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BasisbegfQqxn:
C. J. M. VAN WQERI$Y

f hinaerpaal?
AMSTRA EN M. H. FEENSTRA

Woorden, woorden en nog eens woorden ..... .voorlichtingsboodschappen
kunnen er niet buiten. Maar hoe voorkom je dat die boodschap verkeerd, of
zelfs helemaal niet begrepen wordt?
Een artikel over strategieen voor de
overdracht van basisbegrippen in de
(voedings-)voorlichting.
.

pen, geheel afhankelijk van het terrein
waarop gewerkt wordt. Een milieuvoorlichter
kan nauwelijks heen om woorden als 'zure
regen', 'oppervlaktewater', 'kringloop' of
'klein chemisch afval'. Een landbouwvoorlichter praat over 'gei'ntegreerde gewasbescherming', over 'rnelkquota' of de 'superheffing'. Voedingsvoorlichters hebben het,
zoals we zullen zien, over 'koolhydraten',
-vetten. of 'eiwitten'.
Veel van wat geschreven wordt, wordt niet Wat zijn nu de problemen bij de overdracht
gelezen en veel van wat gelezen wordt, wordt van dergelijke woorden? Karakteristiek is dat
niet begrepen. Ziehier de twee klassiekevoor- ze vaak rnoeilijk te vermijden zijn, terwijl onbegrip gemakkelijk kan ontstaan. Dit onbegrip lichtingsproblemen, die geen enkele voorlichter onverschillig kunnen laten. Hij, of zij na- kan betekenen:
Dat de ontvanger het begrip in het geheel
tuurlijk moet zich steeds opnieuw de vraag
stellen langs welke wegen deze problernen op niet kent. Men kan er zich geen voorstellmg
van vormen.
te lossen zijn.
Dat de ontvanger de term we1 kent, maar
Voor wat betreft de begrijpelijkheid betekent
dit sen studie van al die factoren in detaal, d ~ e slechts in een beperkte betekenis. We zouden
de begt'ijpelijkheid i n de weg kunnen staan. van partieel begrip kunnen spreken. Dit kan
Hetgaat dan om de structuur van de tekstl(hoe betekenen dat het begrip slechts globaal bebociwt men de boodschap op?),om het gebruik kend is. Bijvoorbeeld: men weet we1 ongeveer
van dejuiste alinea's of om zinsconstructies wat 'vetten' zijn, maar het onderscheid tusdie de lezer niet onnodig vermoeien. Het gaat sen plantaardige en dierlijke vetten IS onbezeker niet in de laatste plaats ook om het ge- kend. Het kan ook betekenen dat men het
bru'ik van woorden. Als we veel moeil~jke begrip we1 kent, maar niet in het bedoelde
woorden in een tekst tegenkomen, kunnen verband. Bijvoorbeeld: men kent het woord
$k met .redelijke zekerheid voorspellen, dat 'energies in de samenstelling 'energierekehetmetde.begrijpelijkheid van de tekst slecht ning', maar niet in verband met voeding.
Dat de ontvanger (geheel of gedeeltelijk)
qesteld is, natuurlijk lettend op het bedoelde
een verkeerd begrip van de term heeft. Het
].bz&spubliekl.
W6 willen i n dit artikel het gebruik van moel- gaat hier qus om 'wanbegrip'.
1W@Wo"drden onder de loeonemen en we1 die Het zal niemand verbazeri dat de problemen
niet volgens toeval over de samenleving zijn
verspreid. De ene ontvanger heeft vanuit zijn
ervaring meer inzicht in bepaalde begrippen
dan een ander. Met een term als 'gei'ntegreerde gewasbescherming' kan men bij'bewoners van de Amsterdamse Pijp moeilijk uit
devoeten. Maar aliser dan een directe relati'e
met de leefwereld van het individu, er zijn ook
alsemene factoren in het s ~ e lEen
.
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tekenisgen dan we1 of nier oekend zijn en of
er mogelijk sprake is van wanbegrip. Dit
laatste is met name belangrijk om te weten,
omdat misverstanden 'taaier' zijn dan onwetendheid. Maar ook al zou het begrip volledig
onbekend zijn, echt helemaal blanco is de situatie nooit. Te allen tijde moet de voorlichter
weten aan welkevoorkennisen ervaringen de
overdracht gekoppeld kan worden. Communicatie is nooit en te nimmer het overgieten van
een bepaalde gedachte van de ene hersenpan
i n de andere.
Uit de literatuurstudie is gebleken dat in het
algemeen niet gesproken kan worden van een
superieure strategie. Elke strategie heeft zijn
sterke, maar ook zijn zwakke kanten. Daaruit
mag men niet afleiden dat het er niet toe doet
wat men gebruikt. In een bepaalde situatie zal
de ene strategie waarschijnlijk veel beter voldoen dan de andere. Om tot een goede keuze
te komen is het gewenst dat het repertoire
aan mogelijkheden terdege gekend wordt, zodat de voorlichter een bewuste keuze voor
een strategie, of beter, voor een cornbinatie
van strategieen, kan maken. We zullen hieronder een aantal mogelijkheden bespreken.

betekenis hebben. In de handleiding kan
staan wat men moet doen als er een bepaalde
melding komt. Moet ook precies uitgelegd
worden wat die melding nu betekent?
Wie een begrip gaat uitleggen moet dit doen
met andere begrippen, die begrepen kunnen
worden. Een goed inzicht in het niveau van
voorkennis, met name in de kennisvan woorden, is onontbeerlijk. Wetenschappelijke definities zijn zelden functioneel. Een 'depressie'
is wkliswaar een 'gebied met een lage luchtdruk', maar daar schieten weinig leken wat
mee op. Immers, wat is n u een gebied 'met
lage luchtdruk'. Niet zelden is veel creativiteit
vereist om tot een goede omschrijving te komen, zonder dat de werkelijkheid geweld
wordt aangedaan. Een 'depressie' is bijvoorbeeld wat anders dan 'een gebied met slecht
weer'. Het meest succesvol is wellicht een
omschrijving i n termen die de ontvanger zelf
gebruikt. Wanneer men graag heeft dat de
ontvanger zich in de communicatie met anderen van een basisbegrip gaat bedienen, is dit
zelfs een voorwaarde. Hii moet dan immers in
staat zijn op zijn beurt hei begrip uit te leggen,
en dat gaat het best in de elgen woorden. '
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Het gebruik van voorbeelden
Met behulp van voorbeelden kan worden aangegeven wat een begr~pwe1 en wat het met
is. Een basisbegrip verwijst naar een set van
soecifieke obiecten. svmbolen of aebeurten'issen met gemeenschappelijke kenmerken.
Die gemeenschappelijke kenmerken zijn de
'critical attributes', de 'onderscheidende eigenschappen', op grond waarvan iets we1 of
niet tot het basisbegrip kan worden gerekend.
Daarnaast zijn er variabele eigenschappen,
die per voorbeeld verschillen. De kunst van
het geven van voorbeelden bestaat nu hierin
dat men zowel voorbeelden verstrekt die binnen het begrip vallen, als voorbeelden die erbuiten vallen. Bij de voorbeelden die er binnen vallen, zorgt men dat de variabele
eigenschappen zoveel mogelijk differentieren. Bij de voorbeelden die erbuiten vallen
kiest men voor die gevallen die slechts op een
enkele onderscheidende variabele verschillen van de 'goede' voorbeelden. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: wie wil verduidelijken wat een 'hond' is zal een pekinees, een
windhond en een bernhardshond ten tonele
Het uitleggen van begrippen
voeren als representanten van het verschijn:
Als w e een begrip willen uitleggen IS het zin- sel 'hond' en een wolf als een vertegenwoordiger van de 'niet-hond'. De wolf is namelijk
vol te bedenken op welk nlveau de ontvanger
het basisbegr~pmoet gebruiken. Is het vol- geen huisdier en dit is een van'de onderscheidoende dat hij het begrip passief kent of moet dende eigenschappen.
bii het b e a r i ~ook actief kunnen toe~assen? Naast deze formeel-logische benadering is
evenzeer van belang dat de voorlichter voorbeelden kiest die aansluiten bij de beleuingswereld van de ontvanger. Een voorbeeld moet

Het omzeilen van basisbegrippen
Dit mag een vreemde strategie lijken, omdat
w e i n feite afstappen van het idee van de
communicatie via basisbegrippen. We noemen deze mogelijkheid toch. om de voorlichter ervan te doordringen dat eerst de keuze
gemaakt moet worden of een basisbegrip
werkelijk gebruik moet worden. Niet zelden is
de keuze voor het gebruikvan een basisbegrip
ongefundeerd. Belson schrijft hierover als
volgt: 'Al te vaak is degene die pleit voor het
gebruikvan nieuwe woorden en voor het ontwikkelen van nieuwe concepten bij het publiek i n feite te lui of te onbekwaam om zijn
nieuwe ideeen in de taal van het publiek over
te brengenm4.Als een goed begrip van de
boodschap niet afhankelijk is van het gebruik
van een basisbegrip - en als dat ookgeldt voor
te voorziene boodschappen in de directe toekomst - is het ornzeilen communicatief raadzaam. Een weerbericht kan, zeker i n Nederland, moeilijk zonder een begrip als
'depressie'. Wellicht we1 zonder 'atmosferische druk'.
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Het actualiseren van voorkennis
Bas~sbegr~ppen
vallen met In het luchtled~ge
Ze moeten gekoppeld worden aan begr~ppen
d ~ men
e
reeds kende, of aan ervarlngen Wanneer de voorhchter deze beortooen of ervarlngen bij de ontvanger bewu; u'ii het geheugen
terugroept, voordat hij nieuwe informatie
(hier: een nieuw begrip) verstrekt, kan het
leerproces worden bevorderd. De literatuur
spreekt in dit verband van 'advance organizers's. Daarmee kan de voorkennis worden
'geactualiseerd' of 'gemobiliseerd'.
De wijze waarop dit geschiedt, kan varieren.
Men kan inductief te werk gaan en met het
schetsen van concrete ervaringen de introductie van een begripvoorbereiden. Als ikeen
begrip als "allergie' wil uitleggen, kan ik beginnen te praten over hooikoorts. ledereen
kent we1 iemand die daaraan lijdt en heeft zo
we1 enig idee wat dit betekent. De andere
benadering is deductief. Men schetst het algemene kader waarbinnen een begrip valt. In
dit artikel hebben w e het overdrachtsprobleem bij basisbegrippen geplaatst in het kader van het begrijpelijkheidsprobleem, een

ien aane analyse van de bouwstenen van een
e stelden reeds dat een onbekend begrip
vergedragen kan worden met behulpvan beende begrippen. De vraag kan luiden welke
pen dan bekend moeten zijn, w i l een
begrip effectief begrepen worden. Vers zoekt men uit hoe het staat met het
ke begrip van deze "bouwstenen', om
n d hiervan een overdrachtsstrategie te
'
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mmige begrippen is deze strategie niet
eilijk. 'Hypnose' is een (1) kunstmatige, (2)
door een ander opgewekte (3) slaap (volgens
Koenen/Endepols). Veel verdere uitleg zal
niet nodig zijn. Anders ligt het bij een begrip
als 'communicatie'. Wie 'cornmunicatie' opvat als een proces waarbij een (1) 'zender'
naar een (2) "ontvanger. een (3) 'boodschap'
verstuurt, opdat deze ontvanger daaruit een
bepaalde (4) 'informatie' wint, een gangbare
definitie, heeft vier bouwstenen waarmee het
bedoelde begrip gerealiseerd zou kunnen/moeten worden. De begrippen 'zender'
en 'ontvanger' zullen weinig moeilijkheden
opleveren; de begrippen 'boodschap' en 'informatie' des te meer. Hier zien w e ook duidelijk her probleem dat mensen aan begrippen (voor ons doel) verkeerde betekenissen
hechten. 'Boodschap' wordt veelal opgevat
als 'datgene wat men eigenlijk wil overbren-
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Figuur 1. Principevan de bloedsornloop(Uit:Kreutzer, H. H., Het rnenselijk lichaarn. Groningen, Wolters-Noordhoff nv. 1969).
gen', een betekenis die principieel afwijkt van
de wetenscha~oeliike.waar 'boodscha~' betekent 'de ver;itw&diging
van een bepaalde
mededeling in een bepaalde vorm', zodat w e
deze met onze zintuigen waar kunnen nemen.
Bij 'informatie' zijn de misverstanden misschien nog we1 groter.
lllustraties
'Een plaatje zegt meer dan duizend woorden'
is een gezegde dat, letterlijk genomen, zelden
correct is. Een cynicus zal misschien zelfs opmerken: 'Inderdaad, maar er moet we1 onder
staan welke duizend'. Toch kunnen illustraties bij de verklaring van basisbegrippen soms
zeer nuttig zijn. Een proces of een structuur,
bijvoorbeeld 'de bloedsomloop' of 'de gotische kathedraal', kan met een schema aanmerkelijk verduidelijkt worden. I n moderne
encyclopedieen wordt met de mogelijkheden
tot visuele uitleg meer en meer rekening gehouden.
Het is riskant om aan te nemen dat visualisering per definitie superieur is aan verbale uitleg. Het idee van een universele beeldtaal, ter
onderscheiding van de cultuurgebonden
woordtaal, is al geruime tijd achterhaald. Ook
bij beelden rnoeten w e rekening houden met
een bepaalde voorkennis: w e hebben geleerd
om op een bepaalde wijze naar beelden te
kijken. Het 'electronisch schema' van een
versterker zegt alleen de audio-freak wat.
Visualisering is bij abstracte basisbegrippen
moeilijker voor te stellen dan bij meer concrete. Een 'molecuul- is gemakkelijker te visualiseren dan 'buurteconomie'. ~ o c h l i sons
een film bekend. die aantoont dat beelden.
ook bij een begrip als 'buurteconomie', we1
degelijk iets kunnen bijdragen. Uiteraardworden i n deze film ook woorden gebruikt. Een
combinatie van visuele en verbale verheMei
ring zal rneestal de geeigende strategic f i j ~ n
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Analogieen, beeldspraak, vergelijkingen en
metaforen
Om een begrlp te verduldelljken kan de hulp
ingeroepen worden van andere begrlppen die
met het begrip zelf elgenlrjk nlets te maken
hebben, maar we1 bepaalde elgenschappen
daarvan kunnen verhelderen of benadrukken.
Waterkrachtcentrales leveren geen steenkool, maar toch geeft een begrip als 'wltte
steenkool' enlgszlns aan waar het blj dergeIljke centrales om begonnen 1s Zo ook is onze
samenleving geen menselljk llchaam Toch is
deze analogie vaak gebruikt om de samenhang tussen allerlei processen dle een samenlevlng mogelijk maken te symbohseren.
de 'bloedsomloop' als "verkeer', de 'witte
;bloedlichaampjes'als het 'leger'etc Nog een
ander voorbeeld uit de soclale wetenschappen We weten dat de werklng van massacommunicatie ~ n f e i t e
berust opde onderlrnge
gesprekken i n het publiek. De media zijn we1
opzichtig aanwezig, maar om die lnformele
gesprekken, daar gaat het eigenlijk om In de
vorige eeuw zei de socioloog Tarde al dat de
media zonder dle gesprekken een 'vibrerende
snaar zonder klankbord' zljn6. Recenter heeft
Brouwer gesteld dat 'massacommun~cat~e'
lijkt op een zwam, waarbij de padddstoel (=de
media) we1 het meeste opvalt, maacniet met
de eigenlijke plant (het ondergrondse draden*w&efsel= de rnformele gesprekken) verward
h a g wordens. Zijn 'mycel~ummodel' is vaak
@tir'utkt om het begrip'massacommunicat~e'
@?$".erd~iide'lijken Met deze strategie staan w e
WetrdersVaf van een echte wetenschaooeliike
6Wch'rijving. Hier liggen dan ook de gioot&e
risico's voor een twijfelachtige vereenvoudieen vervalslng van betekenlssen.
clteert een onderzoeker dle aante-

u8rgCren,omdat het goed In het

zouden er op moeten letten voor die termen te
kiezen die het dichtst bij het publiek staan,
tenminste als het gebruik van zo'n Nederlands woord geen extra misverstanden oplevert.

Een p r a k t i j k v o o r b e e l d
Na al deze theorie lijkt een praktijkvoorbeeld
we1 bp zijn plaats. Het betreft hier een voorbeeld uit de voedingsvoorlichting en we1 een
achttal begrippen die op een voedingswaarde-etiket (kunnen) voorkomen, namelijk
energie, vetten, meervoudig onverzadigde
vetten, eiwitten, koolhydraten, suikers, natrium en voedingsvezel (figuur 2 en 3).
Ten aanzien van deze acht begrippen is aan
vijftig respondenten de vraag gesteld: 'Waar
denkt u aan bij het woord ...?' Een inhoudsanalyse van de antwoorden levert een (beperkt) beeld op van bestaande misverstanden
en 'vooroordelen'ten aanzien van de bewuste basisbegrippen.
Energie
Het begrip 'energie' roept allerlei associaties
op, die vaak niets met voeding te maken hebben. Sommigen denken aan gas of elektriciteit, anderen aan een toestand of een karaktertrek (veel energie hebben). Slechts een
enkeling legt een veband tussen energie en
joules of calorieen.
Vetten
Met het woord 'vetten" is iedqreen we1 vertrouwd; dat je moet oppassen met (de consumptie) van vet is de meesten ook we1 bekend. Veelvuldig worden vetten In verband
gebracht met hart en vaatziekten en met dik
worden. Het onderscheid plantaardig/dierlijk
en verzadigd/onverzadigd is een enkeling
weliswaar bekend, maar de betekenis van dit
onderschei! is niet duidelijk.

!'Dbarna heeft men echter weer
Meervoudig onverzadigde vetten
Dat de reclame z'n werk aoed heeft aedaan.
blijkt uirde veelvuldige associaties met Becel
en Era. Hoewel meervoudig onverzadigde vetten regelinatig met hart'en bloedvaten i n verband worden gebracht,lblijken er i n dit dpzichi
v6el misverstanden te bestaan. De aanleidina
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De raba~esop n a t w m ryn ook zeer gemsngd.
~ r l b r r t n mn
d ombekendhe~denwanbegr~ptot
w n g o d begr~pZodra de link met zout wordt
g e l q & IS ook k k e n d dat je er zumg mee
moet ZIJ~. Natr~um
wordt echter vaakverward
met nitriet, sulfiet, natrena.

Figuur 2. Voedingswaarde-ettket

Her ornzeilen van basisbegrippen
Aangezien de begrippen op voedingswaardeetiketten voorkomen, is het niet mogelijk de
begrippen te omzeilen.

Het uitleggen van begrippen
Een 'wetenschappelijke' uitleg van de basisbegr~ppenis niet aan te bevelen, omdat dit
teveel scheikundige achtergrondskennis
vergt. Een uitleg van de betekenis van de verschillende voedingsstoffen is we1 noodzakeover verschillende soorten suiSamenvattend kan worden gesteld dat bij de l ~ j kEen u~tleg
helft van de begrippen problemen bestaan ten kers gaat te ver, omdat d ~ everschillende
gevolge vande gebru~kteterm (bij meervoudig su~kers(meestal) niet op het etiket staan veronvertadigde vetten, koolhydraten, natr~um, meld.
voedingsvezel)en bij de andere begrippen het
begrip op zich geen problemen oplevert, maar Het gebruik van voorbeelden
we1 de bijbehorende voorlichtingsboodschap. Gebruik als voorbeelden produkten die door
veel mensen worden gegeten, dus liever volkorenbrood dan roggebrood. Vergelijk proPraktijksuggesties
dukten met elkaar die als vergelijkbaar worWe hebben dus kunnen constateren dat er den ervaren; dus niet bruine bonen met
nogal wat m~sverstandenbestaan rondom de karnemelk, maar met rijst vergelijken.
Bij het geven van voorbeelden is het de kunst
begrippen op een voedmgswaarde-etiket
Wat moet je nu doen, ofwel welke strate- om produkten te kiezen die in het bewuste
gie(Bn) moet of kun je toepassen als je in een kenmerk verschillen (bijvoorbeeld bevat we1
folder iets wil uitleggen over het voedings- of geen eiw~t),maar we1 vergelijkbaar zijn; de
waarde-etiket en de begr~ppendie daarop voorbeelden van ~roduktendie we1 eiwit bet
vatten, moeten ju.ist zoveel mogelijk vetsbhil(kunnen) voorkomen?
We zullen de hiervoor genoemde over- len. Het blijkt in de praktijk,echter nauwelijks
drachtsstrategieen nog eens nalopen en waar of niet mogelijk te zijn om produkten m e p q i q
mogelijk suggesties doen voor de prakt~jkvan te vinden die vergelijkbaar zijn met-produkWn
de voorlichting. Hierbij zullen we ons ook ba- zonder eiwit. Het liikt eerder ha5lba%rbm biiseren op de resultaten van een pretest van
een brochure over voedingswaardedeclaratie. Vanwege de geringe diepgang van de inhoudsanalyse (de vragen waren niet met het
oog op een dergelijke analyse gesteld) zal het
slechts gaan om zeer voorlopige suggesties,
aa'ngesl~t& bij het beg&p zout. De ass

Voedingsvezel
Lang met iedereen kent de term voedingsvezel. Degenen die de term we1 kennen, bhjken
te waten i n welke produkten het zit en waar
het voor dient In het menselijk I~chaarn.

f

van het teit dat ejznritten w a l e m s met h a
w i t van een ei w d e n @emsswiserd,Bestoten
~
i
tSe ~
kunnen worden om dill si d s ~
nemen bij de uidleg van hei bgr* *ebavi@~*,

~

~

n

t

Een overbekend vmrbeeld van v i w a l i w r k in
de voedinasvwrlichtin~i s de Maaltij~dschijf.
Voor de ;itleg over vetten is deze Maaltijdschijf niet bruikbaar, want vetten worden
gerepresenteerd door 'margarEne/boter'; het
is echter een uitstekende illustnatie/visualisering van voedingsvezel met z'n ~volkorenbrood, roggebrood, volkorenmacardni, bruine
rijst e.d.
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