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Introductie
Onderzoeken naar perspectief hebben aangetoond hoe verschillende grammaticale vormen
kunnen bepalen vanuit welk perspectief objecten en gebeurtenissen worden waargenomen door
mensen. Chafe (1988) stelt dat het interessant is om perspectief te onderzoeken, omdat dit een
reflectie is van hoe mensen de wereld waarnemen. Narratieven bieden een goede context om
perspectief te onderzoeken (Dancygier, 2012). Een veelgebruikt narratief binnen onderzoeken
naar perspectief is de Pear Film van Chafe (1980), hij ontwikkelde deze film om verschillende
interpretaties van dezelfde ervaring op te wekken bij participanten. Bij het identificeren van
perspectieven zijn frames een veel voorkomende methode. In essentie wordt met frames geduid
op perspectieven die mensen kunnen innemen ten opzichte van objecten en/of gebeurtenissen.
Onderzoeken naar frames zijn in de afgelopen decennia populair geworden, echter wel met
tegenstrijdige resultaten. Sommige onderzoeken tonen aan dat participanten één perspectief
innemen tijdens het hervertellen van een verhaal (Tannen, 1990), terwijl andere onderzoeken
laten zien dat participanten wisselen van perspectief (Erbaugh, 1990; Blackwell, 2009). De
uiteenlopende resultaten hebben geleid tot kritiek. Volgens Van Dijk (2016) is het te danken
aan het feit dat er geen eenduidige en systematische methode wordt aangehouden bij het
analyseren van perspectieven. Van Dijk (2016) stelt dat het gemis van structuur heeft geleidt
tot vaag geëxpliciteerde frames die ontstaan zijn door eigen interpretaties van de onderzoekers.
De Viewpoint Identification Procedure (VPIP) van Eekhof, Van Krieken en Sanders (2020) zou
mogelijk een oplossing kunnen bieden voor eerdergenoemde problematiek. De VPIP bevat een
concreet stappenplan om op kwantitatieve wijze perspectieven te identificeren.

Perspectief
Bateson (1972) definieert perspectief als de invalshoek van waaruit men de wereld bekijkt en
ervaart. Idea Units (IU’s) stellen ons in staat om via taal perspectief te identificeren. IU’s zijn
eenheden van taal waarin informatie over het bewustzijn van de spreker zich kan manifesteren
(Chafe, 1994). In andere woorden vertegenwoordigen IU’s de gedachten van de spreker.
Onderzoeken tonen aan dat er verschillende taalkundige aanwijzingen zijn die kunnen verklaren
wat voor een perspectief een persoon inneemt (Brunyé, Ditman, Mahoney, Augustyn, & Taylor,
2009). Deze aanwijzingen worden ook wel cues genoemd. Vaak zijn dit gedetailleerde
waarnemingen, zoals bijvoorbeeld benoemde filmelementen of kleuren van een object (Orero,
2008). Voornaamwoorden kunnen bijvoorbeeld ook een cue zijn. Het voornaamwoord ‘hij’ zou
als een aanwijzing gezien kunnen worden dat een verteller van een verhaal het perspectief van
een personage in het verhaal inneemt. Ook kan de verteller de luisteraar (of lezer) mentaal
activeren om het perspectief van een personage in te nemen door bepaalde voornaamwoorden
te gebruiken. Door bijvoorbeeld het voornaamwoord ‘ik’ te gebruiken kan de luisteraar
geactiveerd worden om het perspectief van de verteller in te nemen. Tevens kunnen andere
linguïstische elementen zoals werkwoorden en andere grammaticale vormen toegang geven tot
de interne en subjectieve perspectieven van een personage in een verhaal (Brunyé et al., 2009).
Een verwoording van perspectief kan zich op meerdere linguïstische niveaus manifesteren,
zoals lexicaal, syntactisch en discoursniveau (Van Schuppen, Van Krieken, & Sanders, 2020).
Onderzoeken laten zien dat linguïstische aanwijzingen omtrent perspectief alom aanwezig zijn
in narratieven (Eekhof et al., 2020). Gedurende dit onderzoek zullen daarom 57 narratieven op
lexicaal niveau geanalyseerd worden om een uitspraak te kunnen doen over wat voor een
perspectief Nederlandse participanten innemen tijdens het hervertellen van een verhaal.
Narratieven bevatten een complex samenspel van perspectieven en bieden daarom een
goede context om perspectief te bestuderen (Dancygier, 2012). Narratieven zijn verhalen die
gekenmerkt worden door een setting, een cast van personages en een reeks chronologische
gebeurtenissen die leiden tot een conclusie (Erbaugh, 1990). Een veelgebruikt narratief binnen
onderzoeken rondom perspectieven is de Pear Film van Chafe (1980). Chafe ontwikkelde de
Pear Film om verschillende interpretaties van dezelfde ervaring op te wekken, waardoor
perspectieven in kaart gebracht kunnen worden. Interpretaties zijn afhankelijk van een
persoonlijk oordeel van een waarneming (Armstrong, 1973). Een persoonlijk oordeel van een
waarneming zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan door iemand zijn/haar eerdere ervaringen en
ervoor zorgen dat de ontvanger de boodschap op een bepaalde manier beoordeelt en

interpreteert. Bateson, in Tannen en Wallat (1993:60), geeft hiervan een klassiek voorbeeld: “a
monkey needs to know whether a bite from another monkey is intended within the frame of play
or the frame of fighting”.
Onderzoeken naar perspectief
Perspectieven zijn tot op heden veelal op kwalitatieve wijze onderzocht (Eekhof et al., 2020).
Een veelgebruikte methode om perspectieven in kaart te brengen zijn frames. In essentie wordt
met frames geduid op perspectieven. Frames zijn ‘kaders’ van waaruit mensen hun verhaal
vertellen, Goffman (1972) bekroonde desbetreffende kaders met de term frames. Tannen (1979)
onderscheidt vier soorten frames: het subject-of-experiment frame, het storytelling frame, het
film frame en het film-viewer frame. Bij het subject-of-experiment frame is het kenmerkend als
participanten bewust zijn van hun rol in het onderzoek en dit laten merken in hun verhaal. Een
voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een participant tijdens het hervertellen de vraag: “Is dit
wat je wilde horen…?” aan de onderzoeker stelt. Het storytelling frame wordt gekenmerkt
doordat participanten de onderzoekers als ‘het publiek’ zien aan wie zij het verhaal moeten
vertellen. De participanten willen daarbij de boodschap zo duidelijk mogelijk over brengen aan
het publiek en zijn daarom geneigd om een gedetailleerd verslag uit te brengen. Een
kenmerkende zin van het storytelling frame zou zijn: “de perenplukker draagt een blauwe pet
achterstevoren, achterop staat een kleine letter C ingeborduurd…”. Bij het film frame zijn
participanten geneigd om de rol van een regisseur of filmcriticus in te nemen, waarbij ze
filmelementen, zoals camerahoeken of geluidseffecten, benoemen en/of bekritiseren. Een
kenmerkende zin van het film frame zou zijn “de perenplukker draagt een pet, de cameraman
besloot deze shot van achter te filmen, waardoor je kunt zien dat de man zijn pet achterstevoren
draagt…”. Tenslotte hebben participanten die het film-viewer frame innemen de neiging om te
benadrukken hoe zij zelf de film hebben ervaren, waarbij ze het proces van de totstandkoming
van hun eigen gedachten ook benoemen. Een kenmerkende zin van het film frame zou zijn: “de
perenplukker heeft een appel… nee een peer in zijn handen… denk ik, gezien het meer een ovale
vorm heeft…”.
Voor het analyseren van frames creëren onderzoekers vaak hun eigen codeerschema.
Volgens Van Dijk (2016) leidt dit tot onvoldoende geëxpliciteerde en vaag beschreven
resultaten. Frames worden geïdentificeerd aan de hand van cues. Cues worden gevormd door
de interpretaties van de onderzoekers. Interpretaties van onderzoekers lopen uiteen, waardoor
resultaten in onderzoeken ook uiteenlopen. Dit heeft geleidt tot tegenstrijdige bevindingen.
Tannen (1980) onderzocht hervertelde Pear Film verhalen van Griekse en Amerikaanse

participanten en concludeerde dat de Amerikaanse participanten voornamelijk het perspectief
van een film-viewer innemen en de Griekse participanten die van de storyteller.
Erbaugh (1990) paste de frames van Tannen (1979) toe in haar studie, onderzocht deze bij
Chinese participanten en vergeleek ze vervolgens met Amerikaanse en Griekse hervertellingen.
Erbaugh (1990) concludeerde dat Chinese participanten niet één frame innemen, maar wisselen
tussen het storytelling en het film-viewer frame tijdens het hervertellen. Ook Blackwell (2009)
vond dat participanten van frames wisselden tijdens het hervertellen van een verhaal en liet zien
dat bepaalde gebeurtenissen in de film allereerst vanuit een film-viewer frame verteld werden
en dat de participanten daarna wisselden naar het storytelling frame.
De resultaten van Tannen (1979) laten zien dat participanten één frame innemen tijdens
het hervertellen, terwijl Blackwell (2009) en Erbaugh (1990) concludeerden dat participanten
van frames wisselen tijdens het hervertellen van een verhaal. Eenduidigheid mist, en dit zou te
verklaren zijn doordat er geen systematische en universele methode is waarmee perspectieven
geanalyseerd kunnen worden. Van Dijk (2016) stelt dat frames onvoldoende handvatten bieden
als onderzoeksmethode naar perspectief. Om die reden zal gedurende dit onderzoek de
Viewpoint Identification Procedure (VPIP) als methode gebruikt worden om perspectieven te
analyseren. In het verlengde daarvan zal er gekeken worden of dat de VPIP een betrouwbare
toevoeging kan zijn bij onderzoeken naar perspectief.
Viewpoint Identification Procedure
De VPIP is een gebruiksvriendelijk model waarmee onderzoekers op systematische wijze
viewpoints kunnen identificeren. Eekhof et al. (2020) refereren met viewpoints naar
perspectieven die mensen innemen ten opzichte van objecten en/of gebeurtenissen. Zij
onderscheiden drie verschillende viewpoints. Emotional viewpoint wordt in verhalen
gekenmerkt door woorden die verwijzen naar emoties van personen in het verhaal. In
onderstaand voorbeeld kunnen de woorden ‘gelukkig’ en ‘kalmeren’ als markers van de
emotional viewpoint gezien worden, gezien zij de emoties van een persoon duiden.
“.. de jongen botste tegen de steen en viel van zijn fiets af, gelukkig hielp het meisje hem en
probeerde hem te kalmeren…”.
Cognitive viewpoint wordt gekenmerkt door woorden die verwijzen naar gedachtes,
overtuigingen, intenties en/of verlangens van personen in het verhaal. Onderstaand voorbeeld
schetst een verlangen van een persoon, waarbij de woorden ‘dacht’ (denken, gedachte) en
‘wilde’ (willen, verlangen) kunnen duiden op een cognitive viewpoint.

“Ik denk dat de jongen de man wil helpen met het plukken van peren…”
Tenslotte wordt perceptual viewpoint gekenmerkt door woorden die een zintuigelijke
waarneming of een lichamelijk gevoel beschrijven. In onderstaand voorbeeld kunnen de
woorden ‘zag’ (zien, waarneming) en ‘voelde’ (voelen, lichamelijk gevoel) duiden op een
perceptual viewpoint.
“… de jongen op de fiets zag de grote steen niet en viel hierdoor op de grond… hij voelde er
niet veel van want hij stond gelijk weer op…”
De totstandkoming van perspectieven is tot op heden veelal op kwalitatieve wijze
onderzocht, kwantitatieve methodes komen nauwelijks voor bij onderzoeken naar
perspectieven (Eekhof et al., 2020). Frames worden op kwalitatieve wijze geanalyseerd, ten
opzichte van viewpoints die middels de VPIP op kwantitatieve wijze geanalyseerd worden. Een
ander verschil tussen frames en viewpoints is dat frames op zins- en verhaalniveau geanalyseerd
worden, terwijl viewpoints middels een lexicale identificatieprocedure geanalyseerd worden.
Met beide methodes kan men perspectief bestuderen, echter getuigt de VPIP van een
systematische procedure. De procedure bevat vijf stappen en wordt ondersteund door een lijst
met woorden, ook wel markers, die refereren naar een bepaalde viewpoint. De toegevoegde
woordenlijst kan bijdragen aan het elimineren van eigen interpretaties van de onderzoekers:
woorden die niet in de woordenlijst staan worden immers niet meegenomen voor verdere
analyse. Door het gebruik van een dergelijke stappenplan, in combinatie met de woordenlijst,
zouden eenduidige resultaten verwezenlijkt kunnen worden. Om dit te achterhalen zullen
gedurende dit onderzoek 57 narratieven van Nederlandse participanten geanalyseerd worden.
Het primaire doel van dit onderzoek is om te kijken wat voor een perspectief Nederlanders
innemen bij het vertellen van een verhaal. Het secundaire doel van dit onderzoek zal erop
gericht zijn om te kijken of de VPIP als een betrouwbare, en wellicht universeel toepasbare,
methode voor het onderzoeken van perspectieven kan dienen. Hiervoor zijn twee
onderzoeksvragen opgesteld:
Hoofdvraag:
‘Op welke manier nemen Nederlanders perspectief in bij het hervertellen van een film’?
Subvraag:
“In hoeverre kan de VPIP als een betrouwbare methode gebruikt worden om perspectieven te
identificeren?”

Methode
Materiaal
Het corpus bestaat uit 57 hervertellingen van Nederlandse participanten van de film de Pear
Film (Chafe, 1980). De verhalen zijn door een ander onderzoeksteam verzameld middels
videobellen. De interviews zijn afgenomen door studenten van het onderzoeksteam. Tijdens het
videobellen was de verbinding soms een storende factor. Het is een aantal keer voorgekomen
dat de verbinding weg was gevallen, of dat de verbinding zodanig slecht was dat de participant
slecht verstaanbaar was. De onderzoekers hebben hierop ingespeeld door desbetreffende
tekstfragmenten te highlighten en er een opmerking bij te plaatsen als zij de participanten niet
goed konden verstaan. Het corpus is door het onderzoeksteam getranscribeerd en in zinsdelen,
ook wel Idea Units (IU’s), opgebouwd. De gemiddelde lengte van de narratieven was (M = 51).
De participanten waren bekenden van het onderzoeksteam, wat wil zeggen dat het geen
random steekproef is. Het grotere deel van de participanten is woonachtig in Nijmegen en
omgeving, een relatief klein deel is woonachtig in Amsterdam. Er is getracht de leeftijden
zoveel mogelijk evenredig te verdelen, de participanten waren tussen de 20 en 80 jaar oud, [M
= 50, SD = 17.75]. Gender is ongeveer evenredig gedistribueerd tussen mannen (N = 26) en
vrouwen (N = 31). De participanten kregen de Pear Film van Chafe (1980) te zien en moesten
vervolgens de volgende vraag beantwoorden: “Kun je me vertellen over de gebeurtenissen in
de film die je zojuist hebt gezien, alsof ik de film nog niet heb gezien?”. Hij ontwikkelde de
Pear Film om verschillende vertellingen van dezelfde ervaring op te wekken. De
gebeurtenissen in de film zijn dubbelzinnig opgesteld en er is geen dialoog, waardoor er ruimte
ontstaat voor verschillende interpretaties.
De Pear Film duurt zes minuten. In het begin van de film wordt er een man getoond die
peren aan het plukken is. De man heeft drie manden die hij vult met peren. Terwijl de man zijn
mand aan het vullen is, loopt er een andere man met een geit voorbij. Hierna gaat de man weer
op de ladder staan om peren uit de boom te plukken. Vervolgens fietst er een jongen voorbij
die een van de drie manden pakt. Hij stopt de mand op zijn bagagedrager en fietst weg. De man
in de boom heeft het niet in de gaten. De jongen fietst door en komt een meisje tegen die hem
tegemoet fietst. Zodra ze elkaar langsfietsen, waait de hoed van de jongen weg. Hierdoor kijkt
hij naar achter en ziet hij de steen voor hem niet. De jongen botst tegen de steen aan en valt van

zijn fiets. De mand met peren valt ook om. De jongen staat op, veegt zijn broek af en ziet in
zijn rechts van hem drie jongens staan. Eén van die jongens heeft een pingpongracket in zijn
handen. Zij helpen hem overeind en vullen zijn mand weer met de peren die verspreid lagen
door de val. Nadat de mand gevuld is, loopt de jongen met zijn fiets aan zij zijde door. Hij hoort
vervolgens een fluit en stopt. Hij kijkt naar achter en ziet dat de jongen met de pingpongracket
zijn hoed vast heeft en naar hem toeloopt om deze terug te geven. In ruil daarvoor geeft de
jongen (met de fiets) drie peren aan de drie jongens die hem hielpen. Hierna volgt een scéne
waarbij de perenplukker van zijn trap daalt en ziet dat één van zijn manden mist. De man leunt
tegen zijn trap en ziet vervolgens de drie jongens, allen met een peer in hun handen,
voorbijlopen.
Procedure
Om viewpoints in kaart te brengen zullen viewpoints markers geanalyseerd worden. Iedere
viewpoint heeft verschillende markers die kunnen verwijzen naar een specifieke viewpoint.
Voorbeelden van viewpoint markers zijn uitingen van persoonlijke gevoelens, attitudes,
waarden of evaluatieve bijvoeglijke naamwoorden. Eekhof et al. (2020) hebben een lijst
opgesteld met markers die op een specifieke viewpoint duiden (bijlage 1). De VPIP
onderscheidt drie viewpoints. Perceptual viewpoint wordt gekenmerkt door woorden die een
zintuiglijke waarneming of lichamelijk gevoel beschrijven (bijvoorbeeld zien of horen).
Cognitive viewpoint wordt gekenmerkt door woorden omtrent gedachtes, intenties,
overtuigingen en/of verlangens (bijvoorbeeld denken of willen). Emotional viewpoint wordt
gekenmerkt door woorden die refereren naar de emoties van de personen in het verhaal (blij,
boos). De VPIP schetst vijf stappen om viewpoint markers te identificeren, echter is het
originele stappenplan aangepast voor dit onderzoek (bijlage 4). Gedurende dit onderzoek zal
stap (2) - de tekst verdelen in woorden - van het originele stappenplan geschrapt worden, gezien
het corpus opgebouwd is in zinsdelen.
Stappenplan
Ten eerste, zal de tekst gelezen worden om een globale impressie van de tekst te krijgen.
Ten tweede, telt het aangepaste stappenplan vier stappen in plaats van vijf in het
originele stappenplan. Stap (2), de tekst verdelen in woorden, van het originele stappenplan zal
niet relevant zijn voor dit codeerproces, gezien het corpus door het onderzoeksteam in zinsdelen
is opgebouwd. Om die reden zal er ook op zinsniveau geanalyseerd worden. In het aangepaste
stappenplan zal gedurende stap (2) het type viewpoint marker geïdentificeerd worden aan de

hand van de woordenlijst van Eekhof et al. (2020), zie hiervoor bijlage 1. Voor deze stap zijn
vijf verschillende labels opgesteld. Als een zin geen markers bevat, dan zal het label 0
toegekend worden aan die zin. Als de tekst een perceptual marker bevat die ook in de lijst van
woorden (markers) van Eekhof et al. (2020) staat, dan zal het label 1 toegekend worden. Bij
een cognitive of emotional marker zullen dezelfde stappen genomen worden als hierboven
benoemd, maar dan zullen respectievelijk de labels 2 en 3 toegekend worden. Bevat de zin
meerdere (verschillende) markers, dan zal het label 4 toegekend worden. Als het label 1, 2, 3
of 4 toegekend wordt, dan zal de codeur verder gaan met stap (3). Als het label 0 wordt
toegekend, dan zal de codeur verder gaan met stap (4).
Ten derde, zal er geïdentificeerd moeten worden vanuit wiens perspectief de viewpoint
marker gepresenteerd wordt: het perspectief van de verteller zelf en het perspectief van een
personage in de film. Gezien de VPIP bedoeld is voor geschreven verhalen, en de data die voor
deze studie gebruikt wordt bestaat uit vertelde verhalen, is het van belang om onderscheid te
maken tussen deze twee perspectieven. Stap (3) van het nieuwe stappenplan speelt hierop in
door het toekennen van twee verschillende labels: label 1 voor als de verteller vanuit zijn eigen
perspectief spreekt en label 2 als de verteller vanuit het perspectief van een personage spreekt.
Nadat het perspectief is gelabeld gaat de codeur verder naar stap (4).
Tenslotte markeert stap (4) het einde van het stappenplan. Hierbij zal de codeur weer
terug moeten gaan naar stap (1) en het stappenplan opnieuw doorlopen met de volgende zin.
Afbeelding 1 toont het originele stappenplan van de VPIP. Afbeelding 2 toont het
aangepaste stappenplan ten opzichte van het originele stappenplan.

Afbeelding 2: Het aangepaste stappenplan t.o.v. het orginele

Afbeelding 1: Viewpoint Identification Procedure

Statistische toetsing
Voor het onderzoek zijn twee nominale variabelen opgesteld, deze zijn (1) ‘Viewpointmarkers’
en (2) ‘Identificatie’. De variabele Viewpointmarkers betreft alle getelde viewpoint markers.
De variabele Identificatie betreft de identificatie vanuit wiens perspectief de viewpoint marker
gepresenteerd wordt, hierbij wordt er onderscheidt gemaakt tussen het perspectief van de
verteller zelf of die van een personage in de film. De resultaten zijn met de chi-kwadraat
getoetst. Middels de chi-kwadraat kan men nagaan of er samenhang is tussen twee nominale
variabelen (Field, 2018).
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Om betrouwbaarheid te waarborgen is de dataset door twee codeurs gecodeerd. De
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele Viewpoint was uitstekend: κ = .96, p < .001.
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de variabele Perspectief was adequaat: κ = .71, p <
.001 (bijlage 2).

Resultaten
Er is getoetst of de variabelen Viewpointmarkers en Identificatie een verband hebben met elkaar
(bijlage 13). In totaal zijn 57 narratieven geanalyseerd van Nederlandse participanten. De
zinnen zonder een viewpoint, die een 0 toegekend hebben gekregen tijdens het coderen, zijn
uitgesloten voor de toets. 2397 zinnen hadden geen markers en zijn niet meegenomen voor
verdere analyse. Voor het gemak zullen verder de afkorting PVM, CVM en EVM voor
respectievelijk perceptual viewpoint markers, cognitive viewpoint marker en emotional
viewpoint marker aangehouden worden.
Uit de χ2–toets tussen viewpoint en perspectief bleek een verband te bestaan (χ2 (6) = 47.21,
p = .001). In totaal zijn er 611 viewpoint markers geanalyseerd. Het aantal viewpoint markers
had een evenredige verdeling tussen de twee perspectieven, waarvan 291 (47,6%) binnen het
perspectief van de verteller geanalyseerd waren en 313 (51,2%) binnen het perspectief van een
personage.
De meest voorkomende markers waren PVM’s, waarvan er in totaal 306 zijn geanalyseerd. 112
(38,5%) daarvan zijn geconstateerd bij participanten die vanuit hun eigen perspectief vertelden
en 187 markers (59,7%) bij participanten die vanuit het perspectief van een personage
vertelden. Binnen het PVM domein droegen beide perspectieven bij aan het significante
verband tussen viewpoint en perspectief (tabel 1). Bij CVM domein droegen beide
perspectieven bij aan het significante verband tussen viewpoint en perspectief (tabel 1). Binnen
het EVM domein droegen beide perspectieven niet bij aan het significante verband tussen
viewpoint en perspectief (tabel 1).

Tabel 1. Gestandardiseerde residuen (draagt bij aan significantie bij een getal hoger dan (-) 1.96)
Viewpoint marker

Perspectief verteller

Perspectief van personage

Perceptual viewpoint

-2.8

2.4

Cognitive viewpoint

3.5

-3.2

Emotional viewpoint

-0.6

0.7

Binnen het perspectief van de verteller zijn er 112 PVM’s (38,5%), 160 CVM’s (55%) en 17
EVM’s (5,8%) geïdentificeerd. De overige 2 vielen onder ‘meerdere markers in een zin’ (0,3%)
(tabel 2).
Binnen het perspectief van een personage zijn er 187 PVM’s (59,7%), 94 CVM’s (30%) en 24
EVM’s (7,7%) geïdentificeerd. De overige 8 vielen onder ‘meerdere markers in een zin’ (2,6%)
(tabel 2).

Tabel 2. Aantallen markers binnen ieder perspectief (percentage van het totaal tussen haakjes)
Viewpoint marker

Perspectief verteller

Perspectief van personage

Perceptual viewpoint

112 (38,5%)

187 (59,7%)

Cognitive viewpoint

160 (55%)

94 (30%)

Emotional viewpoint

17 (5,8%)

24 (7,7%)

Meer in één zin

2 (0,7%)

8 (2,6%)

Totaal

291 (100%)

313 (100%)

Conclusie
Gedurende dit onderzoek is er gekeken of er een verband is tussen de variabelen
Viewpointmarkers en Identificatie om een uitspraak te kunnen doen over op welke manier
Nederlandse participanten perspectief innemen tijdens het hervertellen van een verhaal. De
hoofdvraag luidt als volgt: ‘Op welke manier nemen Nederlanders perspectief in bij het
hervertellen van een film’?.
Uit de χ2–toets tussen Viewpointmarkers en Identificatie bleek een verband te bestaan. In
totaal zijn er 611 viewpoint markers geanalyseerd. Het aantal viewpoint markers was evenredig
verdeeld tussen de twee perspectieven, waarvan 291 (47,6%) binnen het eigen perspectief
geanalyseerd waren en 313 (51,2%) binnen het perspectief van een personage. Uit de resultaten
komt naar voren dat Nederlandse participanten het meest een perceptual viewpoint (59,7%)
innemen als ze vertellen vanuit het perspectief van een personage. Als participanten vanuit hun
eigen perspectief vertellen dan doen zij dit voornamelijk vanuit een cognitive viewpoint (55%),
ten opzichte van een perceptual viewpoint (38,5%) en een emotional viewpoint (5,8%). De
emotional viewpoint was ondervertegenwoordigd en kwam 41 keer voor. Deze droeg niet bij
aan de significante resultaten (tabel 1).

De subvraag luidt als volgt: “In hoeverre kan de VPIP als een betrouwbare methode gebruikt
worden om perspectieven te identificeren?”. Uit de Cohen’s Kappa toets kwam naar voren dat
de VPIP een uitstekende score had (κ = .96) op de variabele Viewpointmarkers. Deze score
suggereert dat de VPIP een betrouwbare methode is om viewpoint markers te identificeren.
Ditzelfde geldt voor de variabele Identificatie. Laatstgenoemde had een adequate kappawaarde
(κ = .71).
Discussie
Meer onderzoek is nodig om een algehele conclusie te kunnen trekken over welke perspectieven
Nederlandse participanten innemen bij het hervertellen van een verhaal. Echter, zijn er wel
opvallende resultaten. Resultaten laten zien dat participanten bij het hervertellen van de Pear
Film geneigd zijn een perceptual viewpoint in te nemen wanneer ze vanuit het perspectief van
een personage vertellen en een cognitive viewpoint innemen als zij vanuit hun eigen perspectief
vertellen. Bij een perceptual viewpoint werden zintuigelijke waarnemingen in de meeste
gevallen in tweede persoonsenkelvoud uitgedrukt (hij zag), terwijl bij een cognitive viewpoint,
onder andere, de gedachtes en intenties uitgedrukt werden in eerste persoonsenkelvoud (ik
denk). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het gemakkelijker is voor de participanten
om zich in te leven in een personage bij een zintuigelijke waarneming, gezien die waarneming
ook door de verteller zelf gezien kan worden in de film. Een gedachte van een personage wordt
geïnfereerd zonder empirisch bewijs en het feit dat er geen empirisch bewijs is zou de verteller
(on)bewust onzeker kunnen maken over zijn uitspraak. Hierdoor neigt de participant een
gedachte van een personage vanuit zijn eigen perspectief te vertellen en de zin bijvoorbeeld te
starten door ‘ik denk…’, in plaats van standvastig te zijn en de zin te starten met ‘hij denkt…’.
Tevens suggereren de resultaten dat Nederlandse participanten wisselen van perspectief tijdens
het hervertellen van een verhaal, waarbij een cognitive viewpoint vaker wordt ingenomen als
een verteller vanuit zijn eigen perspectief vertelt, en vervolgens naar een perceptual viewpoint
kan wisselen om een zintuigelijke waarneming van een persoon uit te drukken.
Vervolgonderzoek is nodig om deze wisselwerking te kunnen bevestigen of ontkrachten.
Onderzoeken naar frames tonen ook aan dat Spaanse en Chinese participanten wisselen van
perspectief tijdens het hervertellen van een verhaal (Erbaugh, 1990; Blackwell, 2006).
Vervolgonderzoek is nodig om een link te maken tussen deze twee methodes. Ik verwacht wel
dat er een link tussen bepaalde frames en viewpoints gelegd kan worden, gezien beide refereren
naar perspectieven. Mijn verwachting is namelijk dat er mogelijk een connectie gemaakt kan
worden tussen de perceptual viewpoint en de film-viewer frame. Aangezien de film-viewer

frame zich kenmerkt doordat participanten vertellen hoe zij de film ervaren vanuit hun eigen
perspectief, verwacht ik dat er een connectie met viewpoint markers zal zijn die wijzen naar een
zintuigelijke waarnemingen of een lichamelijk gevoel. Vervolgonderzoek is nodig om dit te
kunnen bevestigen.
Om een koppeling te kunnen maken met frames zou het een optie voor
vervolgonderzoek zijn om de VPIP bij hervertelde narratieven van Griekse, Amerikaanse,
Spaanse en Chinese participanten te gebruiken. Hierdoor zouden de resultaten van frame- en
VPIP onderzoeken, wat betreft het innemen (en wisselen) van perspectief, met elkaar
vergeleken kunnen worden. Wellicht resultaten met elkaar in lijn staan, en dat hieruit een
verband geconcludeerd kan worden.
Na het toetsen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt dat de VPIP een
betrouwbare methode is om perspectieven op kwantitatieve wijze te analyseren
(Viewpointmarkers κ = .96; Identificatie κ = .71). Door het gebruik van de VPIP kan er een
snellere consensus ontstaan, gezien het een concreet stappenplan is dat weinig ruimte toelaat
voor eigen interpretaties van de codeurs. De toegevoegde woordenlijst van markers draagt hier
ook aan bij. De woordenlijst kan gezien worden als een definitieve set codeerregels en kan
daardoor eigen interpretaties van onderzoekers uitsluiten. Codeurs kunnen in één oogopslag
zien welke woorden wel en niet gelabeld moeten worden, wat bijdraagt aan het versnellen van
het codeerproces. Wat ook opvalt is dat er een klein verschil is tussen de kappawaardes van de
variabelen. De kappawaarde van de variabele Viewpointmarkers (κ = .96) was uitstekend. De
kappawaarde van Identificatie was adequaat (κ = .71). Het relatief kleine verschil tussen de
twee kappawaardes zou te verklaren zijn door eigen interpretatie. Het identificeren vanuit wiens
perspectief een viewpoint marker gepresenteerd wordt (variabele Identificatie) zou ruimte
kunnen overlaten voor eigen interpretatie van codeurs. Een beperking van de VPIP is dat het
geen rekening houdt met desbetreffende identificatie. Hierom is het originele stappenplan van
de VPIP aangepast tijdens dit onderzoek. Het feit dat het maken van een aanpassing in het
stappenplan mogelijk is getuigt echter wel van flexibiliteit.
Een andere beperking van de VPIP is dat de woordenlijst van Eekhof et al. (2020) niet
alle mogelijke viewpoint markers omvat. Tijdens het coderen is op een aantal woorden gestuit
die mogelijk zouden kunnen verwijzen naar een bepaalde viewpoint. Een voorbeeld hiervan is
het woord ‘beleving/beleven’, die kwam voor in het huidige corpus en zou wellicht als een
perceptual viewpoint marker gezien kunnen worden. ‘Beleving/beleven’ is een synoniem van

‘ervaren’, en het woord ‘ervaren’ is immers wel in de lijst opgenomen. Een uitbreiding van de
woordenlijst zou het codeerproces ten goede komen.
Een beperking van dit onderzoek is dat de steekproef niet willekeurig geselecteerd is,
wat ten koste gaat van de representativiteit van het onderzoek. Om een uitspraak te kunnen doen
over de Nederlandse populatie zal er een grotere en willekeurige steekproef genomen moeten
worden. Dit zou een optie zijn voor vervolgonderzoek.
Daarnaast is het een optie voor vervolgonderzoek om een andere film in plaats van de
Pear Film te gebruiken. Het kan zo zijn dat Nederlanders (en andere groepen participanten)
perspectief op een andere wijze innemen bij het hervertellen van een andere film.
Vervolgonderzoek zou dit kunnen uitsluiten.
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