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Bij ons leer je de wereld kennen.
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Inleiding
Toen we een half jaar geleden met het idee kwamen
om een werkgroep op te richten over de wetenschap
en praktijk van taal, hadden we nooit kunnen
bedenken dat het met zoveel enthousiasme zou
worden omarmd.
Vanaf het moment dat we anderen vertelden over ons
plan, kregen we veel opgetogen en behulpzame
reacties. Inmiddels zijn we enkele leerzame
bijeenkomsten verder en staat er alweer een nieuwe
reeks bijeenkomsten voor de deur. Ongetwijfeld
worden deze bijeenkomsten net zo interessant als de
voorgaande!

Wat is de Werkgroep Taal?
Veel alumni zijn elke dag bezig met taal in hun
beroepspraktijk. Bijvoorbeeld als tekstschrijver of
als spreker. In de Werkgroep Taal bespreken
alumni, masterstudenten en gastsprekers
academische taal-gerelateerde thema’s. Dat
gebeurt iedere eerste dinsdagavond van de maand.
Je kunt je van tevoren opgeven via e-mail en
deelname aan de bijeenkomsten is gratis.

Hoe doe ik mee?
Je kunt je aanmelden door te mailen naar
werkgroeptaal.leiden@gmail.com. Na aanmelding
ontvang je voorafgaand aan elke bijeenkomst een
uitnodiging via de mail.
Als je je opgeeft, kun je ook meebeslissen over de
thema’s van toekomstige bijeenkomsten. Je krijgt
hiervoor een uitnodiging om deel te nemen aan
een enquête.

Contactpersoon:
Patrick van Delft
werkgroeptaal.leiden@gmail.com

Wanneer en waar:
De eerste dinsdag van de maand, van 19:30
tot uiterlijk 21:45. Bijeenkomsten zijn in het
Lipsiusgebouw, zie de schermen ter plaatse.

Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden door te
mailen naar bovenstaand mailadres.
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Jaaroverzicht
2018/2019

Het programma
04/08, Reputatie, Annemarie Rullens
Annemarie Rullens werkt voor De
Reputatiegroep. In deze bijeenkomst vertelt
ze hoe taalstudenten hun vaardigheden
kunnen inzetten in het bedrijfsleven.
09/10, Beleefdheid, Erica Huls
Erica Huls is voormalig wetenschapper en
werkt tegenwoordig als freelance
communicatieadviseur voor bedrijven.
06/11, Politiek debat, Henri Lenferink
Henri Lenferink is de burgemeester van
Leiden. In deze bijeenkomst vertelt hij uit
eigen ervaring hoe het is om deel te nemen
aan het politieke debat.
08/01, Framing, Sarah Gagestein
Sarah Gagestein is oprichter van
Taalstrategie. Ze adviseert zowel politici als
bedrijven bij hun communicatiestrategie.

05/02, Stilistiek, Maarten van Leeuwen
Maarten van Leeuwen is universitair docent
aan de Leidse universiteit. Hij schreef zijn
proefschrift over stilistiek in het politieke
discours.
05/03, Personagebank, Lucas van der Deijl
Lucas van der Deijl promoveert aan de
Universiteit van Amsterdam op de
filosofische theorieën van Spinoza.
02/04, Cicero, Fik Meijer
Fik Meijer is voormalig hoogleraar oude
geschiedenis. Tegenwoordig is hij auteur en
vertaler van historische werken.
07/05, Schrijfvaardigheid, Jochem Aben
Jochem Aben promoveert aan de
Rijksuniversiteit Groningen op feedback
gedurende het schrijfproces.
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Bijeenkomst Reputatie
Met: Annemarie Rullens

Reputatie

Praktische info

Voor veel bedrijven en
overheidsinstellingen is reputatie een
zaak van leven of dood.

Datum: 4 september 2018

Een slechte reputatie kan een politieke
partij of een bedrijf de kop kosten. Maar
een goede reputatie kan wonderen doen.
Hoe kun je rekening houden met
reputatie en hoe zet je die zo effectief
mogelijk in?

Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 148
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45
Leestips: P. Stamsnijder, ‘De vent is de tent’.
P. Stamsnijder, ‘Het merk is dood, leve het
merk!’

In deze boeiende bijeenkomst leer je
meer over reputatie en
reputatiemanagement.

Over de spreker
Annemarie Rullens is adviseur bij de
Reputatiegroep. In een wereld waarin
veranderingen steeds sneller optreden, staat de
legitimiteit van organisaties onder druk.
Opdrachtgevers staan vaak voor complexe
uitdagingen waar Annemarie graag bij adviseert.
Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit
Leiden in de researchmaster Political Culture and
National Identities, liep stage bij de Wiardi
Beckman Stichting en voerde
stakeholdersonderzoek uit in de zorg. Naast haar
advieswerk is Annemarie politiek actief.
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Bijeenkomst
Beleefdheid
Met: Erica Huls

De beleefdheidstheorie
Vrijwel elke taal- of communicatiestudent zal
er vroeg of laat mee te maken krijgen: de
beleefdheidstheorie. De beleefdheidstheorie
gaat ervan uit dat sprekers een ‘gezicht’
hebben. Dit ‘gezicht’ kan men verliezen in
onderlinge communicatie. Om dat te
voorkomen, kun je twee strategieën
gebruiken.
Je kunt positieve beleefdheid inzetten om
sympathie en betrokkenheid uit te drukken, en
negatieve beleefdheid om de behoefte aan het
eigen domein te bevestigen. De
beleefdheidstheorie kan ingezet worden als
verklaring voor sociaal geaccepteerde
interactie.

Praktische info
Datum: 9 oktober 2018
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 148
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45
Leestips: E. Huls, ‘Beleefdheid als
communicatief principe’. In: Taal in Gebruik
(Theo Janssen).
P. Brown, S.C. Levinson, ‘Politeness: Some
universals in language usage’.

Over de spreker
Erica Huls doceerde communicatie- en
informatiewetenschappen aan de Universiteit
Tilburg. Tegenwoordig is ze zelfstandig
onderzoeker, adviseur en docent.
Haar expertise spreidt zich uit over vele
terreinen, waaronder tekstwetenschap,
sociolinguïstiek, politieke gesprekken,
interviews, en uiteraard de beleefdheidstheorie.
Over deze theorie schreef ze een bijdrage in het
boek Taal in Gebruik van Theo Janssen.
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Bijeenkomst Politiek
debat
Met: Henri Lenferink

Politiek debat
Het politiek debat komt regelmatig in het
nieuws. Bijvoorbeeld als het gaat om een
omstreden wetsvoorstel of om een
politicus die zich moet verantwoorden
voor zijn keuzes.

Praktische info
Datum: 6 november 2018
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 148
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45

Wat is de rol van het politieke debat in de
maatschappij? In welke mate is
argumentatie doorslaggevend bij het
nemen van een politiek besluit? En
uiteraard: hoe moet het politiek debat
gevoerd worden? De gastspreker van
deze avond kan ons daar vast meer over
vertellen.

Over de spreker
Henri Lenferink is sinds 2003 burgemeester van
de mooiste stad van Nederland en omstreken:
Leiden. Daarvoor was hij onder andere hoofd
wetenschap van de IJsselacademie. Ook zat hij in
de gemeenteraad van Arnhem.
Door zijn lange politieke loopbaan heeft
Lenferink een schat aan ervaring in het politiek
debat. In 2014 kwam hij landelijk in het nieuws
toen hij besloot een zedendelinquent na afloop
van zijn straf huisvesting te bieden in zijn stad.
De felle debatten die hierop volgden, hebben
zonder twijfel bijgedragen aan zijn ruime
ervaring met het politieke debat.
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Bijeenkomst Framing
Met: Sarah Gagestein

Framing
Framing is al geruime tijd een ‘hot topic’ in
de taal- en communicatiewetenschap. Met
framing accentueer je bepaalde onderdelen
van de werkelijkheid, zodat andere delen
minder opvallen. Het wordt vaak gebruikt
om een boodschap zo helder, overtuigend en
aansprekend mogelijk over te brengen.
In deze bijeenkomst leer je meer over
framing en hoe je het kunt inzetten om
communicatie beter en overtuigender te
maken.

Praktische info
Datum: 8 januari 2019
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 148
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45
Leestips: S. Gagestein, ‘Denk niet aan een
roze olifant. De psychologie van onzichtbaar
overtuigen met framing’.
J. Boersma, S. Gagestein, ‘Harder praten
helpt niet’.

Over de spreker
Sarah Gagestein is taalstrateeg en oprichter van
Taalstrategie. Taalstrategie houdt zich bezig met
de vraag waarom sommige mensen
overtuigender zijn dan anderen, terwijl daar niet
altijd meer argumenten mee gemoeid zijn.
Framing is volgens Taalstrategie een belangrijk
antwoord op die vraag.
Sarah Gagestein is cum laude afgestudeerd in de
master Retorica en Argumentatie aan de
Universiteit Leiden. Ze rondde ook met succes
een bachelor Japans en een bachelor
Communicatie- en Informatiewetenschappen af.
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Bijeenkomst Stilistiek
Met: Maarten van Leeuwen

Stilistiek
Het zal niemand verbazen dat je een
boodschap op veel verschillende manieren
kunt uitdrukken. Maar wat misschien
minder mensen weten, is dat verschillende
formuleringen ook bij kunnen dragen aan
verschillende teksteffecten.
Stilistiek is de studie die zich bezighoudt
met het onderzoeken van de effecten van
formuleringskeuzes. Vooral in de politieke
arena speelt stilistiek een belangrijke rol. De
gastspreker van deze bijeenkomst vertelt je
daar meer over.

Praktische info
Datum: 5 februari 2019
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 228
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45
Leestips: M. Van Leeuwen, Stijl en politiek.
J. Fahnestock, Rhetorical style.

Over de spreker
Het onderzoek van Maarten van Leeuwen richt
zich op de stilistische analyse van het politieke
discours. Dat doet hij aan de Universiteit Leiden,
waar hij werkzaam is als docent en onderzoeker
bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur.
In zijn boek Stijl en politiek laat Maarten van
Leeuwen zien welke stilistische keuzes mede ten
grondslag liggen aan de indruk dat Geert Wilders
een ‘politieke outsider’ is, en waarom Alexander
Pechtold deel uitmaakte van het ‘establishment’.
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Bijeenkomst
Personagebank
Met: Lucas van der Deijl

De Personagebank
De Personagebank is een crowdsourced,
open database van personages uit
Nederlandstalige romans. Doel van het
project is om de diversiteit van de
Nederlandse literatuur te tonen en
veranderingen van literaire representaties
door de jaren heen te begrijpen. Het
platform is ontwikkeld door studenten
Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit Utrecht. Onder leiding en op
initiatief van dr. Saskia Pieterse deden zij
onderzoek naar de diversiteit onder bijna
1200 personages in 170 Nederlandstalige
romans. De resultaten verschenen in het
Journal of Dutch Literature en vormen de
basis voor de Personagebank.

Praktische info
Datum: 5 maart 2019
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 147
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45

Over de spreker
Lucas van der Deijl (1991) studeerde Nederlands
en Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en
volgde de onderzoeksmaster Nederlandse
letterkunde aan diezelfde universiteit. Hij was
hoofdredacteur van tijdschrift Vooys en schreef
kritieken voor Recensieweb en De Reactor. In
het najaar van 2015 was hij visiting student
Digital Humanities aan University College
London. Daar ontstond het idee voor de
Personagebank, die hij in de maanden erna
ontwikkelde. Momenteel werkt hij als
promovendus aan de Universiteit van
Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de
verspreiding en adaptatie van Cartesiaans en
Spinozistisch denken in vroegmoderne
Nederlandse literatuur (1640-1720).
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Bijeenkomst Cicero
Met: Fik Meijer

Cicero
De Romeinse redenaar Cicero was een
van de meest invloedrijke sprekers uit de
geschiedenis. Zijn werken De Inventione
en De Oratore worden tot op de dag van
vandaag nog altijd vertaald en gelezen.
Nog los van zijn theoretische bijdrage
aan de retorica, was Cicero zelf ook een
buitengewoon begenadigd spreker.
Tellen we daarbij op dat het een
invloedrijk staatsman was in een tijd van
politieke turbulentie, dan maakt dat
Cicero tot een buitengewoon interessant
onderwerp voor een bijeenkomst van de
Werkgroep Taal.

Praktische info
Datum: 2 april 2019
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 147
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45
Leestips: F. Meijer, ‘De sluier van Cicero’.

Over de spreker
Fik Meijer was docent klassieke talen aan de
Universiteit van Amsterdam. In die hoedanigheid
heeft hij vele vertalingen van klassieke werken
afgeleverd en is hij betrokken geweest bij
onderwaterarcheologie in de Middellandse Zee.
In 2018 schreef hij het boek ‘De sluier van
Cicero’ over de twisten tussen Cicero en
Catilina. In dit boek laat Meijer zien hoe Cicero
erin slaagde Catilina het zwarte schaap van de
Romeinse geschiedenis te maken, en hoe
diezelfde technieken vandaag de dag ook nog
worden ingezet.
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Bijeenkomst
Schrijfvaardigheid
Met: Jochem Aben

Schrijfvaardigheid
“Schrijfvaardigheid van kinderen holt
achteruit”, kopte het AD in de zomer van
2017. Schrijfvaardigheidsonderwijs is
ontzettend belangrijk, maar kennelijk schort
daar nog het nodige aan.

Praktische info
Datum: 7 mei 2019
Locatie: (onder voorbehoud): Lipsius 147
Tijd: 19:30 – uiterlijk 21:45

Een van de manieren waarop het
schrijfvaardigheidsonderwijs mogelijk
verbeterd kan worden, is door middel van
feedback op het schrijfproces. De spreker
van deze avond kan daar alles over
vertellen.

Over de spreker
Jochem Aben is een cum laude afgestudeerd
Neerlandicus aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Na afloop van zijn studie werd hij
onderzoeks- en onderwijsmedewerker aan
dezelfde universiteit. Ook heeft hij onderzoek
gedaan aan de Universiteit van Antwerpen.
Sinds 2017 promoveert Jochem Aben aan de
Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp
schrijfvaardigheid. In het bijzonder is hij
geïnteresseerd in de rol van feedback gedurende
het schrijfproces.

