de ironische signifier voor een signifier die we kennen als een 

signifier die iets heel anders betekent, meestal het tegenovergestelde. Ironie 

wordt gezien als een soort humor, zolang het niet te veel gebruikt wordt. Wanneer 

ironie een agressieve, scherpe vorm aanneemt, kan het als sarcasme gezien 

worden. 

Een aantal voorbeelden van ironie: 

o omkering (‘Wat is het druk hier’ voor ‘Er is hier bijna niemand’); 

o overdrijving (‘Ik sta hier al een eeuwigheid te wachten’ voor ‘Ik sta hier al 

een half uur te wachten’); 

o understatement (‘Ik snap niet helemaal wat u zegt’ voor ‘Ik heb er niks van 

begrepen’). 

In de jaren negentig ontstond er onder jongeren een teken om gesproken ironie 

aan te geven. Dit werd gedaan door, na een korte pauze, achter de ironische 

signifier het woordje ‘not!’ te zeggen. Zoals in de zin: ‘Wat een heerlijke maaltijd – 

not!’ 

3.4 Combinatie tekstueel en visueel 

In de voorgaande paragraaf stond de tekst centraal. In de paragraaf hierna zal er 

aandacht zijn voor afbeeldingen. Maar vaak gaan tekst en afbeeldingen samen. Soms 

wordt een afbeelding gebruikt om de tekst te ondersteunen of andersom. Maar soms 

werken de twee elementen ook niet goed samen en kunnen afbeeldingen er bijvoorbeeld 

zelfs voor zorgen dat ze in de weg staan van de boodschap die men over wil brengen. 

Karen Schriver beschrijft in haar boek Dynamics of document design54 dat twee 

eigenschappen belangrijk zijn in de combinatie van tekst en afbeeldingen. Ten eerste is 

de kwaliteit van schrijven en ontwerpen van belang en ten tweede is de tijd en ruimte die 

de twee elementen al dan niet met elkaar verbindt belangrijk.  

Schriver beschrijft vijf manieren hoe tekst en afbeeldingen met elkaar kunnen 

samenwerken.  

 

 De redundante relatie: tekst en beeld vertonen dezelfde inhoud, waardoor 

herhaling ontstaat van de hoofdpunten. Herhaling kan zowel een negatieve als 

een positieve werking hebben. Het kan negatief werken als de schrijver ons zaken 

laat lezen of zien die al bekend zijn. Het werkt echter positief als je als lezer nog 

niet alles begrijpt. Als schrijver is het daarom belangrijk een goede inschatting te 

maken van de vraag naar herhaling. Hoe lastiger de inhoud, hoe meer herhaling 

gewenst is.  

 De complementaire relatie: tekst en beeld vertonen verschillende inhoud, 

waardoor beide elementen nodig zijn om de hoofdpunten te begrijpen. Deze 

relatie kan lezers helpen bij het integreren van tekst en beeld. Beide elementen 

                                                 
54 Schriver, K. (1997) Dynamics in document design, New York: Wiley computer publishing. 
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hebben namelijk een verschillend effect op de betekenis die de lezer creëert.  

 De supplementaire relatie: tekst en beeld vertonen verschillende inhoud, waarbij 

het ene element het andere domineert door alle hoofdpunten weg te geven. Dit 

soort relaties komen vaak voor bij voorbeelden: een foto illustreert de inhoud van 

de tekst, bijvoorbeeld bij een instructie voor het gebruik van een naaimachine.  

 De tegenstrijdige relatie: tekst en beeld vertonen verschillende inhoud met als 

doel dat de kijker op basis van wat gerepresenteerd wordt in elk element, zelf 

ideeën creëert. Deze relatie wordt meestal toegepast in reclame, bijvoorbeeld een 

afbeelding van een nachthemd met de tekst: „What Marie-Antoinette wore to bed‟. 

Als je deze zin of het nachthemd afzonderlijk zou zien, wordt weinig betekenis 

gecreëerd. Enkel de combinatie van de elementen zorgt voor het romantische idee 

van Marie-Antoinette in het nachthemd.  

 De sfeerbepalende relatie: tekst en beeld vertonen verschillende inhoud, waarbij 

meestal het ene element voorspelt wat er in het andere element wordt 

gepresenteerd aan ideeën. Vaak betreft het de visuele elementen. Sfeerbepalende 

tekst of afbeeldingen werken goed, zolang het de lezer niet een te karig beeld 

geeft van het onderwerp en hem aanmoedigt de rest te lezen of te bekijken.  

3.5 Visuele sociale semiotiek 

Een poststructuralistische stroming die is ontstaan, is de visuele sociale semiotiek. Dit is 

een apart veld binnen de semiotiek die de context van tekens van belang acht. Er wordt 

in tegenstelling tot het structuralisme van De Saussure en Peirce niet enkel gekeken naar 

de regels rondom het teken, maar met name naar hoe de tekens geproduceerd en 

geïnterpreteerd worden door mensen in verschillende contexten.  

Harrison55 stelt dat iedere gemeenschap weer andere tekens gebruikt. Een bepaalde kleur 

kan in het ene land bijvoorbeeld voor iets anders staan dan in het andere land.  

De visuele sociale semiotiek, wat meer een stroming is binnen de sociale semiotiek, is 

ontstaan in de jaren negentig van de vorige eeuw. Jewitt en Oyama beschrijven deze 

studie als “the description of semiotic resources, what can be said and done with images 

(and other visual means of communication) and how the things people say and do with 

images can be interpretated.”56 Volgens Harrison is de eerste stap tot het begrijpen van 

de visuele sociale semiotiek de kennis van de drie categorieën van afbeeldingen: de 

icoon, de index en het symbool. 

 

 Icoon: een afbeelding is een icoon als het een gelijkenis vertoont met wat we al 

weten van een object of persoon. Het verschilt van zeer realistisch tot zeer eenvoudig. 

Een voorbeeld van een icoon is een afbeelding van een huisje dat de startpagina 

(home page) moet representeren; 

                                                 
55 Harrison, C. (2003) Visual Social Semiotics: Understanding how still images make meaning, in: Technical 
Communication, Volume 50, Number 1. 
56 Jewitt en Oyama (2001, p.136) in: Harrison p. 48. 
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 Index: een afbeelding is een index als wij de relatie tussen de afbeelding en het 

concept waarnaar het refereert begrijpen. Een voorbeeld van een index is de pijl die 

naar boven wijst op een webpagina om het begin van de pagina aan te duiden. Bij 

een index is vaak tekst nodig om het te kunnen begrijpen. Zoals de pijl op de 

webpagina ook is gelabeld met top of page. 

 Symbool: een afbeelding is een symbool als er geen visuele of conceptuele relatie is 

tot een object of persoon. We weten de betekenis van het symbool alleen door 

conventies. De woorden op een webpagina This is a link begrijpen wij alleen, doordat 

wij geleerd hebben dat deze combinatie van letters en woorden betekent, dat je 

doorverwezen wordt naar een andere webpagina.  

 

Harrison borduurt in haar artikel voornamelijk verder op iconen. Professionals zien dit 

soort afbeeldingen volgens haar als meest ingewikkeld. Harrison haalt hiervoor het boek 

van Kress & van Leeuwen aan, Reading Images: The grammer of visual design, waarin 

een semiotisch kader wordt geboden om afbeeldingen te analyseren. Zij stellen in hun 

boek dat een afbeelding drie verschillende metafuncties heeft om betekenis te creëren: 

de representationele metafunctie, de interpersoonlijke metafunctie en de compositionele 

metafunctie.  

3.5.1 Drie metafuncties 

 Representationele metafunctie: Volgens Harrison57 gaat de representationele 

metafunctie om mensen, plaatsen en objecten binnen een afbeelding, de represented 

participants (RP’s). Het beantwoordt de vraag ‘Waar gaat de afbeelding over?’ 

Deze metafunctie onderscheidt twee verschillende structuren die een afbeelding kan 

hebben. De narratieve en de conceptuele structuur. De narratieve structuur is terug te 

vinden in afbeeldingen waarbij de kijker zich een verhaal kan vormen rondom de RP’s 

doordat er vectors aanwezig zijn in de afbeelding. Vectors kunnen aanwezig zijn in de 

vorm van action, waarbij de lijn in de vorm van objecten of lichaamsdelen wordt 

gemaakt, of in de reactional vorm, waar de lijn aanwezig is in de vorm van een 

ooglijn. Een afbeelding met een conceptuele structuur bevat geen vectors, maar 

representeert een concept aan de kijker door de verzameling van verschillende RP’s. 

De verschillende processen van een conceptuele afbeelding zijn: classificatory, 

waarbij de RP’s als een groep optreden die bij elkaar hoort en analytical, waarbij RP’s 

worden gepresenteerd in een bredere omgeving waar delen daarvan te onderscheiden 

zijn, bijvoorbeeld een taartpunt van een hele taart. Tot slot kunnen afbeeldingen 

symbolic processen hebben, waar de RP een betekenis met zich mee draagt.  

 Interpersoonlijke metafunctie: Deze metafunctie gaat om de acties die plaatsvinden 

tussen alle deelnemers in en rondom de afbeelding. Zowel de maker van de 

afbeelding, de gerepresenteerde deelnemers in de afbeelding als de kijker van de 

                                                 
57 Harrison, C. (2003) Visual Social Semiotics: Understanding how still images make meaning, in: 
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afbeelding. Het beantwoordt de vraag: ‘Hoe verbindt de afbeelding zich met de 

kijker?’ Er zijn vier verschillende kenmerken van afbeeldingen die hiermee te maken 

hebben. Elk kenmerk heeft weer zijn eigen processen.  

De eerste is image act and gaze, wat gaat over de ooglijn van de RP in relatie tot de 

kijker. Deze ooglijn kan een demand zijn: de RP kijkt de kijker rechtstreeks aan, wat 

een hoge mate van betrokkenheid tot gevolg heeft. Of de ooglijn kan een offer zijn: 

de RP kijkt buiten de afbeelding langs of kijkt naar een andere RP op de afbeelding. 

Er is dan ook weinig betrokkenheid tussen de kijker en de RP. 

Het tweede kenmerk is de facial distance and intimacy, wat iets zegt over de afstand 

tussen de RP en de kijker. De kijker kan de RP op zes verschillende manieren zien. 

Intimate distance, alleen het hoofd en gezicht zijn te zien. Close personal distance, 

het hoofd en de schouders zijn te zien. Far personal distance, vanaf de taille naar 

boven te zien. Close social distance, het gehele figuur is zichtbaar. Far social distance, 

het gehele figuur plus ruimte eromheen is te zien. En tot slot public distance, waarbij 

de figuren van meerdere mensen te zien zijn.  

Het derde kenmerk gaat over het perspectief, the horinzontal angle and involvement. 

Hier beslist de hoek van waaruit de afbeelding te zien is, wat de relatie is tussen de 

kijker en de RP.  

Bij een frontal angle is de RP recht voor de kijker gepresenteerd, wat zorgt voor een 

hoge mate van betrokkenheid. Bij een oblique angle is de RP schuin gepresenteerd 

ten opzichte van de kijker wat een grote afstand creëert.  

Het laatste kenmerk heeft ook met perspectief te maken, maar dit maal met de 

vertical angle and power, waarbij het perspectief in een verticale lijn verandert. Een 

high angle, waarbij de RP omhoog kijkt, heeft minder macht. Een medium angle, 

waarbij de RP naar voren kijkt, creëert een gelijke machtsverhouding en een low 

angle zorgt ervoor, dat de RP naar beneden kijkt en meer macht heeft.  

 Compositionele metafunctie: Deze derde metafunctie richt zich op hoe de afbeelding 

eruit ziet. Zij beantwoordt de vraag: ‘Hoe relateren de representationele en 

interpersoonlijke metafunctie zich tot elkaar en verbinden zij zich tot een betekenisvol 

geheel?’ Het wordt vergeleken met syntaxis in taal. Zonder dat je de betekenis van de 

samengestelde tekens weet, kan je het niet als samenhangend geheel zien. Deze 

metafunctie integreert de vorige twee metafuncties door een aantal elementen: 

information value, salience en framing.  

Kress & van Leeuwen geven in hun boek Reading Images: the grammer of visual 

design58 het voorbeeld van een afbeelding uit de film Through a Glass Darkly uit 1961 

(figuur 3). Deze afbeelding zal ter illustratie gebruikt worden om de begrippen te 

verduidelijken.  

                                                                                                                                                         
Communication, Volume 50, Number 1, p. 50-51. 
58 Kress, G. & Leeuwen, T. van (2006) Reading images. The grammer of visual design. London, New York: 
Routledge. p. 175-214. 
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Figuur 3: Herriet Andersson (Karin) and Lars Passgard (Minus) in  

Though a Glass Darkly (Bergman, 1961) 

 

o Bij de information value wordt informatieve waarde gegeven aan de plaats van 

het object. Binnen de afbeelding is er bijvoorbeeld een duidelijk links/rechts-

systeem. Wat links staat is oud en bekend, wat rechts staat is nieuw of 

onbekend. Minus wordt op de afbeelding bijvoorbeeld links geplaatst en Karin 

rechts. Ook wordt het centrale gedeelte van de afbeelding onderscheiden van 

het marginale gedeelte. In het centrale gedeelte wordt de kern van de 

informatie gegeven. Tot slot wordt het ideale, positieve beeld op de afbeelding 

boven de tekst gepresenteerd en het reële beeld onder de tekst. Een 

visualisatie van deze dimensies van visuele ruimte is gepresenteerd in figuur 

4.  

o Salience is een term die gebruikt wordt om aan te geven welke elementen de 

aandacht van de kijker trekken. Dit kan door middel van het plaatsen van een 

element op de voorgrond of achtergrond, grootte, scherpte of kleur. In de 

afbeelding is Karin het meest salient. Niet alleen omdat zij op de voorgrond 

staat, maar ook omdat ze het grootst is, scherper is afgebeeld en meer licht 

krijgt.  

o Met framing worden de al dan niet letterlijke lijnen bedoeld, die een object 

apart van de rest van de afbeelding kadert. Dit kan door middel van lijnen, 

kleurverschil of achtergrond. Op de afbeelding is op een aantal manieren 

framing zichtbaar. Een verticale lijn wordt gevormd door de linker rand van de 

deur en wordt voortgezet naar boven door een lichter en donkerder gedeelte 

van het dak. Deze lijn loopt door het midden van de afbeelding en verdeelt de 

ruimte, en daarmee de wereld, van Minus en Karin letterlijk en figuurlijk in 

tweeën. Er is nog een andere lijn die de afbeelding kadert. Namelijk de horizon 

die de afbeelding verdeelt in een zone van hemel en een zone van aarde.  
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Figuur 4: De dimensies van visuele ruimte (Kress & Van Leeuwen) 

 

3.5.2 Modality 

Kress & Van Leeuwen wijden in hun boek ook een hoofdstuk aan modality. Hierin gaan zij 

in op de mate van realiteit die afbeeldingen met zich mee brengen. Betrouwbaarheid 

speelt volgens hen een belangrijke rol in communicatie. Is wat we zien waar en reëel of 

onwaar en niet reëel?  Zo worden foto’s in kranten als meer realistisch beschouwd dan 

tekeningen of schilderijen beschouwd. Toch weten we ook dat, hoewel de camera niet kan 

bedriegen, degene die de foto’s maakt, dit wel kan.  

Vanuit het oogpunt van naturalism wordt realiteit gezien als de mate waarin het object op 

de afbeelding correspondeert met het object, wanneer je het ziet met het blote oog. Aan 

de andere kant definieert scientific realism realiteit als meer dan alleen de mate van 

overeenkomst met de waarneming met het blote oog. Het blote oog heeft namelijk ook 

‘culturele training’ gehad en is gebaseerd op context en verleden.  

De mate van modality wordt bepaald door een aantal modality markers.  

Deze markers worden beïnvloed door verschillende factoren. Technologische 

ontwikkelingen in de fotografie zijn bijvoorbeeld bepalend. De verandering van zwart/wit-

fotografie naar kleur. En de ontwikkeling naar digitale fotografie, waarbij de resolutie van 

de foto’s sterk toeneemt en bovendien Photoshop mogelijk maakt. De norm voor modality 

is hoog. Zo acht men een afbeelding waarin de kleuren verzadigd zijn en waarin veel 

verschillende kleuren worden gebruikt, realistischer dan een afbeelding met minder 

verzadigde kleuren. Hetzelfde geldt voor het aantal details in de afbeelding, de scherpte 

en de diepte. 
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3.6 Cognitief en affectief 

Bij het lezen van teksten of het zien van afbeeldingen kan een onderscheid gemaakt 

worden tussen wat de informatie op cognitief vlak oproept en wat de informatie op 

affectief vlak oproept. Op het gebied van afbeeldingen is weinig wetenschappelijk 

onderzoek verricht naar dit onderscheid. Wetenschappelijk onderzoek naar tekst heeft 

daarentegen wel plaatsgevonden. Hans Hoeken en Mario van Vliet hebben bijvoorbeeld in 

hun artikel Suspense, Curiosity and Surprise: How discourse structure influences the 

affective and cognitive processing of a story59 onderzoek gedaan naar cognitieve en 

affectieve effecten op de volgorde waarin een verhaal is gepresenteerd. Voor het 

experiment hebben zij de cognitieve en affectieve effecten van de volgorde van spanning, 

nieuwsgierigheid en verbazing in een verhaal onderzocht aan de hand van het 

manipuleren van een professioneel geschreven verhaal.  

Ook de Italianen Chiara Levorato en Aldo Nemesio onderzochten in Cognitive and 

emotional responses while reader a short story60 het cognitieve en affectieve vlak bij het 

lezen van een kort verhaal door verschillende versies aan de doelgroep te laten lezen. De 

reacties van de lezers werden onderverdeeld in enerzijds reacties die te maken hebben 

met de betrekking van de lezer in het verhaal (affectief). En anderzijds reacties over de 

begrijpelijkheid van de tekst (cognitief). De affectieve reacties bevatten: 

nieuwsgierigheid, emotionaliteit, voorstellingvermogen, impact, interesse, betrokkenheid, 

plezier en spanning. De cognitieve reacties bevatten: samenhang, gemak, plezier bij de 

ontknoping, en of het verhaal achteraf gezien klopt. 

3.7 Samenvattend  

In voorgaande paragrafen heb ik de meest relevante theorieën behandeld die in het 

onderzoek naar het boekje „Welkom in Nederland‟ inzicht bieden vanuit een 

wetenschappelijk perspectief. 

Samengevat heb ik aan de hand van het (post)structuralisme uitgelegd hoe deze 

stromingen zich verhouden tot betekenisgeving. Vervolgens heb ik een inleiding in de 

semiotiek gegeven door onder andere de begrippen signifier en signified toe te lichten. 

Ik heb laten zien dat semiotiek zich op zowel tekstueel (Hoeken & Spooren, Chandler en 

Lakoff & Johnson) als visueel vlak (Harrison en Kress & Van Leeuwen) afspeelt en dat er 

veel manieren zijn om deze elementen en de combinatie daarvan (Schriver), te 

presenteren.  

Tot slot is het onderscheid tussen cognitie en affectie uitgelegd aan de hand van twee 

eerder uitgevoerde onderzoeken. 

 

                                                 
59 Hoeken, H., Vliet, M van (2000) Suspense, Curiosity and Surprise: How discourse structure influences the 
affective and cognitive processing of a story. Poetics Volume 27, Issue 4, p. 277-286. 
60 Levorato, C., Nemesio, A. (2005) Cognitive and emotional responses while reader a short story, Empirical 
Studies of the arts, Volume 23, Issue 1, p. 19-31. 
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3.8 Onderzoekinstrument 

Om een onderzoeksinstrument te ontwikkelen voor het uitvoeren van de interviews met 

de doelgroep en voor de eigen semiotische analyse van de bevindingen van de doelgroep 

achteraf, zal de bovengenoemde literatuur gebruikt worden.  

Concreet zal dit onderzoeksinstrument twee topiclijsten omvatten: één voor de 

interviews, en één voor de semiotische analyse.  

3.8.1 Interviews met de respondenten 

Ik ben geïnteresseerd in de interpretaties van zowel autochtone als nieuwe Nederlanders 

op cognitief en affectief niveau met betrekking tot de visuele en tekstuele aspecten van 

het boekje „Welkom in Nederland‟. Onder interpretaties worden in semiotische termen de 

connotaties verstaan. Wat zijn de persoonlijke, contextafhankelijke gevoelens en 

gedachten bij de visuele en tekstuele tekens die zij te zien krijgen?  

Zoals al eerder in de methodiek staat beschreven vind ik het belangrijk dat ik in het 

begin niet te veel sturing geef aan de interviews. De respondenten zal gevraagd worden 

om het boekje in eerste instantie door te bladeren om hun algemene indruk over de 

visuele en tekstuele tekens te geven. Wat valt hen als eerste op? Wat voor beeld wordt er 

van Nederland geschetst? En welke visuele of tekstuele tekens zorgen voor deze 

indrukken?  

Vervolgens wil ik aan de hand van een topiclijst het interview voortzetten.  

Deze topiclijst bevat algemene vragen over het boekje, vragen over de visuele aspecten 

(foto’s, opmaak) en vragen over de tekstuele aspecten (de globale inhoud van de 

hoofdstukken).  

Bij elke foto of elk hoofdstuk zullen soortgelijke vragen aan de orde komen. 

In eerste instantie ben ik benieuwd naar wat het eerste is dat hen opvalt.  

In de voorgaande paragraaf ben ik ingegaan op het onderscheid tussen cognitie en 

affectie. Levorato heeft in zijn artikel Cognitive and emotional responses while reader a 

short story de reacties van de lezers op een verhaal gecategoriseerd in cognitieve en 

affectieve reacties. Voor de interviews over het boekje „Welkom in Nederland‟ zal een 

soortgelijke verdeling aangehouden worden. Daarom zal ik na de vraag wat de 

respondent het meest opvallend vindt het affectieve gedeelte laten terugkomen door te 

vragen naar wat de foto of het stukje tekst oproept. Het cognitieve gedeelte komt terug 

in vragen als ‘Vind je deze foto/tekst representatief of toepasselijk voor Nederland?’ Tot 

slot ben ik benieuwd naar wat autochtone Nederlanders zeggen over wat nieuwe 

Nederlanders voor interpretatie zouden kunnen hebben bij de betreffende foto of het 

stukje tekst. En andersom, de gedachten van nieuwe Nederlanders over autochtone 

Nederlanders. In tabel 2 staat de lijst per categorie een schematische weergave van de 

vragen per topic. 
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 Informatie Vragen 

 

Algemeen 

 

Het gehele boekje 

- Visuele en tekstuele tekens 

 

- Algemene indruk 

- Meest opvallend 

- Begrijpelijk 

- Nieuwsgierig 

- Samenhang 

- Bruikbaarheid 

 

 

Visuele 

tekens 

 

Voorpagina: 

- Opmaak 

- Nederlandse vlag 

- Logo ministerie  

 

- Wat valt op 

- Wat roept het op 

- Representatief voor 

inhoud 

- Mooi/ niet mooi 

 

Foto’s: 

- Handen 

- Euromunten 

- Skyline Rotterdam 

- Nederland in 1658 

- Symbool voor de vrijheid 

- Nieuwe Nederlander met paspoort,  

- De Tweede Kamer,  

- Europese vlag 

 

 

Per foto: 

- Wat valt op 

- Begrijpelijkheid 

- Wat roept het op 

- Toepasselijkheid 

- Identificatie (foto nieuwe 

Nederlander) 

- Interpretatie 

nieuwkomer/autochtoon 

 

Tekstuele 

tekens 

 

Hoofdstukjes: 

- Introductie 

- Het Koninkrijk der 

Nederlanden 

- De Koningin 

- Echt Nederlands! 

- Nieuw Nederland! 

- 1568 – 1815 

- Vanaf 1940 

- Mensenrechten 

- EVRM 

- Iedereen is gelijk 

 

- Rechten plichten 

- Rechtstaat 

- Democratie 

- Overleggen 

- De regering 

- Het parlement 

- De Tweede Kamer 

- De Eerste Kamer 

- De gemeente en 

provincie 

- Nederland en Europa 

- Meer weten? 

 

Per hoofdstukje: 

- Wat valt op 

- Begrijpelijkheid 

- Wat roept het op 

- Representatief voor 

Nederland 

- Identificatie 

- Interpretatie 

allochtoon/autochtoon 

 

 

Tabel 2: Schematische weergave van vragen per topic 
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3.8.2 Semiotische analyse 

Nadat de bevindingen van de interviews met de respondenten zijn verwerkt zal ik het 

boekje zelf semiotisch duiden aan de hand van literatuur uit de semiotiek, behandeld in 

de voorgaande paragrafen. De basis van de analyse ligt bij de bevindingen van de 

interviews.  

 

De analyse zal beginnen met de tekstuele aspecten uit het boekje. In eerste instantie zal 

ik aan de hand van de determinanten van interesse die Hoeken & Spooren in hun artikel 

noemen, bestuderen welke determinanten, zoals voorkennis en nieuwswaarde, aanwezig 

zijn in het boekje. Vervolgens zal ik mij verdiepen in de stijlfiguren die worden gebruikt in 

het boekje om na te gaan op welke manier Nederland wordt gerepresenteerd. De 

metafoor, de metonymie, de synecdoche en ironie komen aan bod. Daarna zal ik aan de 

hand van de verschillende manieren van het combineren van tekst en beeld die Schriver 

noemt, benoemen welke hiervan aanwezig zijn in het boekje „Welkom in Nederland‟. 

 

De analyse van de visuele aspecten zal gedaan worden aan de hand van de drie 

metafuncties van Kress en Van Leeuwen die Harrison in haar artikel aanhaalt. De 

representationele metafunctie, de interpersoonlijke metafunctie en de compositionele 

metafunctie.  

Bij de compositionele functie kies ik er voor specifiek in te zoemen op salience, aspecten 

die de aandacht trekken door kleur, scherpte, grootte en plaatsing op de voorgrond. Ik 

kies hiervoor omdat in het boekje veel gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld kleur 

(huidskleur van de personen op de foto’s, kleuren van de Nederlandse vlag en vaag 

kleurgebruik op de oude tekening van Nederland in 1658). Ook kijk ik naar modality. Dit 

doe ik omdat in het boekje „Welkom in Nederland‟ verschillende soorten afbeeldingen 

worden gebruikt. Foto’s, maar ook een tekening van de Nederlandse kaart uit 1658 en 

het geschilderde symbool voor de vrijheid. In de literatuurstudie is al beschreven dat 

verschillende afbeeldingen een verschillende mate van realiteit met zich meebrengen. 

Ondanks dat Kress en Van Leeuwen een apart hoofdstuk wijden aan modality en ik dit 

ook apart heb besproken in de literatuurstudie, zal ik dit in de analyse onderbrengen in 

de compositionele metafunctie. Zoals Harrison dit ook doet in haar artikel. 

De afbeeldingen die ik zal gebruiken voor de analyse zullen afbeeldingen zijn waar de 

meeste opmerkingen over gemaakt zijn door de respondenten.  

In tabel 3 wordt dit onderzoeksinstrument schematisch weergegeven. 
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 Tekstuele aspecten 

Determinanten van interesse 

(Hoeken & Spooren) 

Welke determinanten van interesse zijn aanwezig? 

- Mate van voorkennis 

- Gemak  

- Onzekerheid (voorspelbaarheid) 

- Naspelbaarheid ((on)verwachte wending) 

- Nieuwswaarde (ongewoon, sensationeel) 

Stijlfiguren 

(Chandler en Kress & Van 

Leeuwen) 

Welke stijlfiguren zijn aanwezig? 

- Metafoor 

- Metonymie 

- Synecdoche 

- Ironie 

Relaties tekst en beeld 

(Schriver) 

Op welke manieren werken tekst en beeld samen? 

- Redundant 

- Complementair 

- Supplementair 

- Tegenstrijdig 

- Sfeerbepalend 

 

 Visuele aspecten 

Representationele metafunctie 

(Harrison) 

Waar gaat de afbeelding over? 

Wie en wat zie je? Waar speelt het zich af?  

- Narrative 

- Conceptual 

Interpersoonlijke metafunctie Hoe verbindt de afbeelding zich met de kijker?  

In hoeverre is er interpersoonlijk contact? 

- Image act and gaze 

- Facial distance and intimacy 

- Perspective – horizontal angle and involvement 

- Perspective – vertical angle and power 

Compositionele metafunctie 

 

 

  

 

Hoe relateren de representationele en interpersoonlijke 

metafunctie zich tot elkaar en verbinden zich tot een  

betekenisvol geheel? 

- Salience 

- Modality 

 

Tabel 3: Schematische weergave van semiotische analyse 
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4. Interviews met autochtone en nieuwe Nederlanders 

In dit hoofdstuk zullen de bevindingen van de interviews met de autochtone 

Nederlanders, en de nieuwe Nederlanders worden gepresenteerd. 

Ik zal beginnen met een paragraaf over de afname van de interviews. Hierin zal naar 

voren komen hoe de context, het verloop en de structuur van de interviews eruit zag en 

zal een beschrijving gegeven worden van de respondenten. 

Vervolgens zullen in eerste instantie de bevindingen van de interviews met de autochtone 

Nederlanders gepresenteerd worden. Daarna worden de bevindingen van de nieuwe 

Nederlanders gepresenteerd.  

 

De bevindingen van beide groepen zullen per thema gepresenteerd worden. Deze thema’s 

zijn gebaseerd op de vooraf opgestelde topiclijst, het onderzoeksinstrument. 

In de schematische weergave van het onderzoeksinstrument voor de interviews is te zien 

dat ik na een algemene indruk, per pagina en per afbeelding en stukje tekst vraag naar 

de visuele en tekstuele informatie. Wat hieraan opvalt, wat het oproept, hoe 

representatief het is, hoe begrijpelijk, hoe bruikbaar, identificatie, hoe het zit met de 

samenhang en de algemene waardering. Hierin is het onderscheid tussen cognitie en 

affectie opgenomen, dat ook in de onderzoeksvraag wordt gemaakt. Topics als wat het 

oproept, en hoe het gewaardeerd wordt zie ik bijvoorbeeld als affectief, en bruikbaarheid 

en representativiteit als cognitief. 

Na de afname van de interviews heb ik de topics, en dus ook het onderscheid tussen 

affectie en cognitie, doorvertaald van de topiclijst naar de thema’s om de bevindingen 

onder te brengen. De vijf thema’s die uiteindelijk voor de categorisering van de 

bevindingen zullen dienen zijn: de bruikbaarheid van het boekje, de representativiteit, 

identificatie, waardering en de combinatie van tekst en afbeeldingen. In deze opsomming 

zie ik de bevindingen die gaan over de bruikbaarheid, representativiteit en de combinatie 

van tekst en afbeeldingen als cognitieve thema’s. En identificatie en waardering als 

affectieve thema’s.  

Behalve dat deze thema’s voortkomen uit de vooraf opgestelde topiclijst, heb ik dit ook 

gebaseerd op wat de respondenten buiten de topiclijst om hebben gezegd, zaken waar ik 

niet concreet naar heb gevraagd maar waar men uit zichzelf over begon. Ik zie deze 

zaken namelijk als minstens zo belangrijk, omdat er zonder enige sturing ideeën of 

emoties naar boven komen die zodanig belangrijk zijn dat de respondent het buiten de 

topics om wil noemen.  

 

De presentatie van de bevindingen per thema zullen geïllustreerd worden aan de hand 

van citaten. Elk citaat zal beëindigd worden met een vermelding van de nationaliteit61, 

                                                 
61 Ondanks dat alle geïnterviewden de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen door naturalisatie, wordt 
hier met nationaliteit de afkomst bedoeld. 
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geslacht en het nummer van het interview. Bijvoorbeeld (NL, M, 3) of (Colombiaan, V, 7). 

Vervolgens zullen de bevindingen van de Nederlanders en de nieuwe Nederlanders met 

elkaar vergeleken worden op significante verschillen en overeenkomsten per thema in 

samenvattende paragraaf.  

4.1 Afname interviews 

Voor het afnemen van de interviews heb ik ervoor gekozen eerst de groep Nederlanders 

te bevragen en daarna de groep nieuwe Nederlanders. Het kostte enige moeite de laatste 

groep te benaderen en hier afspraken mee te maken. Op deze manier kon ik tussen de 

interviews met de Nederlanders door op zoek naar mensen die zich tot Nederlander 

hebben laten naturaliseren. Na mijn bezoek aan een Naturalisatieceremonie bij de 

gemeente Utrecht bleek dat ik de mensen die op deze dag genaturaliseerd werden niet 

kon benaderen voor een interview. Dit kwam doordat iedereen na de verplichte 

bijeenkomst direct weg ging en niet bij de vrijwillige borrel aanwezig was. Dit moment 

had ik in gedachte om mensen te benaderen. Ik ben daarom in mijn eigen netwerk op 

zoek gegaan. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de zogenaamde sneeuwbalmethode, 

een methode voor het verzamelen van informatie voor bijvoorbeeld onderzoeksrapporten. 

Via een aantal contacten heb ik weer andere contactgegevens gekregen van familie, 

vrienden of kennissen van hen, om deze mensen vervolgens ook te kunnen benaderen 

voor een interview.  

Tijdens de ceremonie bleek dat de groep die genaturaliseerd werd sterk uiteenliep van 

mensen die pas drie jaar in Nederland wonen, tot mensen die er al 30 jaar of langer 

wonen. Al deze mensen krijgen dus het boekje „Welkom in Nederland‟.  

Ik heb bij mijn zoektocht dus ook niet te veel eisen gesteld aan het aantal jaren dat zij in 

Nederland wonen, maar willekeurig mensen gevraagd die in ieder geval afgelopen 20 jaar 

hier zijn komen wonen en in hun land van herkomst geboren en getogen zijn.  

Uiteindelijk heb ik negen interviews gedaan met nieuwe Nederlanders. Deze groep loopt 

uiteen van mensen die vier jaar wonen in Nederland tot mensen die 20 jaar wonen in 

Nederland. Hiervan komen er drie uit Indonesië, twee uit Azerbeidjaan, één uit 

Afghanistan, één uit Colombia en één uit Costa Rica. De groep bestaat uit vier mannen 

en vijf vrouwen. De beweegredenen van de komst naar Nederland verschillen van politiek 

vluchteling tot een liefde in Nederland.  

In de presentatie van de interviews maak ik verder geen onderscheid tussen deze 

gegevens.  

De groep Nederlanders is qua leeftijdsniveau en geslacht willekeurig samengesteld. De 

leeftijden lopen uiteen van 23 tot 65 en er is geen specifieke keuze gemaakt tussen een 

gelijke man/vrouw-verdeling. Wel hebben alle Nederlanders hoger onderwijs genoten. 

Hier heb ik wel specifiek op gelet omdat ik graag een kritische mening wilde over het 

boekje. Mensen die dan ook enige kennis hebben over politiek bestuur, samenleving en 

geschiedenis en tevens geïnteresseerd zijn in het debat rondom het integratiebeleid.  
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Ook voor deze groep geldt dat er verder in de presentatie van de interviews geen 

onderscheid tussen deze gegevens wordt gemaakt.  

 

Ik ben het interviewtraject begonnen met een pre-test met een Nederlander om te 

toetsen of er nog topics misten, of er wellicht topics weggelaten konden worden, of de 

volgorde van de vragen goed was en hoe lang het interview ongeveer zou duren. Uit de 

pre-test bleek dat duidelijk moest aangeven dat ik in eerste instantie geïnteresseerd was 

in de eerste, algemene indruk in plaats van dat er direct op alle details wordt ingegaan. 

Ook kwam naar voren vanuit de geïnterviewde dat ik de vragen soms te veel stuurde 

naar mijn eigen ideeën, en soms te weinig ruimte gaf aan de mening van de respondent.  

Naar aanleiding van deze pre-test heb ik mij voorgenomen in het vervolg helder te zijn 

tegen de respondent over het verloop van het interview. Dat ik eerst een globale, 

algemene indruk wil horen en dat er daarna specifiek per pagina ruimte is voor 

opmerkingen per afbeelding of stukje tekst. Ook heb ik mij voorgenomen de vragen open 

te formuleren zodat ik minder sturing geef aan het antwoord van de respondenten en hun 

eigen ideeën beter naar voren komen. Verder heb ik naar aanleiding van de pre-test 

besloten een uur uit te trekken voor elk interview.  

 

De interviews zijn op verschillende plekken afgenomen. De ene keer bij de respondent op 

het kantoor, de andere keer in mijn huis of bij de respondent thuis. In ieder geval heb ik 

ervoor gezorgd dat de locatie rustig was, zodat wij ons beiden konden concentreren op 

het gesprek. Alle interviews ben ik begonnen met een informeel gesprekje. Bij de nieuwe 

Nederlanders ging dit meestal over hun reden van vertrek uit hun land van herkomst 

naar Nederland en hun verblijf tot nu toe. De nieuwe Nederlanders kregen allemaal een 

zak Hollandse stroopwafels als dank voor hun medewerking. Ik heb na akkoord van de 

respondenten de interviews met een recorder opgenomen om niet alle antwoorden te 

hoeven meeschrijven en naderhand alles rustig te beluisteren en citaten uit te typen. Een 

cd-rom met deze interviews is als bijlage toegevoegd. Het interview zelf heb ik volgens 

de beschrijving van het onderzoeksinstrument, die ik aan het einde van hoofdstuk 3 

beschrijf, gevoerd. Ik ben begonnen met een algemene indruk, daarna heb ik de pagina’s 

afzonderlijk langsgelopen op visuele en tekstuele aspecten, en tot slot heb ik ruimte over 

gelaten voor aanvullende  opmerkingen die in eerste instantie niet in mijn topiclijst 

opgenomen waren.  

4.2 Bevindingen Nederlanders 

Zoals in de inleiding genoemd, worden de bevindingen gepresenteerd per thema. 

Achtereenvolgens de thema’s bruikbaarheid, representativiteit, identificatie, waardering, 

en de combinatie van tekst en afbeeldingen. Sommige citaten kunnen echter onder meer 

dan één thema worden ondergebracht. In dat geval heb ik gekozen voor het voor mij 

meest passende thema. 
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4.2.1 Bruikbaarheid 

Over het algemeen wordt het boekje door de meeste Nederlanders als niet heel bruikbaar 

beoordeeld. Dit uitte zich voornamelijk in opmerkingen over dat het boekje wellicht 

mosterd na de maaltijd zou zijn, omdat veel informatie voor de nieuwkomers volgens de 

Nederlanders al bekend is na het doen van een inburgeringscursus of na al jarenlang 

verblijf in Nederland.  

 
“Het boekje lijkt een introductie. Maar hebben ze niet al een cursus gehad? Is het 
geen mosterd na de maaltijd? En als ze er niks over gehad hebben is het te kort 
door de bocht en moet er meer verwijzing staan. (NL, M, 5)” 

 

“Ik denk dat je in het proces naar een paspoort dit soort dingen al een beetje 
weet. (NL, V, 3)” 
 

“Het is heel veel over hoe Nederland in elkaar steekt. Is dat belangrijk om te 
weten als je in Nederland komt. Zou ik dat willen weten? Meestal heb je je al 
georiënteerd hoe het werkt in dat land. (NL, V, 4)” 

 

Het boekje zou informatie bevatten die al bekend is. Door een enkeling werd ook 

aangegeven dat een nieuwe Nederlander überhaupt niks zou hebben aan de informatie 

die erin staat, omdat het sowieso onbruikbaar zou zijn.  

 

 “Het gaat van hot naar her. We gaan eens even van de koningin naar de mooie 
brug, dan duiken we 1568 in. En dan hebben we opeens weer 5 mei, zeker omdat 
er weer te veel rellen zijn met die Marokkanen. Mensenrechten hahaha, iedereen 
is gelijk hahaha. […] Weet je al waar ze in de prullenbak of het oud papier terecht 
zijn gekomen? Ik ben een beetje cynisch als ik dit zie. Als ik dit laat lezen aan een 
allochtoon, die snapt dit niet. Het is een samengeraapt, onsamenhangend zooitje. 
(NL, V, 8)” 

 

“Degene die naturaliseren zijn niet de Japanners, zijn niet de Duitsers en zijn niet 
de Amerikanen om het zo maar te zeggen. Het zijn lager opgeleiden die eventueel 
naturaliseren. Het zijn geen lezers. Ik denk dat de nieuwe doelgroepen juist veel 
uitleg nodig hebben. Hoe willen we samenleven enzovoort. Dit boekje is erg 
onnodig. (NL, V, 8)” 

 

Het stukje tekst over mensenrechten is volgens de Nederlanders wel belangrijk omdat er 

in de landen van herkomst hoogstwaarschijnlijk andere rechten gelden. Toch is het naar 

hun idee een moeilijk stukje tekst.  

Ook het stukje over het EVRM is voor alle Nederlanders onduidelijk. Ten eerste weet geen 

enkele respondent te benoemen waar de afkorting EVRM voor staat. Daarnaast is de 

informatie die eronder staat niet van toegevoegde waarde op het stuk erboven over 

mensenrechten. De suggestie werd gedaan om in ieder geval in plaats van de afkorting in 

de titel de hele benaming uit te schrijven.  
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Tot slot werd over de bruikbaarheid van het boekje nog gezegd door de Nederlanders dat 

het erg abstract geschreven is en er weinig concrete informatie in staat waar 

nieuwkomers echt iets aan hebben. 

 

“Zitten nieuwkomers hier nu op te wachten? Ik zou een lijstje willen hebben met 
wat zijn mijn extra vrije dagen, wat zijn de feestdagen waar ik op moet letten. 
(NL, M, 5)” 
 

4.2.2 Representativiteit 

Over de representativiteit van Nederland in het boekje is veel gezegd door de 

Nederlanders. Zelfs zonder er als interviewer naar te vragen kwamen er bij de eerste blik 

op het boekje al opmerkingen naar boven die gingen over de manier hoe Nederland wordt 

neergezet. Opvallend is dat de tekstuele informatie over het algemeen als niet erg 

representatief wordt ervaren, terwijl de visuele informatie wel typisch Nederlands is 

volgens de Nederlanders.  

 

Wat betreft de tekstuele informatie is voornamelijk het hoofdstukje „echt Nederlands!‟ erg 

opvallend voor de Nederlanders.  

De meesten vonden het een stereotypering van Nederland en té generaliserend.  

 
“Sommige dingen horen bij Nederland, bijvoorbeeld ondernemen, iets opbouwen, 
zelf handelen. Ik vind dat dit eigenlijk niet gestimuleerd wordt in Nederland. 
Ondernemen, je betaalt zo veel belastingen en zo. En ik moet lachen omdat er 
staat dat ook zuinigheid past bij Nederlanders. Het is wel zo, maar het is ook weer 
niet zo, ik vind dat wel grappig. Het is eigenlijk een boekje vol vooroordelen.  
Als je het woord zuinigheid hoort denk je mensen leven op brood en water en 
proberen zo veel mogelijk te sparen, terwijl ik eigenlijk vind dat Nederlanders 
sparen om op vakantie te kunnen. Dus het is niet zo dat het geld allemaal op de 
bankrekening blijft, maar het wordt besteed om een beetje te genieten van je 
leven. Het is ook niet zo dat men de spullen weer verkoopt op rommelmarkten. 
Nou ik ken echt niemand die dat doet, misschien met Koninginnedag voor de 
gezelligheid maar...Dit is niet zoals ik Nederland ken.(NL, V, 3)” 

 

“Nederlanders weten het vaak beter… Hebben ze ooit onderzoek gedaan? Dit soort 
beelden vind ik gevaarlijk. Dit beeld hebben we van onszelf geschapen. (NL, M, 5)” 

 

In het daaropvolgende hoofdstukje wordt geschreven over „Nieuw Nederland!‟ Dit is ook 

een stukje tekst waar sommige Nederlanders andere ideeën bij hebben. Ook de 

bijbehorende foto van de skyline van Rotterdam is volgens sommigen niet zo 

representatief voor Nederland.  

 

“Nederland is een jong land. Wat is jong, zijn wij jong? We zijn een heel oud land. 
De vergrijzing neemt juist heel erg toe. Heel onduidelijk wat hier nu mee bedoeld 
wordt. Ik denk wel dat we modern zijn. Goed openbaar vervoer, internet… We 
staan ook in de top van meest rijke landen, huisvesting, werkgelegenheid.  
Ik moet een beetje lachen als ik die opsomming lees: jong, modern, snel en 
dynamisch. Modern wel, snel? Waar zijn we nou snel mee? Wat wordt bedoeld? Je 
bent hier in Nederland zes, zeven jaar bezig als je iets wil veranderen in de 
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ruimtelijke ordening. De metro in Amsterdam, zijn we daar snel mee? Daar zijn we 
15 jaar geleden mee begonnen, en het duurt nog 15 jaar. Helemaal niet snel. Je 
moet oppassen dat het niks oproept waar doorheen geprikt wordt. Het is een 
beetje een verkooppraatje, dat heb ik bij deze zin. Sommige woorden schieten iets 
te ver door.(NL, M, 5)” 
 

“Dit is helemaal niet zo. Ik denk dat dit een schromelijke overdrijving is van hoe 
wij kennelijk Nederland zien. Ik kom wel eens in China. Als ik zie hoe snel men 
daar is op internet en computer gebied. En ook openbaar vervoer, dan liggen wij 
zwaar achter.(NL, M, 6)” 

 

Tot slot zijn er nog een aantal opmerkingen die illustreren dat naast de pagina’s over 

„echt Nederlands‟, en „nieuw Nederland‟, ook in de rest van het boekje teksten voorkomen 

die voor de Nederlanders geen reëel beeld geven van hoe Nederland volgens hen is.  

 
“Wie is er nog vrij tegenwoordig op 4 en 5 mei? Dat vind ik wel jammer. […] Vier 
de vrijheid, maar je bent niet vrij dus je kan de vrijheid eigenlijk niet vieren.(NL, 
V, 3)” 
 

“Iedereen is gelijk, respect en tolerantie. Dat is een beetje Balkenende stijl, 
normen en waarden. Nou je weet ze zijn 20 zetels gedaald dus we waren er 
blijkbaar klaar mee, Alsof wij zo‟n heilig boontje zijn. […] Gisteren was nog op het 
journaal dat Nederland helemaal niet zo homovriendelijk is.(NL, V, 2)” 

 

“Over het algemeen is het best representatief voor Nederland, maar soms erg 
generaliserend. (NL, V, 9)” 

 

Wat betreft de visuele tekens  is het boekje volgens de Nederlanders over het algemeen 

wel degelijk representatief voor Nederland.  

Om te beginnen roepen de kleuren van de Nederlandse vlag op de voorpagina al een 

nationalistisch beeld op. En ook de kleuren die gebruikt zijn voor de tekst zijn voor een 

aantal Nederlanders opvallend. Rode hoofdstuktitels, blauwe tekst op een witte 

achtergrond. Wederom de kleuren van de Nederlandse vlag.  

De foto van de landkaart van Nederland in 1658 is voor alle Nederlanders wel herkenbaar 

als Nederland een lange tijd geleden. Door onder andere de gelige kleur, de wapens, de 

zeilschepen, het lettertype en de afwezigheid van Flevoland. Voor een aantal roept zo’n 

oude kaart wel de vraag naar een afbeelding van een nieuwe kaart van Nederland op. We 

zien hoe Nederland er in 1658 eruit zag, maar hoe ziet Nederland er nu precies uit, wat is 

er allemaal veranderd? 

Vanuit het perspectief van nieuwkomers wordt er afgevraagd of voor hen wel duidelijk is 

dat dit oud Nederland is en of zij überhaupt wel weten hoe Nederland er nu uitziet. 

 

Tot slot sprong de foto van de lachende man met het paspoort snel in het oog van de 

meeste Nederlanders, al bij het doorbladeren van het boekje bij de vraag naar hun 

eerste, algemene indruk. Het paspoort dat op de voorgrond wordt gehouden valt op en 

ook de brede lach en de donkere huiskleur. Over de achtergrond van de foto zeggen de 
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Nederlanders dat het een typisch Nederlandse omgeving is. Terrasjes, typisch 

Nederlandse architectuur, water, boompjes en alles goed verzorgd.  

4.2.3 Identificatie 

Het thema identificatie is bij de Nederlanders het thema waar de minste opmerkingen 

onder gegroepeerd kunnen worden. Toch zou je kunnen zeggen dat de citaten over 

representativiteit, die in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd, tevens aangeven dat de 

Nederlanders zich niet kunnen identificeren met de manier waarop Nederlanders worden 

neergezet: als ondernemend, zuinig, verkoopt spullen op rommelmarkten en weet het 

vaak beter.  

 

Verder werd er vanuit het perspectief van de nieuwe Nederlanders door de Nederlanders 

iets gezegd over identificatie betreffende de foto van de man met het paspoort.  

De man wordt als blij en trots, maar niet heel knap omschreven. Het is volgens de 

respondenten niet een stereotype model dat gebruikt wordt in advertenties met een witte 

lach. Een aantal zei over de man dat het wel een stereotype is van een buitenlander. Een 

donker gekleurde moslim. Er werd de suggestie gedaan om verschillende nieuwe 

Nederlanders te laten zien om zo meerdere nieuwe Nederlanders aan te spreken, 

bijvoorbeeld: jong, oud, met hoofddoek, zonder hoofddoek enzovoort. 

4.2.4 Waardering 

Ondanks het feit dat het boekje volgens de Nederlanders als niet erg bruikbaar en 

representatief wordt ervaren, wordt het boekje over het algemeen wel gewaardeerd. Uit 

de tekstuele en visuele informatie blijkt dat er wel werk van het product is gemaakt, 

ondanks dat ze minder te spreken zijn over de aansluiting met de doelgroep. 

 

“Mooi product. Het maakt een goede indruk. Nederland heeft er werk van gemaakt 
om nieuwkomers welkom te heten. Mooie glans op het kaftje, mooie heldere 
kleuren. Nederland vindt het belangrijk om niet met een vodje papier aan te 
komen.(NL, M, 5)” 
 

“Ik vind het wel dapper geprobeerd. (NL, M, 5)” 
 

“Ik vind het geen creatief boekje. Dit zijn de vakjes hoe Nederland in elkaar 
steekt. De Koningin, dan democratie, mensenrechten. Het zal feitelijk wel kloppen, 
maar dat ik het nou super creatief vind. Droog en zakelijk. Het is door Den Haag 
geschreven. En ademt dit boekje niet wat men in Den Haag denkt. En in hoeverre 
is dat nou herkenbaar in de praktijk. Ik vraag me af of het voldoende aansluit op 
wat mensen bezighoudt. (NL, M, 6)” 

 

De meeste Nederlanders vinden het ook goed dat er een stukje achtergrondinformatie 

wordt gegeven over de Nederlandse geschiedenis. Het stukje tekst over de periode vanaf 

1940 is over het algemeen positief beoordeeld. De Nederlanders vinden het belangrijke 

informatie over Nederland.  
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4.2.5 Combinatie tekst en afbeeldingen 

Het laatste thema is gewijd aan de keuze van de afbeeldingen in relatie tot de tekst, hoe 

hangt dit met elkaar samen? 

Om te beginnen is de voorpagina verdeeld in een afbeelding van de Nederlandse vlag, en 

de tekst ‘Koninkrijk der Nederlanden‟ en ‘Welkom‟. Bij de vraag aan de Nederlanders of 

zij specifiek wilden vertellen wat de voorpagina bij hen oproept, zeiden de meesten dat 

het een statige, officiële en formele uitstraling heeft. En dat het nationalistische 

benadrukt wordt.  

Over de woorden „Koninkrijk der Nederlanden‟ waren er verschillende opmerkingen. Het 

zou iets belangrijks oproepen. Vooral om de nieuwkomers een goed gevoel te geven, dat 

ze daar nu ook bij horen. Ook vroegen meerdere personen zich af waarom er niet gewoon 

„Welkom in Nederland‟ staat in plaats van „Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden‟.  

De woorden „Koninkrijk der Nederlanden‟ roept iets plechtigs en ouderwets op. 

 

Op de introductiepagina is een afbeelding te zien van een donker en een licht getint 

persoon die elkaar de hand schudden, enkel de handen zijn in beeld. Daaronder een 

tekstuele introductie van minister G. ter Horst. 

De meeste Nederlanders zien het handen schudden als een felicitatie van een 

Nederlander naar een nieuwkomer toe. De lichte hand is de Nederlander en de donkere 

hand de nieuwkomer. De betekenis van een felicitatie wordt door het eerste woord in de 

introductie „gefeliciteerd‟ bepaald.  

 

Bijna iedereen viel over de afbeelding van de euromunten die bij de hoofdstukken is 

neergezet over het Koninkrijk der Nederlanden en de Koningin. Dit vinden zij niet 

passend bij de tekst over de het Koninkrijk en de Koningin. Zij zien liever een foto van de 

Koningin of de Koninklijke familie. 

 

“Dan wordt er informatie gegeven over de koningin, waarom hebben ze een 
plaatje van geld gebruikt? Had dan een plaatje gezet van het Koningshuis met de 
hele familie die zien we honderd duizend keer per jaar op de televisie. (NL, V, 1)” 

 

De afbeelding van de skyline van Rotterdam is volgens de meeste Nederlanders goed 

gekozen bij de tekst. Het representeert Nederland als een modern land waar handel 

wordt gedreven. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de hoge gebouwen, de bruggen en het 

water.  
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4.3 Bevindingen nieuwe Nederlanders 

Net zoals bij de presentatie van de bevindingen van de interviews met de Nederlanders, 

zullen ook de bevindingen van de interviews met de nieuwe Nederlanders per thema 

gepresenteerd worden: bruikbaarheid, representativiteit, identificatie, waardering, en de 

combinatie van tekst en afbeeldingen. Sommige citaten kunnen worden geschaard onder 

meer dan één thema, in dat geval heb ik gekozen voor het voor mij meest passende 

thema. 

4.3.1 Bruikbaarheid 

Over de bruikbaarheid van het boekje zeggen de nieuwe Nederlanders dat wel op een 

handige manier gepresenteerd is: een klein boekje, overzichtelijk en gemakkelijk te 

lezen. Maar de tekstuele informatie die erin staat is voor de meesten niet bruikbaar. Het 

is reeds bekende informatie die bij de inburgeringscursus behandeld is, of via media of 

sociale contacten bekend is geworden. Vaak werd de suggestie gedaan om meer 

praktische informatie in het boekje te vermelden, zoals wat je zoal met je Nederlandse 

paspoort kan en aan welke regels je je concreet moet houden als je Nederlands 

staatsburger bent geworden.  

 

“Ik zou willen weten wat je exact met je paspoort kan. Stemmen, duidelijk uiten 
dat je kan stemmen. Misschien ook naar welke landen je vrij mag reizen, en 
waarvoor je een visum moet hebben.(Azerbeidjaan, M, 5)” 

 

Een andere suggestie was dat het boekje wellicht in meerdere talen uitgegeven zou 

moeten worden, aangezien er sommige nieuwe Nederlanders zijn die de taal slecht 

beheersen.  

 

“Dit krijgt iedereen hè. Stel nou iemand woont hier pas drie jaar en het 
Nederlands is niet goed. Zouden ze het niet ook in andere talen kunnen doen? Je 
ziet het wel vaker dat het ook in Arabisch en Engels erbij staat. (Indonesië, V, 4)” 
 

De meningen verschillen bij de vraag wat ze met het boekje zouden doen als ze het 

uitgedeeld krijgen. Een aantal zou het even doorbladeren en dan direct in de prullenbak 

gooien en een aantal zou het doorbladeren op relevante informatie en het in de kast 

bewaren, omdat het toch een mooie herinnering is aan het verkrijgen van het 

Nederlanderschap.  

4.3.2 Representativiteit 

Over het algemeen vinden de nieuwe Nederlanders het boekje passen bij hun ervaringen 

met Nederland en de Nederlanders. Nederlanders zijn volgens hen inderdaad een zuinig 

volkje, of zelfs gierig, ook wordt er veel overlegd. Het stukje tekst over dat Nederland een 

nieuw en modern land zou zijn, klopt ook volgens hen, maar geldt ook voor  andere delen 

van West Europa.  
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“Ook zuinigheid past bij Nederlanders. Dat klopt wel, zo ervaar ik het ook.  
Wat ik meteen als een voorbeeld kan geven is de gastvrijheid. Indonesiërs zijn 
vergeleken met Nederlanders meer gastvrij. Bijvoorbeeld als je op visite komt en 
dat je dan maar een koekje mag nemen en de rest gaat weer terug in kast. Ik 
hoorde dat het te maken had met de oorlog, dat het toen erg schaars was.  
En als ik bijvoorbeeld wisselgeld heb van 10 cent denk ik laat maar zitten is goed. 
Maar voor hun is het ja eeehh iedere cent is toch geld dus ehh…(Indonesië, V, 4)” 
 

“Dit is een beeld van Nederland. Ja zeker weten mijn ervaring met Nederland. Een 
typisch voorbeeld van zuinigheid is de duurzaamheid van Nederland. Niet met de 
auto maar met de trein. (Azerbeidjaan, M, 5)” 
 

“Overleggen, altijd debatteren tot ‟s avonds laat. Waar halen ze de moed 
vandaan? Bij de regering valt het erg op. (Indonesië, V, 1)” 
 

4.3.3 Identificatie 

Er zijn twee aspecten uit het boekje die benoemd zijn door de nieuwe Nederlanders, die 

onder het thema identificatie geschaard kunnen worden. Dit is ten eerste het feit dat er 

op de voorpagina met grote letters „Welkom‟ staat, op de introductiepagina normaals 

„Welkom in Nederland‟ en ten tweede de foto van de donker getinte meneer met het 

paspoort.  

 

Het woord „Welkom‟ roept volgens de meeste nieuwe Nederlanders op dat ze net in 

Nederland zijn aangekomen. Hier kunnen zij zich niet mee identificeren, aangezien de 

meesten al minimaal een aantal jaren in Nederland wonen.  

 
“Er staat welkom in Nederland. Je komt niet in Nederland. Maar gefeliciteerd u 
bent Nederlands staatsburger geworden, dat is geen welkom meer. Ik zou ook als 
titel gefeliciteerd zeggen. Het welkom is al voorbij. (Indonesië, V, 1)”  

 

Over de foto van de lachende, donker getinte meneer met het Nederlandse paspoort in 

zijn handen, zeggen de meesten dat ze zich niet kunnen identificeren met die man. Niet 

om het feit dat de man donker getint is en zij niet, maar omdat de meesten niet zo 

uitbundig blij met hun paspoort zijn. Er wordt voornamelijk gezegd dat er eigenlijk weinig 

voor hen verandert met een Nederlands paspoort. Het belangrijkste verschil is volgens 

hen dat zij nu mogen stemmen, andere rechten hadden zij al bij de verblijfsvergunning 

die voor onbepaalde tijd was.  

 

“Ik zou me er niet mee kunnen identificeren. Die man is gewoon heel erg blij dat 
hij een paspoort heeft gekregen. Ik vind het belangrijk dat ik als ik een Nederlands 
paspoort krijg  mag meedoen met verkiezingen, maar ik zou niet zo over straat 
lopen en mijn paspoort laten zien, en me dan helemaal dood lachen. 
(Azerbeidjaan, M, 6)” 

 

Een aantal personen konden zich echter wel identificeren met de man. 
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“Het Nederlands paspoort is ook een mooi ding om naar te kijken. De foto‟s en het 
hologram enzo. Ik ben nog steeds trots en ik weet dat ik mazzel heb dat ik hem 
heb. Ik kan me zeker identificeren met die man. (Colombia, V, 7)”  
 

“Als ik deze foto zie, herinner ik mij de moment, de eerste dag. En het moment 
dat ik mijn Nederlandse paspoort kreeg. Mijn ex vriendin heeft er een foto van 
gemaakt. Het was een aparte, positieve ervaring, een mooie dag. (Costa Rica, M, 
8)” 
 

4.3.4 Waardering 

Het boekje werd, ondanks het feit dat de informatie voor de meesten al bekend is, wel 

gewaardeerd door de nieuwe Nederlanders. Het wordt gezien als een mooi boekje waar 

de overheid haar best voor heeft gedaan. Ook vinden ze het een goed teken dat er 

informatie in staat over de mensenrechten en dat er in staat dat iedereen gelijk is.  

 

“Sommige mensen hebben toch de moeite genomen om dit te doen, dus ik 
waardeer het toch wel (Afghanistan, M, 3)” 
 

“Als je in Colombia ergens tegen in gaat kan je vermoord worden. Hier is alles 
bespreekbaar. Die keer dat Pim Fortuyn werd vermoord moest ik huilen. Ik dacht 
het kan niet waar zijn dat ik kom van daar en ik vind het zo lekker hier, en dan 
gaat dit ook hier gebeuren. Je moet blijven zeggen dat kan niet! Je moet kunnen 
blijven zeggen wat je wilt. (Colombia, V, 7)” 
 

4.3.5 Combinatie tekst en afbeeldingen 

De nieuwe Nederlanders gaven voornamelijk opmerkingen over de combinatie van de 

afbeelding van het handen schudden en de euromunten in relatie tot de tekst die erbij 

staat.  

Het handen schudden wordt in veel gevallen anders opgevat dan „gefeliciteerd‟, het woord 

waarmee de introductie begint. In plaats daarvan wordt het geïnterpreteerd als iets wat 

in Nederland normaal is, dat je welkom bent of dat je klaar staat voor elkaar. Door één 

persoon werd gezegd dat het lijkt op een poster voor hulp aan een oorlogsgebied, 

doordat je alleen de handen ziet en niet de context: het overhandigen van het 

Nederlandse paspoort.  

Verder was opvallend dat sommigen wel opviel dat het een donker getinte  en een 

lichtgetinte  hand betrof, en dat anderen het kleurverschil niet direct zagen. In plaats 

daarvan zagen zij een mannenhand en een vrouwenhand.  

 

“Een donkere en een lichte hand valt niet op. Ik zie gewoon dat dit een 
mannenhand is en dat een vrouwenhand. Dat zie ik aan de structuur van de 
handen en aan de ring.  
Eigenlijk moet de hand nog donkerder. (Indonesië, V, 1)” 
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Naast de afbeelding van het handen schudden was de afbeelding van de euromunten 

opvallend. Geen enkele respondent van deze groep vond de afbeelding passen bij de 

tekst over het Koninkrijk der Nederlanden en de Koningin. Een foto die passender zou zijn 

is een foto van de Koningin of het Koningshuis.  

 
“Ik zou dat niet kiezen voor Nederland. Het is niet echt Nederlands. Ik zou kiezen 
voor een foto van de Koningin. Of de familie. Of Wilhelmina op het paard. Nu lijkt 
het alsof de Koningin  het geld heeft. (Colombiaan, V, 7)” 
 

4.4 Samenvattend 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de interviews gepresenteerd.  

Ik ben begonnen met een verslag van de afname van de interviews. Daarna werden 

achtereenvolgens de bevindingen van de autochtone Nederlanders en van de nieuwe 

Nederlanders per thema gepresenteerd.  

 

Uit de bevindingen bleek dat beide groepen niet tevreden zijn over de bruikbaarheid van 

het boekje. De autochtone Nederlanders zeiden dat zij het boekje „Welkom in Nederland‟ 

niet bruikbaar vonden doordat het boekje reeds bekende informatie zou bevatten (vanuit 

de inburgeringscursus), en/of  te onduidelijk zou zijn.  

De nieuwe Nederlanders vonden het boekje „Welkom in Nederland‟ ook niet bruikbaar, 

omdat de informatie volgens hen inderdaad reeds bekend is voor hen. Ook waren zij van 

mening dat concretere, praktischere informatie bruikbaarder zou zijn. Te moeilijk was het 

volgens hen niet. 

 

De interpretaties van de Nederlanders en de nieuwe Nederlanders betreffende de 

representativiteit van Nederland in het boekje verschillen van elkaar. In algemene zin 

hebben de Nederlanders veel kritiek op de representativiteit, en de nieuwe Nederlanders 

weinig. De Nederlanders vonden de tekstuele informatie in het boekje niet representatief 

voor Nederland. Vooral de informatie over „Echt Nederlands‟ klopt volgens hen niet en is 

erg generaliserend. De visuele informatie wordt echter wel als reëel beschouwd.  

De nieuwkomers daarentegen vonden dat Nederland in dit boekje goed werd 

gerepresenteerd. Volgens hen is Nederland inderdaad zuinig, jong, modern en wordt er 

veel overlegd. Ook de visuele aspecten zijn typisch Nederlands.  

 

Beide groepen kunnen zich niet identificeren met aspecten uit het boekje.  

De mening van de meeste Nederlanders was dat ze zich niet konden identificeren met de 

informatie dat Nederlanders onder andere zuinig zouden zijn. Vanuit het perspectief van 

de nieuwkomers zeiden de Nederlanders dat nieuwkomers zich lastig zouden kunnen 

identificeren met de afbeelding van de donkergetinte man met het paspoort omdat dat 

niet iedere buitenlander er zo uit ziet. 

 Ook de nieuwkomers voelde zich niet aangesproken door het woord „Welkom‟ op de 
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voorpagina. Zij wonen al jaren in Nederland, en voelen zich door het krijgen van het 

Nederlandse paspoort niet nog meer welkom. Opvallend was dat de nieuwkomers, 

waarvan geen enkele een zeer donker getinte huidskleur had, het geen probleem vonden 

dat het een donkergetinte man was die werd afgebeeld. Het kwam volgens hen door de 

brede lach en trotste houding met het paspoort dat zij zich niet konden identificeren. Zo 

overdreven trots zijn zij niet met het paspoort, omdat er niet veel is veranderd ten 

opzichte van de verblijfsvergunning. Of ze zijn wel degelijk trots, maar zouden dat niet 

op die manier uiten. 

 

Beide groepen waren het erover eens dat het boekje waardering verdiende, ondanks het 

feit dat het als niet als bruikbaar wordt beschouwd. Door de vormgeving en de tekstuele 

informatie wordt volgens de meesten duidelijk dat de makers er hun best op hebben 

gedaan om Nederland op een positieve manier te presenteren aan de nieuwe 

Nederlanders en hen een welkom gevoel te geven.  

 

Tot slot verschilden de meningen van deze groep wat betreft de combinatie van de tekst 

en de afbeeldingen. De voorpagina werd als erg statig en officieel ervaren. De foto van 

het handen schudden en de skyline van Rotterdam waren goed gekozen bij de tekst, 

terwijl alle Nederlanders het erover eens waren dat de foto van de euromunten bij de 

tekst over de Koningin een foto van de Koningin had moeten zijn.  

En tot slot was de combinatie van de afbeeldingen en de tekst niet altijd passend. De 

afbeelding van de euromunten was niet goed gekozen. In plaats daarvan hadden zij liever 

een foto van de Koningin gezien. Ook de interpretaties van de foto van het handen 

schudden liep uiteen van een welkomstgebaar tot een poster voor hulp aan een 

oorlogsgebied. 

 

Kortom, de interpretaties van de autochtone Nederlanders en de nieuwe Nederlanders 

van de visuele en tekstuele aspecten van het boekje „Welkom in Nederland‟ zijn vooral 

verschillend op het gebied van bruikbaarheid, representativiteit en identificatie. De 

waardering en de mening over de combinatie van afbeeldingen en tekst komt algemeen 

gezien overeen met elkaar. 
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5. Semiotische analyse 

Nadat ik de belangrijkste bevindingen van de interviews heb gepresenteerd, ben ik 

aangekomen bij de volgende stap, het semiotisch analyseren van deze bevindingen.  

Ik heb in de bevindingen laten zien dat er zowel opmerkingen zijn gemaakt over de 

tekstuele inhoud van het boekje als over de visuele inhoud. De vijf thema’s die 

onderscheiden zijn, leggen of de nadruk op tekst of afbeelding, of soms op een 

combinatie van beiden.  

Ik zal in mijn analyse dan ook onderscheid maken tussen een analyse van de tekstuele 

tekens en een analyse van de visuele tekens.  

 

Zoals in het onderzoeksinstrument al staat beschreven begin ik de analyse met het 

benoemen van aanwezige determinanten van interesse. Uit de bevindingen bleek dat veel 

respondenten de tekstuele inhoud niet bruikbaar vonden. Ik zal nagaan of dit verband 

zou kunnen hebben met eventuele determinanten van interesse, zoals voorkennis en 

nieuwswaarde, die mogelijk ontbreken in het boekje.  

We hebben ook gezien dat Nederland in de tekst op een bepaalde manier wordt 

gerepresenteerd, dat er beelden worden neergezet van Nederland. Aan de hand van 

stijlfiguren als de metafoor, de metonymie, de synecdoche en ironie, zal ik nagaan op 

welke manier deze in het boekje zijn gebruikt.  

Verder zijn er veel opmerkingen gemaakt over de combinatie van de tekst en de 

afbeeldingen. In de analyse zal ik aan de hand van de vijf manieren van combineren die 

Schriver noemt nagaan welke op het boekje van toepassing zijn en welke conclusies 

hieruit getrokken kunnen worden.  

  

De visuele tekens zullen aan de hand van de metafuncties van Harrison worden 

geanalyseerd. Ik kies hierbij voor vier afbeeldingen die van grote invloed zijn geweest op 

de interpretaties van de respondenten. Ten eerste de afbeeldingen van het handen 

schudden, omdat dit in combinatie met het woord „Welkom‟ heeft geleid tot weinig 

identificatie. Ten tweede de afbeelding van de euromunten, omdat deze afbeelding 

volgens alle respondenten niet passend was bij de tekst. Ten derde de afbeelding van de 

skyline van Rotterdam, omdat hierin aspecten van „nieuw Nederland‟ volgens veel 

respondenten terug zijn te vinden. En tot slot de afbeelding van de donkergetinte man 

met het paspoort, omdat dit de enige afbelding is waarin een gezicht van een persoon te 

zien is, gecombineerd met een typisch Nederlandse omgeving en het Nederlandse 

paspoort. In deze afbeelding komen dus zowel het thema identificatie als het thema 

representativiteit terug. Ook benoemden velen deze afbeelding als het eerste opvallende 

beeld bij het doorbladeren van het boekje.  

Ik zal dit hoofdstuk eindigen met een samenvatting van de analyses. 
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5.1 Determinanten van interesse 

In de literatuurstudie heb ik uitgelegd dat de mate van voorkennis een belangrijke factor 

is bij het wel of niet interessant vinden van een tekst. Hoeken & Spooren gaven echter 

ook aan dat de interesse niet alleen toeneemt als er meer voorkennis aanwezig is, maar 

dat het ook de andere kant op kan gaan. Als iemand te veel van een onderwerp weet, 

kan dit weer leiden tot minder interesse.  

Uit de bevindingen van de interviews bleek dat voorkennis een belangrijke rol speelde bij 

de beoordeling van de bruikbaarheid van het boekje. Het boekje werd als niet bruikbaar 

ervaren, omdat er te veel voorkennis bestaat over de onderwerpen, onder andere door 

het volgen van de inburgeringscursus. De tekstuele informatie sloot dus niet goed aan bij 

de behoeften van de lezers. 

 

De determinant ‘gemak’ heeft wel een positief effect gehad. Van verschillende 

respondenten kwamen opmerkingen dat het boekje helder en gemakkelijk geschreven is, 

dat de korte hoofdstukken met hoofdstuktitels het overzichtelijk maakten en dat de 

verhouding tekst en beeld ook goed was. Dit maakte het boekje prettig leesbaar.  

Onzekerheid speelt in dit boekje geen rol. Er is sprake van korte hoofdstukken die elk 

over een ander onderwerp gaan. Er is geen  sprake van een opbouwend verhaal dat 

voorspelbaarheid of spanning met zich meebrengt  

Ook is er geen onverwachte wending, dus de ‘naspelbaarheid’ van het boekje scoort ook 

laag. 

Tot slot speelt nieuwswaarde een grote rol bij het interessant vinden van een stuk tekst. 

De nieuwswaarde betreft tekst waarin zaken staan die ongewoon en sensationeel zijn, 

zoals onderwerpen die te maken hebben met seks, dood en macht. Naar mijn idee wordt 

er in dit boekje geen sensationele berichtgeving gedaan, en ook de respondenten waren 

niet verbaasd over of buitengewoon geïnteresseerd in een bepaald stukje tekst.  

 

Kortom, wanneer ik deze determinanten als uitgangspunt neem, zou ik kunnen stellen 

dat er in het boekje gebrek is aan zaken die de interesse vergroten. Ik denk dat de 

belangrijkste reden bij de betreffende respondenten de reeds bekende kennis is geweest 

voor het niet bruikbaar en interessant vinden van het boekje. Ondanks dat het 

gemakkelijk te lezen is.  

5.2 Stijlfiguren 

Stijlfiguren zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, sterker of treffender uit te drukken. 

In het boekje „Welkom in Nederland‟ gaat het om het vertellen van informatie over hoe 

wij leven in Nederland, wat wij belangrijk vinden en hoe de politiek en de rechtsstaat 

werkt. In hoeverre is er bij het uitleggen van deze beelden sprake is van het gebruik van 

stijlfiguren?  
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Wat als eerste opvalt aan het taalgebruik is dat de maker zijn best heeft gedaan om de 

tekst gemakkelijk leesbaar te maken voor de nieuwkomers. Ook valt op dat veel 

begrippen, gewoonten en symboliek in Nederland uitgebreid worden uitgelegd voor de 

lezer. In onderstaand kader worden een aantal voorbeelden gegeven. 

 
 

“De achternaam van onze Koninklijke familie is Van Oranje-Nassau. Daarom wordt oranje 
vaak als kleur gebruikt voor Nederland, ook al is de vlag rood-wit-blauw. Op 30 april is 
het Koninginnedag. Dan viert Nederland de verjaardag van de Koningin.” 
 
 
“Ook zuinigheid past bij Nederlanders. Hij of zij spaart geld en gebruikt spullen zo lang 
mogelijk. Of verkoopt deze spullen weer op rommelmarkten. Vroeger zei men dat 
Nederland uit kooplieden en dominees bestond. Een koopman handelt in spullen en een 
dominee leidt een kerkdienst. Een Nederlander zou je met hen kunnen vergelijken. Hij 
weet overal geld mee te verdienen, geeft niet veel geld uit aan luxe dingen, is soms 
streng en ja… hij weet het vaak beter. Ook dat is echt Nederland.” 
 
 
“Nederland is ook een jong en modern land. Snel en dynamisch. Veel mensen werken 
met internet en computers. Er is veel verkeer: auto‟s, treinen en vliegtuigen.” 
 
 
“In de 17e eeuw was ons land het rijkste en meest invloedrijke land van de wereld. Met 
onze schepen beheersten wij de wereldzeeën. We noemen dit ook wel de Gouden Eeuw.” 
 
 
“Nederland is een land waar tolerantie en respect belangrijk zijn. Als je tolerant bent, 
vind je het goed dat mensen anders denken dan jijzelf. En respect voor anderen is 
belangrijk: vrouw, man, blank, zwart, gelovig, niet-gelovig, hetero- of homoseksueel. 
Iedereen mag in Nederland dus zichzelf zijn.” 
 
 
“In Nederland overleggen we veel. Dat was vroeger zo en nu nog. Omdat we dicht op 
elkaar leven, moeten we veel samenwerken om het land leefbaar te houden. Het voordeel 
van al dit overleg is dat iedereen die wil, kan meepraten in onze democratie. En het 
overleg zorgt er ook voor dat iedereen zich kan vinden in de uiteindelijke oplossing. Het 
nadeel is dat er veel vergaderd wordt. Dat kost vaak veel tijd. Ons overlegmodel wordt in 
het buitenland vaak het “poldermodel” genoemd.” 
 
 
“De gemeente en provincie worden net zoals het land democratisch bestuurd. De „Tweede 
Kamer‟ van de gemeente heet de gemeenteraad.” 
 
 
“De Europese vlag is niet het symbool van de Europese Unie, maar ook van de eenheid 
van de identiteit van Europa. De sterren staan voor de solidariteit en vrede tussen de 
landen van Europa. Het zijn 12 sterren omdat dit cijfer een symbool is van perfectie, 
volledigheid en eenheid. net als 12 uren op een klok, 12 maanden in een jaar en de 12 
sterrenbeelden.” 

 

Concreet metafoorgebruik komt weinig voor. De voorbeelden hierboven geven voor het 

grootste deel beeldspraak aan: de kleur oranje, waarom we vergeleken worden met 

kooplieden en dominees, waarom we snel en dynamisch zijn, waar de ‘Gouden Eeuw’ 

voor staat, wat wij verstaan onder ‘tolerantie’, waar het ‘poldermodel’ voor staat, en 



62 

 

welke symbolische betekenis er achter de Europese vlag verscholen gaat.  

Toch zou het ‘poldermodel’ wel gezien kunnen worden als een metafoor. ‘Poldermodel’ 

staat voor ‘het overleg in de polder waar samengewerkt moet worden tegen het water’. 

Evenals de uitleg van de gemeenteraad op basis van het begrip ‘de Tweede Kamer’. 

 

Verder komt personificatie voor in een aantal plekken in het boekje wat gebruikt wordt 

om niet-menselijke entiteiten te begrijpen op grond van menselijke drijfveren, 

karakteristieken en bezigheden, bijvoorbeeld in de zinnen: ‘Nederland is jong en modern’ 

waarbij ‘Nederland’ staat voor ‘De Nederlanders’, ‘De regering woont in Den Haag’ waarbij 

‘de regering’ staat voor ‘De Koningin en de ministers’ en ‘Als de regering een wetsvoorstel 

maakt, moeten allebei de kamers dit goedkeuren’ waarbij ‘de kamers’ staan voor ‘de 

leden van de Eerste en Tweede Kamer’. 

 

Het stijlfiguur metonymie is een aantal keer terug te vinden in het boekje. Het woord 

‘Nederland’ wordt vaak gebruikt om personen aan te duiden die daar verantwoordelijk 

voor zijn. Ook wordt een politiek instituut vaak gebruikt voor de leden hierbinnen.  

‘Nederland kreeg hulp van de Verenigde Staten’, ‘De overheid moet de grondrechten 

respecteren’, ‘De regering wordt gecontroleerd door het parlement’, ‘Nederland is een van 

de zes oprichters van de Europese gemeenschap’.  

 

Synecdoche en ironie komt naar mijn idee in het boekje niet voor. Ik denk dat dit komt 

omdat het toch een boekje is dat op een gemakkelijke manier geschreven is. 

Synecdoche’s betreffen vaak uitdrukkingen, en ironie vaak humor Dit is niet aan de orde 

in het boekje „Welkom in Nederland‟. 

5.3 Relaties tekst en beeld 

Op bijna elke pagina in het boekje komt een afbeelding voor. Meestal betreft het ook een 

afbeelding die de helft van de pagina opvult. Je zou kunnen zeggen dat er dus een 

eerlijke verdeling is tussen tekst en beeld. Ook de respondenten vonden het boekje met 

de afbeeldingen erin prettig lezen. Het viel sommigen ook direct op als er toevallig op 

twee pagina’s geen afbeelding stond. “Dit zijn de serieuze pagina‟s” werd dan gezegd.  

Als we de vijf manieren die Schriver noemt om tekst met beeld te combineren erbij 

pakken, is opvallend dat er bijvoorbeeld geen afbeeldingen in voorkomen die het begrip 

echt verduidelijken. Afbeeldingen met een schematische weergave bijvoorbeeld. 

Een redundante relatie tussen tekst en beeld is een manier om begrip te vergroten door 

middel van herhaling van de hoofdpunten. Ook een complementaire relatie waarbij tekst 

en beeld met een verschillende inhoud beiden nodig zijn om de hoofdpunten te begrijpen 

kan gebruikt worden. Sommige afbeeldingen zou je kunnen zien als een visueel 

voorbeeld van wat er in de tekst genoemd is. Zoals de skyline van Rotterdam bij de tekst 

over ‘Nieuw Nederland’, of een foto van de Tweede Kamer bij de tekst over ‘het 
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parlement’ of de een afbeelding van de Europese vlag bij de uitleg over de betekenis van 

de sterren op de vlag.  

De tegenstrijdige relatie wordt door Schriver op een positieve manier beschreven. 

Namelijk dat de lezer zelf betekenis kan creëren door het zien van de twee afzonderlijke 

elementen. Ik denk echter dat het ook een negatief effect kan hebben. Bijna alle 

respondenten vonden de foto van de euromunten niet passen bij de tekst over de 

Koningin. Er werden associaties gelegd met geld, terwijl dit niet de bedoeling is van de 

maker. De Koningin had geïllustreerd moeten worden in de vorm van een echte foto van 

de Koningin, dit had waarschijnlijk beter gewerkt.   

Ook de foto van de man met het paspoort vertoont geen gelijkenis in hoofdpunten met de 

tekst die erbij staat over de ‘mensenrechten’.  

Tot slot is de eerste foto van het handen schudden op de introductiepagina naar mijn idee 

een voorbeeld van een sfeerbepalende relatie. De foto illustreert wat er in de tekst 

eronder wordt gezegd, namelijk ‘Welkom in Nederland’. Hoewel uit de bevindingen bleek 

dat er wel verschillende associaties zijn bij het zien van twee mensen die elkaar de hand 

schudden.  

 

Kortom, de relatie tussen de tekst en beeld is niet altijd passend en verduidelijkt niet het 

begrip door herhaling, of verduidelijking. Maar worden meer neergezet als voorbeelden of 

visueel symbool bij de tekst.  

5.4 Representationele metafunctie 

Zoals ik aan het eind van het vorige hoofdstuk heb genoemd heb ik voor de analyse van 

de visuele aspecten gekozen voor vier afbeeldingen: het handen schudden, de 

euromunten, de skyline en de man met het paspoort. Dit waren de afbeeldingen waar 

door de respondenten het meest op zijn ingegaan, en dus ook de meeste invloed hebben 

gehad op hun interpretaties.  

De representationele metafunctie geeft antwoord op de vragen: ‘Waar gaat de afbeelding 

over?’, ‘Wie en wat zie je?’ en ‘Waar speelt het zich af?’. Zoals Harrison noemt: the 

represented participants (RP’s).  

5.4.1 Handen schudden 

De afbeelding boven de introductie van het boekje betreft een afbeelding van twee 

mensen die elkaar de hand schudden. Alleen de handen zijn in beeld. Het betreft een 

donkergetinte hand en een lichtgetinte hand. De donkere hand lijkt groter en draagt een 

blauw horloge. De lichte hand is kleiner en vraagt een goudkleurige ring om de 

ringvinger. Uit de bevindingen bleek dat er verschillende connotaties zijn tussen de 

autochtone en de nieuwe Nederlanders. De Nederlanders zagen het handen schudden als 

een felicitatie. De nieuwe Nederlanders hadden er andere betekenissen bij. Dit zou te 

maken kunnen hebben met cultuurverschil, de betekenis van handen schudden in 

iemands land. Ook waren er van de nieuwe Nederlanders een aantal die het kleurverschil 
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niet opviel tussen de handen, maar wel opmerkt dat de ene hand  een mannenhand is en 

de andere hand een vrouwenhand. De gezichten met de ooglijnen zijn niet in beeld van 

de personen. Toch  is hier 

naar mijn idee sprake van een 

narratieve structuur, omdat 

een bewegende vector is te 

zien, namelijk het schudden 

van de handen. Door deze 

beweging wordt een verhaal 

gecreëerd wat door de 

onderzochte groepen blijkbaar 

verschillend geïnterpreteerd 

kan worden.  

5.4.2 Euromunten 

Op de afbeelding van de euromunten is een verzameling verschillende euromunten 

gefotografeerd. Zo ver het te zien is, zijn het allemaal Nederlandse euromunten omdat 

het gezicht van de koningin op de achterkant van de munten staat afgebeeld. Het zijn 

munten van verschillende waarden, dus sommige zijn goudkleurig met een zilverkleurige 

rand, sommigen zilverkleurig met een goudkleurige rand, andere zijn weer geheel 

goudkleurig en weer anderen geheel koperkleurig. De belangrijkste bevinding bij deze 

afbeelding was dat men de afbeelding niet vond passen bij de tekst over het Koninkrijk 

der Nederlanden en de Koningin. De afbeelding deed de respondenten niet direct denken 

aan de Koningin, terwijl het gezicht op de munten waarschijnlijk wel de relatie is tot de 

tekst. Hier is sprake van een conceptuele structuur in de afbeelding. Er is geen actie of 

beweging te zien, maar alleen een verzameling RP’s die een concept representeren. 

Blijkbaar een ander concept dan dat de maker heeft bedoeld. Er zijn in plaats van 

associaties met de Koningin associaties met geld en Europa. 
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5.4.3 Skyline Rotterdam 

De skyline van Rotterdam betreft een bovenaanzicht van de stad met in het midden de 

Erasmusbrug die een verbinding maakt tussen de verschillende delen van de stad over 

het water. Er zijn zowel hoge kantoren te zien als laagbouw. De Nederlanders vonden 

deze afbeelding niet erg representatief voor Nederland, omdat weinig steden er uitzien 

als Rotterdam. Maar zij vonden het wel passen bij de tekst over ‘Nieuw Nederland’, door 

de hoge kantoorgebouwen en de 

moderne brug. Wat betreft dit 

laatste deelden de nieuwe 

Nederlanders hun mening. Ook hier 

is sprake van een concept. Er is 

geen actie in te zien. De RP’s op de 

afbeelding, de gebouwen, de 

Erasmusbrug, het water en het feit 

dat het zich in Rotterdam bevindt, 

representeren volgens de 

respondenten ‘Nieuw Nederland’.  

5.4.4 Man met Paspoort 

Op de laatste foto die wordt geanalyseerd is een man te zien met een donkere huidskleur 

van middelbare leeftijd. Hij lacht breed en houdt in zijn hand een Nederlands paspoort. 

Hij kijkt in de camera en ook het paspoort richt hij naar de camera toe, zodat deze op de 

voorgrond komt en afsteekt tegen zijn witte blouse. De man bevindt zich buiten en op de 

achtergrond is een plein te zien met parasols, tafels en stoelen, gebouwen, bomen, water 

en paaltjes. De achtergrond is wazig, en de man en het paspoort zijn scherp afgebeeld.  

Volgens de meesten valt de man als eerste op in de foto door zijn donkere huidskleur en 

zijn brede lach. Het paspoort komt daarna. De achtergrond viel minder op, maar men 

herkende het wel als een typisch Nederlandse omgeving door de terrasjes, architectuur, 

de bomen en het water. In het geval van deze afbeelding zou je kunnen zeggen dat het 

een narratieve structuur heeft. De man beweegt zijn hand naar de camera om het 

paspoort te laten zien. Ook zijn ogen 

zijn gericht naar de kijker. Volgens de 

respondenten wordt het verhaal 

verteld van een man die trots is op 

het feit dat hij Nederlander is worden. 

Dit verhaal komt tot stand door de 

combinatie van RP’s: de donkere 

huiskleur, de lach op het gezicht, het 

Nederlandse paspoort en de typisch 

Nederlandse omgeving.  
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5.5 Interpersoonlijke metafunctie 

De interpersoonlijke metafunctie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe verbindt de afbeelding 

zich met de kijker?’. Voor de analyse met behulp van deze metafunctie gebruik ik alleen 

de afbeeldingen waar(gedeelten van) personen op te zien zijn. De afbeeldingen van het 

handen schudden, en de afbeelding van de man met het paspoort.  

5.5.1 Handen schudden 

Volgens Harrison is het gezicht van een mens een van de meest betekenisvolle aspecten 

van een afbeelding door de expressie die erop af te lezen is. Op de afbeelding van het 

handen schudden zijn echter alleen de handen van twee personen te zien, zonder de rest 

van het lichaam en het gezicht. Er is dus geen sprake van ooglijnen met ofwel  visual 

demand, de RP kijkt rechtstreeks naar de kijker, ofwel visual offer, de RP kijkt naar iets of 

iemand buiten de afbeelding. Het zou slechts een gok zijn wanneer ik zou zeggen dat als 

op de afbeelding de personen volledig te zien zijn, er sprake zou zijn van visual offer 

omdat de personen elkaar normaal gesproken aankijken bij het schudden van handen.  

 

De afstand tussen de RP op de afbeelding en de kijker kan gevolgen hebben voor de 

relatie tussen hen beide. De afstand tussen de handen en de kijker is in feite klein omdat 

de handen groots zijn afgebeeld en de halve pagina vullen. Harrison beschrijft echter 

intimate distance als alleen het hoofd en gezicht te zien zijn.  

Bij de afbeelding van de handen zouden we kunnen zeggen dat er een grote afstand tot 

de kijker gecreëerd wordt, omdat er geen gezichten afgebeeld worden.  

Terugblikkend op de interviews met de respondenten schept het alleen zien van de 

handen soms ook onduidelijkheid over de betekenis van dit gebaar. Wellicht was de 

boodschap duidelijker geweest als de personen volledig waren afgebeeld.  

 

De positie van de RP op de afbeelding heeft ook invloed op de mate van betrokkenheid 

met de kijker. Wanneer de RP frontaal wordt gepresenteerd, zorgt dit voor meer 

betrokkenheid dan wanneer de RP van de zijkant wordt gepresenteerd.  

De handen zijn vanaf de voorkant gepresenteerd, dus dit proces van de interpersoonlijke 

metafunctie werkt positief voor de betrokkenheid met de kijker.  

5.5.2 Man met paspoort 

Op de foto van de donkere, lachende man met het paspoort in zijn handen, is wel sprake 

van visual demand. De man, de RP, kijkt rechtstreeks naar de kijker. De ooglijn van de 

man naar de kijker is de vector die deze verbinding maakt. Naast de ooglijn is er nog een 

vector, namelijk de arm van de man die naar de camera beweegt om in zijn hand het 

paspoort te laten zien. Er is hierdoor sprake van, aangezien de man met deze vectors de 

kijker als het ware vraagt deel te nemen aan een denkbeeldige relatie met hem. Welke 

relatie de man probeert uit te stralen wordt bepaald door de expressie in het gezicht. In 

dit geval lacht de man, waardoor hij een relatie van sociaal contact uitstraalt.  
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Hetzelfde geldt voor het gebaar met de arm. Het vooruitsteken van de arm, met in de 

hand het Nederlandse paspoort roept een uitnodiging op. De kijker mag dichterbij komen 

om het paspoort te bekijken.  

 

Van de zes verschillende niveaus van betrokkenheid die Harrison noemt, is bij deze 

afbeelding sprake van far personal distance. De man is vanaf zijn taille naar boven te 

zien. Dit is in het rijtje de derde manier waarop de kijker de RP kan zien. Je zou kunnen 

zeggen, een gemiddelde mate van betrokkenheid op dit gebied. Kress & Van Leeuwen 

beschrijven far personal distance als: “The distance that extends from a point that is just 

outside easy touching distance by one person to a point where two people can touch 

fingers if they both extend their arms.” 62 

 

Op de afbeelding is de man van de voorkant te zien, hoewel het bovenlichaam een klein 

stukje naar achteren is gedraaid. Het hoofd richt zich echter recht naar de camera. 

Volgens Harrison impliceert deze manier dat de RP one of us is, dus er is sprake van een 

hoge mate van betrokkenheid.  

Tot slot is er sprake van een medium angle. De man kijkt horizontaal voor zich uit 

waardoor een gelijke machtsverdeling wordt gecreëerd.  

5.6 Compositionele metafunctie 

De compositionele metafunctie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe relateren de 

representationele en interpersoonlijke metafunctie zich tot elkaar en verbinden zich tot 

een betekenisvol geheel?’ Zoals in de literatuurstudie al is uitgelegd wordt de compositie 

van een afbeelding vergeleken met de syntaxis in taal. Als je de betekenis van de 

samengestelde tekens niet weet, kun je het niet als samenhangend geheel zien.  

Er wordt bij deze metafunctie gericht op information value, salience en modality.  

5.6.1 Handen schudden 

De plaatsing van RP’s in een afbeelding zorgt ervoor dat er verschillende information roles 

worden aangenomen. In de afbeelding van het handen schudden is bijvoorbeeld sprake 

van een links/rechts-systeem, waarbij de RP aan de linkerkant wordt gezien als oud en 

bekend en de RP rechts als nieuw en onbekend. De linker RP op de afbeelding is de 

blanke hand. De hand van de Nederlander die hier al zijn hele leven woont. Rechts staat 

de donkere hand afgebeeld van de nieuwkomer, die geboren is in het buitenland.  

Er is geen sprake van een verschil in informatie bovenin de afbeelding en onderaan de 

afbeelding. De RP’s in de afbeelding worden in het centrum geplaatst. Dit duidt erop dat 

dit de belangrijkste informatie is van de afbeelding.  

 

Salience richt zich op aspecten in de afbeelding die de aandacht van de kijker trekken.  

                                                 
62 Kress, G., Leeuwen, van T. (1996) Reading Images: the grammer of visual design, Routledge, London en 
New York,p.124. 
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Op de afbeelding van de handen zijn er relatief weinig RP’s te zien, waardoor het een niet 

meer opvalt dan het andere. De grootte van de RP kan duiden op salience, maar in dit 

geval zijn beide handen ongeveer even groot. Ook zijn beide handen scherp gefocust met 

de camera. Er is wel een verschil in kleur te zien. Er is een blanke hand en een donkere 

hand. En een goudkleurige ring en een lichtblauw kleurig horloge. Sterke verzadigde 

kleuren zijn meer salient dan zachte kleuren. De donkere hand zou door de kleur en de 

lichte achtergrond meer salient moeten zijn dan de blanke hand.  

Hoewel er meer van de blanke hand te zien is dan van de donkere hand omdat de blanke 

hand meer op de voorgrond is. Dit duidt weer duidt op meer salience.  

 

Uit de interviews bleek dat niet iedereen het verschil direct zag tussen de blanke en de 

donkere hand, maar dat sommigen eerder het verschil zagen tussen een mannenhand en 

een vrouwenhand. Het kleurcontrast heeft bij een aantal dus niet direct de aandacht 

getrokken, maar de grootte van de hand en het feit dat de ene persoon een ring draagt 

en de andere persoon een horloge. 

 

De modality van een afbeelding geeft aan in welke mate een afbeelding als reëel wordt 

beschouwd. Een van de modality markers is de kleur. Een afbeelding met kleur wordt als 

realistischer gezien dan een zwart/wit afbeelding. Deze marker duidt op een hoge 

modality. Er is echter r geen sprake van een achtergrond, er is niets te zien, slechts een 

lichte, effen kleur. Dit duidt weer op een lage modality. Er is door de afwezigheid van 

achtergrond ook weinig sprake van een diepte perspectief in de afbeelding. 

Tot slot is er wel sprake van schaduweffecten die het reële beeld van een afbeelding ten 

goede komt. Gedeelten van de handen zijn opgelicht, terwijl andere gedeelten weer 

schaduw over zich heen hebben, bijvoorbeeld tussen de vingers. 

5.6.2 Euromunten 

Wat betreft de information value van de euromunten denk ik dat er op deze afbeelding 

weinig sprake is van RP’s die een bepaalde information role aannemen. Er is geen sprake 

van een duidelijk links/rechts-systeem wat aangeeft welke RP’s nieuw zijn voor de kijker, 

en welke al bekend zijn. Ook is er geen top/bottom-systeem.  

Er is echter wel sprake van RP’s die meer in het centrum staan dan anderen, wat er 

volgens Harrison toe moet leiden dat deze RP’s meer aandacht trekken dan RP’s aan de 

rand van de afbeelding. Van de verzameling euromunten die op de afbeelding te zien is, 

staan drie munten meer in het centrum. Een twee euro muntstuk waarvan de kopzijde te 

zien is, een munt van vijf cent waar ook het gezicht van de koningin naar boven ligt, een 

één euro muntstuk waarvan de muntzijde te zien is.  

 

Wanneer we overgaan naar salience komen deze drie muntstukken ook terug bij de 

elementen die een RP salient maken. Zo zijn de drie munten ook het grootste van 
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allemaal afgebeeld. De drie munten liggen bovenop de andere munten waardoor ze naar 

de voorgrond komen, en ook de kleuren van de munten vallen op door de achtergrond. 

De zilveren buitenrand van het twee euro muntstuk steekt af tegen de goudkleurige 

munten eronder, het koperkleurige vijf cent muntstuk steekt af tegen de goudkleurige 

achtergrond, en het één euro muntstuk valt op doordat dit het enige muntstuk is waar 

niet de kopzijde maar de muntzijde zichtbaar is.  

Er is echter geen sprake van munten die scherper zijn gefocust dan anderen. Ook zijn er 

geen munten of gedeelten van muntstukken die opvallen door het gebruik van licht.  

 

Uit de interviews bleek dat het bijna niemand opviel dat het idee van de afbeelding het 

illustreren van de Koningin was. Iedereen had associaties met geld, de waarde van geld 

en de invoering van de euro. Ondanks het feit dat twee van de drie meest opvallende 

munten de hele afbeelding het hoofd van de koningin tonen, bleek het niet salient genoeg 

om de kijkers op te vallen.  

 

Tot slot is er op de afbeelding sprake van modality als het gaat om de euromunten op 

zich. Er worden realistische kleuren gebruikt, de achtergrond van de afbeelding is volledig 

gevuld, er is sprake van een diepteperspectief door munten die op elkaar gelegd zijn. 

Hierdoor wordt ook weer licht en schaduw gecreëerd wat ook weer een marker is voor 

een hoge modaliteit.  

Als we het gezicht van de Koningin afzonderlijk bekijken, is er echter geen sprake van 

een realistisch beeld. Het gezicht is abstract en de kleuren zijn niet realistisch.  

 

De lage mate van modality bij de Koningin zou een verklaring kunnen zijn voor het feit 

dat de meeste respondenten het gezicht niet vonden opvallen en iedereen de suggestie 

deed een echte foto van Koningin Beatrix of de hele familie erin te zetten. De nadruk lag 

te veel op geld en te weinig op de Koningin. 

5.6.3 Skyline Rotterdam 

Op de foto van de skyline van Rotterdam is net als bij de euromunten geen sprake van 

een links/rechts of een top/bottom-systeem. Wel is duidelijk dat er een RP in het centrum 

van de afbeelding staat, namelijk de brug. Dit trekt dan ook de aandacht van de kijker. 

 

Door het feit dat de brug het grootste bouwwerk is op de afbeelding valt deze op. Ook het 

feit dat de brug zo groot is en daardoor meer naar de voorgrond verschijnt, maakt dat 

het salient is. De witte kleur van de brug steekt daarbij ook af tegen de achtergrond van 

het donkerkleurige water en de gebouwen en de bebossing op de achtergrond.  

 

Er is op deze afbeelding sprake van een hoge mate van modality. Er worden realistische 

kleuren gebruikt, de gehele achtergrond is gevuld met dingen die je in de realiteit ook 
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zou kunnen waarnemen: gebouwen, de horizon en een half bewolkte lucht. Er is diepte te 

zien, doordat de gebouwen op de achtergrond kleiner zijn dan op de voorgrond. En er is 

tot slot sprake van schaduw en licht wat de foto realistisch maken. Je ziet aan de 

gebouwen dat een zijde ervan licht is en de andere zijde donker. De zon komt uit de 

richting van de kijker.  

5.6.4 Man met paspoort 

De foto van de donkere man met het Nederlandse paspoort heeft als information roles dat 

de belangrijkste RP’s op de foto, de man en het paspoort, in het centrum zijn afgebeeld 

en dus de belangrijkste informatie van de afbeelding bevatten.  

 

Deze RP’s zijn ook het meest salient op de foto doordat ze beiden op de voorgrond staan 

en groot zijn afgebeeld. De achtergrond valt weg door de vele kleinere RP’s en doordat de 

achtergrond niet scherp is afgebeeld.  

Dan is de vraag of het accent van de afbeelding meer op de man of op het paspoort ligt.  

5.7 Samenvattend 

In dit hoofdstuk heb aan de hand van semiotische literatuur zelf een analyse gedaan van 

het boekje „Welkom in Nederland‟ op basis van de bevindingen die ik heb verkregen uit 

de interviews met de autochtone en nieuwe Nederlanders. Uit de analyse van de 

tekstuele tekens blijkt dat er elementen in het boekje missen die volgens Hoeken & 

Spooren de interesse van een stuk tekst vergroten. Eén van de belangrijkste punten is 

dat de mate van voorkennis te groot is om het interessant voor de lezer te houden.  

Verder is er in de tekst weinig sprake van echt metafoorgebruik, er wordt vooral veel 

uitleg gegeven van symbolen, gewoonten en begrippen in Nederland zoals het 

‘Poldermodel’ en ‘de Gouden Eeuw’. Metonymieën zijn vooral terug te zien in het gebruik 

van instanties in plaats van personen.  

Tekst en beeld dienen hoogstens ter illustratie, maar niet om het begrip te vergoten. 

Zelfs tegenstrijdige afbeeldingen komen voor die het begrip alleen maar verminderen.  

Aan de hand van de metafuncties van Harrison heb ik vier afbeeldingen geanalyseerd. Er 

is zowel sprake van afbeeldingen met een narratieve structuur als van afbeeldingen met 

een conceptuele structuur. De foto van de man met het paspoort is de enige die de 

interpersoonlijke metafunctie tot haar recht laat komen. Er wordt op een positieve manier 

betrokkenheid met de kijker gecreëerd, door onder andere de frontale, centrale houding 

en het oogcontact.  

Qua compositie komt naar voren dat vooral de foto van de euromunten de elementen 

zoals salience en modality niet op een goede manier gebruikt. Het aspect waar het om 

gaat, het hoofd van de Koningin, valt niet op en is niet realistisch.  
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6. Conclusie 

Het beleid rondom integratie, de rol van het boekje „Welkom in Nederland‟, de ideeën van 

de makers van het boekje, een literatuurstudie naar de semiotiek, de interpretaties van 

autochtone en nieuwe Nederlanders en een semiotische analyse. Dit zijn de kernpunten 

geweest in het onderzoekstraject naar het boekje „Welkom in Nederland‟. Op dit moment 

zijn we aangekomen bij het formuleren van conclusies, wat kan er gesteld worden na het 

presenteren van de bevindingen.  

 

In de integratiebrief van minister Van de Laan, die is aangehaald in de contextanalyse, 

kwam naar voren dat integreren in de Nederlandse samenleving alles behalve vrijblijvend 

is, een minimale kennis van de Nederlandse taal, de samenleving en de rechtstaat is 

vereist. Ook dient een nieuwkomer bewust te kiezen voor Nederland en zelf initiatieven te 

tonen om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Toch 

besteedt de Nederlandse overheid veel energie aan het bevorderen van de integratie. 

Onder andere door campagnes om de Nederlandse taal goed te leren beheersen. Ook na 

het verkrijgen van het Nederlandse paspoort vindt de overheid het belangrijk dat kennis 

van Nederland wordt uitgebreid. Het boekje „Welkom in Nederland‟ is een voorbeeld van 

een dergelijk product dat informatie biedt over de Nederlandse geschiedenis, 

maatschappij en rechtstaat.  

In eerste instantie heb ik de volgende twee vragen beantwoord: 

 

1. a. Welke visuele en tekstuele informatie over de Nederlandse geschiedenis, 

grondwet en rechtstaat wordt in het boekje „Welkom in Nederland‟ gegeven? 

b. Waarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

juist voor deze informatie gekozen? 

 

Het boekje bleek veel verschillende tekstuele en visuele informatie te bevatten: over het 

Koninkrijk en de Koningin, typisch Nederlandse kenmerken, geschiedenis, 

mensenrechten, democratie, rechtstaat en Europa. Uit het interview met Hans Klok van 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bleek dat bijvoorbeeld 

informatie over het Koningshuis en geschiedenis als belangrijk wordt geacht door het 

ministerie, omdat het dient als achtergrondkennis om het huidige Nederland te begrijpen. 

Typisch Nederlandse kenmerken als ‘ondernemen’, ‘zuinigheid’, en de vergelijking van 

Nederlanders met ‘koopmannen en dominees’ worden als belangrijke onderdelen gezien 

om nieuwkomers aan te sporen zelf een bijdrage te leven aan de samenleving en iets op 

te bouwen. Daarnaast bevat het boekje herkenbaarheid, eenduidigheid en 

toegankelijkheid wat volgens het ministerie als uitgangspunten worden gezien bij de 

communicatie naar de burger toe. Ook de nieuwe huisstijlelementen dragen hieraan bij: 

het logo, lettertype, kleuren, vlakverdeling, beeld en papier. 
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De tweede onderzoeksvraag betrof een literatuurstudie. 

 

2. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over betekenisgeving en semiotiek? 

 

Er is uitgelegd hoe het (post)structuralisme zich verhoudt tot betekenisgeving. De 

semiotiek, ofwel de tekenleer, bestudeert de onderliggende structuur van uitingen. De 

Saussure, een belangrijke grondlegger uit de semiotiek, legt uit dat een teken is 

opgebouwd uit een signifier en een signified. Er bestaat niet één betekenis van een 

waarneming.  

In de literatuurstudie is ook naar voren gekomen dat de semiotiek zich op zowel tekstueel 

als visueel vlak afspeelt. En dat de manier van combineren van deze twee elementen van 

invloed is op de interpretatie van een document. Uit deze studie zijn de 

onderzoeksinstrumenten voortgekomen om de deelvragen onder vraag 3 te 

beantwoorden. 

 

Na de ‘oriënterende’ fase van mijn onderzoek, waarin ik mij heb verdiept in het boekje, 

de ideeën van de makers en de wetenschappelijke literatuur, heb ik onderzocht wat de 

interpretaties van autochtone en nieuwe Nederlands zouden zijn op dit veelzijdige boekje 

waarvan ik me afvroeg in hoeverre het beeld, dat van Nederland wordt geschetst, reëel 

is, wat voor emoties het oproept en of het uiteindelijk een bruikbaar boekje is. Als 

uitgangspunt heb ik de volgende onderzoeksvragen gebruikt.  

 

3. a. Hoe interpreteren autochtone Nederlanders de visuele en tekstuele tekens op 

cognitief en affectief niveau? 

b. Hoe interpreteren nieuwkomers in Nederland de visuele en tekstuele tekens op 

cognitief en affectief niveau? 

 

Op basis van de bevindingen van de interviews met de autochtone en nieuwe 

Nederlanders zouden we kunnen concluderen dat het ministerie voor het grootste 

gedeelte niet is geslaagd in het overbrengen van de boodschap. Hoewel beide groepen 

het boekje op zowel tekstueel als visueel vlak waardeerden, werd het als niet bruikbaar 

beschouwd door de vele, reeds bekende informatie. De doelgroep woont immers al jaren 

in Nederland. Opvallend is dat de nieuwe Nederlanders vonden dat Nederland goed werd 

gerepresenteerd in de tekst. De autochtonen daarentegen vonden veel tekstuele 

informatie in het boekje niet realistisch voor Nederland.  

Autochtonen konden zich ook niet identificeren, omdat zij zichzelf niet als ‘zuinig’, en 

‘alles beter wetend’ zien. Ook de nieuwe Nederlanders voelden zich niet aangesproken 

omdat  de tekst ‘Welkom in Nederland’ volgens hen duidt op hun eerste stap in 

Nederland, die al jaren geleden is gezet. 
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De semiotische analyse ondersteunt de bevindingen van de interviews. De 

onderzoeksvraag hierbij was:  

 

c. Welke verklaringen zijn er vanuit de semiotiek op de interpretaties van de 

autochtone en nieuwe Nederlanders (antwoorden op vraag 2a en 2b)  

 

Op basis van het onderzoeksinstrument dat ik heb gebruikt kunnen we stellen dat er 

factoren van interesse missen in de tekst. Met name de te hoge mate van voorkennis kan 

een reden zijn voor het feit dat de respondenten het boekje niet interessant, en dus niet 

bruikbaar achtten. 

Het gebruik van stijlfiguren, met name metaforen en metonymieën hebben een bijdrage 

geleverd aan de beelden die gegeven worden van Nederland, en hebben wellicht invloed 

gehad op de representativiteit van het boekje.  

De combinatie van tekst en beeld is niet altijd goed op elkaar afgestemd. Met name de 

afbeelding van de euromunten met het abstracte gezicht van Koningin Beatrix erop is, 

zeker gezien de reacties van de respondenten, een afbeelding die beter vervangen zou 

moeten worden voor een realistische foto van de Koningin.  

De analyse van de vier gekozen afbeeldingen heeft laten zien dat de informatie op een 

afbeelding, de interpersoonlijkheid en de compositie invloed heeft op de interpretaties 

van de kijker. Uit deze bevinding, gekoppeld aan de opmerkingen van de respondenten, 

kan geconcludeerd worden dat het boekje in de afbeeldingen niet altijd het belangrijkste 

naar voren laat komen, en dat (interpersoonlijk contact met) personen belangrijk is bij 

het aanspreken van de kijker.  

 

Kortom, het boekje „Welkom in Nederland‟ is op basis van dit onderzoek voorbij gegaan 

aan het doel, nieuwkomers informeren over hoe zaken in Nederland werken. De makers 

hebben de tekstuele informatie niet afgestemd op wat de grootste groep nieuwkomers al 

aan kennis heeft op het moment van aanvragen van het Nederlandse paspoort. Daarbij is 

het té abstract geschreven en niet praktisch genoeg. En als we uit mogen gaan van wat 

de ‘experts’, de autochtone Nederlanders zeggen, op sommige vlakken niet representatief 

voor Nederland en de bevolking. Tot slot hebben de makers niet altijd optimaal gebruik 

gemaakt van de grote ruimte die is vrijgelaten voor beeld.  
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7. Discussie en aanbevelingen 

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstudeerscriptie van de master 

Communicatie, Beleid en Management. Dit onderzoek moet in een relatief korte periode 

uitgevoerd worden. Ik heb mij dan ook mij moeten beperken tot een kleinschalig 

onderzoek. Het thema integratie en de overheidscommunicatie die hieraan bijdraagt is 

een zeer breed gebied. Door de keuze van een van deze vormen van 

overheidscommunicatie heb ik toch geprobeerd een zo goed mogelijk beeld neer te zetten 

van welke vormen dit kan aannemen en hoe lezers hierop reageren.  

Uiteindelijk zijn 18 respondenten bevraagd over het boekje „Welkom in Nederland‟. 

Hiervan zijn negen autochtone Nederlanders en negen nieuwe Nederlanders. Een grotere 

groep respondenten zou wellicht een nog breder beeld kunnen geven. Ook heb ik in dit 

onderzoek de keuze gemaakt om een willekeurige groep nieuwkomers te benaderen. 

Uiteraard zijn het allemaal mensen geweest die niet in Nederland geboren en getogen 

zijn en maximaal 20 jaar in Nederland wonen, maar ik heb geen eisen gesteld aan land 

van herkomst en reden van vertrek naar Nederland. Ik denk dat er in eventueel 

vervolgonderzoek andere uitkomsten zouden zijn wanneer alle respondenten bijvoorbeeld 

uit een westers land als Australië zouden komen, of als alleen de grootste groep die zich 

nu in Nederland  laat naturaliseren, de Marokkanen, worden bevraagd. Ik denk dat het 

land van herkomst ook invloed zou kunnen hebben op het begrip van de informatie. 

Iemand uit een westers land met net als in Nederland, een Koning of Koningin, een 

democratie en een rechtstaat zal de informatie in het boekje sneller begrijpen dan 

iemand uit een dictatuur bijvoorbeeld.  

Ook denk ik dat de reden van vertrek naar Nederland van invloed kan zijn op de 

interpretaties van het boekje. De foto in het boekje van bijvoorbeeld de blije meneer met 

het Nederlandse paspoort in zijn handen, zou meer kunnen aanspreken bij mensen die 

om een ‘leuke’ reden naar Nederland gekomen zijn dan bij mensen die bijvoorbeeld 

gevlucht zijn uit hun eigen land vanwege oorlog. Of wellicht juist andersom, gevluchte 

mensen zijn blij in een veilig land te wonen. Tot slot denk ik dat het aantal jaren dat 

iemand in Nederland woont van invloed is op de interpretatie van het boekje. Tijdens de 

naturalisatieceremonie in Utrecht heb ik gezien er een grote verscheidenheid is in de tijd 

dat mensen in Nederland wonen. Sommigen wonen er al 40 jaar en hebben nu pas 

besloten zich te laten naturaliseren, anderen pas 5 jaar, het minimale aantal jaren om 

een naturalisatieaanvraag in te dienen.  

Voor vervolgonderzoek zou ik aanbevelen om een grotere groep nieuwkomers te 

bevragen en hierbinnen een onderscheid maken tussen landen van herkomst, reden van 

vertrek uit land van herkomst en/of aantal jaar woonachtig in Nederland. Ik denk dat hier 

interessant uitkomsten uit te halen vallen.  
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Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen die ik wil 

doen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking 

tot het boekje „Welkom in Nederland‟.  

Het is volgens mij belangrijk om nog eens goed na te gaan of de inhoud van het boekje 

aansluit op de behoeften en kennis van de nieuwkomers. Ik denk ook dat het een 

toegevoegde waarde kan zijn om met de gemeenten te spreken die het boekje uitreiken. 

Zij hebben immers direct contact met de nieuwkomers en hebben wellicht beter zicht op 

de reacties van de mensen op een dergelijk boekje. Of misschien wel direct de doelgroep 

van het boekje benaderen en bij hen testen of de informatie aansluit bij hun behoeften. 

Daarnaast zou er met de gemeenten nagedacht kunnen worden over het moment van 

uitreiken. Tijdens mijn bezoek aan een ceremonie in Utrecht zag ik dat de boekjes bij de 

uitgang nog snel mee worden gegeven. De informatie in het boekje sluit aan op de 

toespraak van de (loco-)burgemeester tijdens de ceremonie, en zou daarom beter bij 

binnenkomst gegeven kunnen worden.  

Toch denk ik dat het grootste punt is dat het ministerie moet nagaan of de informatie in 

het boekje überhaupt relevant is voor mensen die al jarenlang in Nederland wonen, ook 

al zijn ze nu pas officieel Nederlands staatsburger geworden. Suggesties van de 

nieuwkomers die ik heb geïnterviewd waren bijvoorbeeld het geven van meer praktische 

informatie. Wat je precies met het Nederlandse paspoort kan, in welke landen je vrij mag 

reizen en waar je een visum voor moet aanvragen. Ook werd gezegd dat het boekje beter 

uitgereikt kan worden bij gemeenten tijdens het ophalen van een verblijfsvergunning, 

aangezien dat het moment is dat ze pas net in het land wonen, en de kans veel kleiner is 

dat de informatie in het boekje reeds bekend is. Een uitgave in verschillende talen 

(Engels, Arabisch) zou ervoor kunnen zorgen dat het voor iedereen begrijpelijk is, 

aangezien er nog geen inburgeringscursus heeft plaatsgevonden.  
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Bijlagen 

 

Vragenlijst schriftelijk interview juridisch adviseur Ministerie BZK  

(de maker van het boekje) 

 

Algemeen:  

- Wat is het doel van de uitgave van dit boekje? 

- Voor wie is het bedoeld? 

- Wanneer werd het boekje voor het eerst uitgegeven? 

- Hoe wordt het boekje verspreid? 

- Waarom is het belangrijk dat nieuwkomers informatie krijgen over het 

koningshuis? 

- Waarom is er gekozen voor 'ondernemen', 'strijd tegen water', 'zuinigheid' en 

'alles beter weten' als typisch Nederlandse kenmerken? 

- Waarom is het belangrijk dat nieuwkomers zowel informatie krijgen over nieuw 

Nederlanders als oud Nederland (geschiedenis)? 

- Waarom wordt in het boekje de nadruk gelegd op informatie over de rechtstaat, 

regering en de Europese positie? 

- Waarom staat er geen informatie in over de normen en waarden in Nederland? 

- Hoe is de informatie afgestemd op de inburgeringcursus of andere voorkennis van 

nieuwkomers? 

- Op welke manier is er rekening gehouden met het taalniveau van nieuwkomers? 

- Is de informatie in het boekje veranderd in de nieuwe versie van 2010 vergeleken 

met de oude versie? 

- Zijn er verder nog dingen die interessant zijn om te weten voor dit onderzoek 

m.b.t. dit boekje? bijv. discussiepuntjes over de inhoud? 
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Hulpvragen interviews autochtone Nederlanders 
 
 
Opening: 

- Bedanken voor tijd en moeite 
- Uitleg over voortgang en duur interview 
- Opname interview akkoord 

 
Algemeen: 
 Globaal doorbladeren boekje 

 
- Eerste indruk (visueel en tekstueel) 
 
 Uitleg over uitgave en doel 

 
 Per pagina de visuele en tekstuele informatie bekijken en lezen 

 
Visueel: 

- Wat roept het op 
- Representatief 
- Herkenbaar 
- Goed gekozen 
- Mooi 
- Goede aansluiting bij de tekst 
- Suggesties 
- Vanuit perspectief nieuwkomer 

 
Tekstueel:  

- Wat roept het op 
- Representatief 
- Herkenbaar 
- Informatie goed gekozen 
- Goede aansluiting bij de afbeelding 
- Suggesties 
- Vanuit perspectief nieuwkomer 
- Leesbaarheid (taalgebruik, opmaak) 

 
Tot slot: 

- Algemene indruk achteraf 
- Algemeen representatief 
- Algemeen suggesties 
- Nuttig voor nieuwkomers 
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Hulpvragen interviews nieuwe Nederlanders 
 
 
Opening: 

- Bedanken voor tijd en moeite 
- Hollandse stroopwafels als dank 
- ‘small talk’ over afkomst, tijd in Nederland, inburgering 
- Uitleg over voortgang en duur interview 
- Opname interview akkoord 

 
Algemeen: 
 Globaal doorbladeren boekje 

 
- Eerste indruk (visueel en tekstueel) 
 
 Uitleg over uitgave en doel 

 
 Per pagina de visuele en tekstuele informatie bekijken en lezen 

 
Visueel: 

- Wat roept het op 
- Representatief 
- Herkenbaar 
- Goed gekozen 
- Mooi 
- Goede aansluiting bij de tekst 
- Suggesties 

 
Tekstueel:  

- Wat roept het op 
- Representatief 
- Herkenbaar 
- Reeds bekend (door inburgeringcursus, werk, media etc.) 
- Informatie goed gekozen 
- Goede aansluiting bij de afbeelding 
- Leesbaarheid (taalgebruik, opmaak) 
- Suggesties 

 
Tot slot: 

- Algemene indruk achteraf 
- Algemeen representatief 
- Algemeen suggesties 
- Nuttig  
- Zou jij het lezen? Zo ja, wat wel en wat niet 

 

 


