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Voor Ben, Bieke, Lot, en Thomas
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When the debate was over, I really felt good about it, and when my staff
and I went down to the little holding room before our reception, we were
celebrating, you know, the victory of the debate... But the debate was not
a victory for me, but I still think that if you analyze the debate or listen to
it on the radio, or see a transcript, there’s no doubt that I won. But if you
look at the television play of it, I think it’s accurate for me to say or admit
that Reagan won.

JIMMY CARTER
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Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen.
Je hebt wel eens van die kinderen die bij het woord “professor” spontaan beginnen te
denken aan een persoon in een witte of zwarte jurk (Krahmer 2007). Die kinderen
hebben een heel specifieke visie op professoren. In hun ogen zijn het vaak figuren die
enigszins op de lachspieren werken, van die rare, verstrooide, wereldvreemde warhoofden, meestal kale mannen, die typisch voor de komische noot zorgen in stripverhalen
als Suske en Wiske, Kuifje of de reeks Harry Potter boeken. Dat beeld van een professor is niet bepaald flatterend. Je zal zo’n professor Barabas of professor Gobelijn maar
als je vader hebben, laat staan ermee getrouwd zijn. Met andere woorden: ten opzichte
van heel wat kinderen, en misschien ook wel van een heleboel grote mensen, heb je als
professor te maken met een imago-probleem.
Nu zijn professoren uiteraard niet de enigen met dat probleem, politici hebben er
bijvoorbeeld ook wel eens last van. Neem nou uw minister-president. U herinnert
zich vast nog wel hoe onze minister van buitenlandse zaken (en met “onze” bedoel
ik uiteraard de Belgische), Karel de Gucht, Balkenende heeft vergeleken met Harry
Potter himself. Op zich is dat natuurlijk een open deur intrappen, want, we moeten
daar eerlijk in durven zijn, Jan-Peter lijkt inderdaad wel wat op Harry. Alleen: Karel
de Gucht bedoelde daar uiteraard wel wat anders mee. Want hoe zei hij het ook al
weer precies? Hij vond dat Balkenende een (en ik citeer) “mix [is] van Harry Potter
en brave stijfburgerlijkheid, een man in wie ik geen spoor van charisma kan ontwaren”
(Loncin 2005). Voila! Ook dat beeld is niet bepaald flatterend. Je zal Harry Potter
maar als baas van je land hebben. Vanuit diplomatiek oogpunt was de vergelijking met
Harry Potter dan ook niet meteen de meest gelukkige uitspraak van onze minister van
buitenlandse zaken. Nu is het verre van mij om via deze rede de kleine politieke rel van
toen tussen ons beider naties weer te doen oplaaien. Per slot van rekening moet ook ik
nog tot aan mijn pensioen in uw land aan de slag kunnen blijven, en we hebben in België
momenteel al politieke problemen genoeg. Ik gebruik het voorbeeld van Balkenende
vooral omdat het één ding heel duidelijk illustreert: het maakt erg uit hoe je overkomt.
Als politicus word je niet alleen beoordeeld op je programma, op wat je te zeggen hebt,
maar (misschien helaas) je “uitstraling” doet er ook toe.
Je kan je afvragen of dat nu ook niet weer zoiets is wat is komen overwaaien uit
de Verenigde Staten van Amerika. Om de vier jaar, wanneer er weer eens een debat
gehouden wordt tussen twee of meer presidentskandidaten, heb je daar telkens weer na
het debat discussies over hoe de ene of de andere persoon het op televisie gedaan heeft,
en dan is de “visual appearance” van een kandidaat typisch iets waarover telkens weer
gepraat wordt. Dat was bijvoorbeeld al meteen duidelijk na de eerste van een reeks
confrontaties tussen Richard Nixon en John F. Kennedy in 1960 (Druckman 2003) (zie
figuur 1). De “talk of the town” na dat debat was hoe Nixon er wel erg bleekjes en stijf
had uitgezien in vergelijking met de bruin gebronsde, jonge en dynamische Kennedy.
Nixon kwam tijdens het debat nerveus over en door zijn beginnende baard (zijn zoge5

Figuur 1: Presidentieel debat tussen Nixon en Kennedy (links), en tussen Carter en
Reagan (rechts)

naamde “five o’clock shadow”) gaf hij een wat zieke indruk, zelfs in die mate dat zijn
moeder hem na de uitzending opbelde om te polsen of het wel goed met hem ging. Er is
wel eens beweerd, hoewel sommigen zeggen dat dit een mythe is (Kraus 1996, Vancil &
Pendell 1987) dat mensen die het debat hebben gevolgd op de radio vonden dat Nixon
had gewonnen, terwijl de televisiekijkers duidelijk vonden dat Kennedy had gewonnen.
Of dat gerucht nu waar is of niet, het had in ieder geval als gevolg dat Nixon in latere
campagnes veel meer aandacht heeft besteed aan zijn “looks”. Dat eerste debat tussen
Nixon en Kennedy heeft in feite alle volgende presidentskandidaten bewust gemaakt
van het belang van “perceptie” (Knapp & Hall 2006).
Dat was bijvoorbeeld ook zo tijdens de clash tussen Carter en Reagan in 1980 (Ritter
& Henry 1990). Toen deze twee heren met elkaar in de clinch gingen, kreeg dat, net
zoals dat nu ook het geval is, enorm veel media-aandacht. Het werd allemaal live op televisie uitgezonden, en gevolgd door miljoenen Amerikanen. Het debat kwam op een voor
Carter heel ongelegen moment. Amerika zat in een economische recessie waarvoor hij
als zittend president door veel staatsburgers verantwoordelijk werd geacht. Bovendien
zat hij met het vervelende feit dat op dat moment een aantal Amerikaanse diplomaten in
de ambassade van Teheran werden gegijzeld. Die omstandigheden hebben er misschien
deels toe geleid dat Carter tijdens het debat wat stroef overkwam. En de kamera’s waren
meedogenloos: miljoenen Amerikanen die voor hun televisie gekluisterd zaten, zagen
elke gelaatsuitdrukking, elke spierbeweging in hand en arm van de stijve Carter. Zijn
opponent, Ronald Reagan, in een vorig leven niet voor niks Hollywoord-acteur, had een
veel betere relatie met de kamera. Hij kwam enthoesiast en zelfverzekerd over, en wist
op de juiste momenten zijn bekende one-liners te plaatsen. Één fameus moment staat
gegrift in de herinnering van vele Amerikanen. Aan het eind van het debat mochten
beide kandidaten nog eens apart het volk toespreken. Toen Reagan aan de beurt was
stelde hij op een bepaalde moment de vraag: “Are you better off than you were 4 years
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ago?” (Bent U nu beter af dan 4 jaar geleden?) Op dat moment kwam Carter in beeld
met een wel heel ernstige blik, dat letterlijk boekdelen sprak, waarmee hij ongewild
uitdrukte wat veel landgenoten voelden over zijn beleid.
Toen Carter ongeveer 10 jaar later werd geı̈nterviewd over dat debat, gaf hij daarin
toe dat hij het niet zo goed had gedaan in de ogen van de meeste observatoren (zie ook
het citaat op pagina 4). Maar dat kwam dan vooral doordat het een debat was dat met
name via televisie was gevolgd. Hij geloofde dat je op basis van een uitgeschreven tekst,
en eventueel een radio-uitzending, zou hebben geconcludeerd als neutrale beoordelaar
dat hij het debat gewonnen had, terwijl mensen die het allemaal hadden gevolgd via het
beeld eerder Reagan als overwinnaar zouden bestempeld hebben. Met andere woorden:
Carter gaf aan dat hij niet zozeer afgerekend werd op wat hij gezegd heeft, maar eerder
op de manier waarop hij dingen gezegd heeft. In vergelijking met Reagan waren zijn
non-verbale vaardigheden duidelijk minder.

Retorica
Inmiddels is dit inzicht over het belang van non-verbale communicatie breed doorgedrongen. Er is tegenwoordig geen topsporter, politicus of popidool meer die niet een
cursus mediatechnieken heeft gevolgd. Het is nog maar een kwestie van tijd of ook
hoogleraren moeten op zo’n curus, al is het maar om van dan dat vervelende professor
Barabas imago af te raken. “Sterker nog,” hoor ik u denken, ”wat u daar zegt, mijnheer,
weten we al een paar eeuwen!!”. En daarmee wil u dan waarschijnlijk verwijzen (ik
ben helemaal niet zo’n wereldvreemde professor) naar Quintilianus, en zijn geschriften.
Voor een deel heeft u dan een punt.
Want inderdaad: laat ik, waarschijnlijk ten overvloede, nog even in herinnering brengen wie Quintilianus ook al weer was, en wat hij zoal beweerd heeft. Quintilianus (zie
figuur 2), ik heb het nog even opgezocht in het bekende boek van Leeman en Braet
(1987), was een belangrijke theoreticus uit de klassieke oudheid op het vlak van de retorica, oftewel de redekunst, de leer der welsprekendheid. Hij leefde in de eerste eeuw
na Christus in het Romeinse rijk, en is de auteur van één van de meest invloedrijke retorische geschriften, de “De institutione oratoria” (Over de opleiding van de redenaar)
(Quintilianus 1920). In vergelijking met vroegere werken gaat Quintilianus in zijn oratoria naar verhouding vrij uitvoerig in op de voordracht zelf, de manier waarop een tekst
voor een publiek moet worden gepresenteerd. De oude Grieken, en met name Aristoteles, hadden nauwelijks aandacht besteed aan presentatie-technieken. Een goede rede,
in hun ogen, verkreeg je vooral door goede argumenten te vinden, en die op een doorwrochte manier te ordenen. Echter, iemand als Quintilianus was pragmatisch genoeg
om in te zien dat je het als redenaar met argumenten alleen niet haalt. En een redenaar
moet niet alleen het gelijk hebben, hij moet in de eerste plaats vooral gelijk krijgen.
Het is in die context dat de voordrachtkunst om de hoek komt kijken, waarover Quintilianus dingen zegt die tegenwoordig nog steeds tot de verbeelding spreken. In boek
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Figuur 2: portretten van Quintilianus (links) en Cicero (rechts)

11 van zijn werk merkt hij bijvoorbeeld het volgende op: “Contra si gestus ac vultus ab
oratione dissentiat, tristia dicamus hilares, adfirmemus aliqua renuentes, non auctoritas
modo verbis sed etiam fides desit.” Mooi, toch? Misschien ging het wat snel, en heeft u
het niet helemaal meegekregen, dus laat ik even een vrije vertaling toevoegen: “Als onze
bewegingen en gelaatsuitdrukking niet in overeenstemming zijn met wat we zeggen, als
we vrolijk kijken terwijl we iets triest zeggen of iets bevestigen met een ontkennende
expressie, dan zullen onze woorden niet overtuigen, en zullen ze ongeloofwaardig zijn”.
Of samengevat: een redenaar moet erop toezien dat hij of zij een presentatiestijl hanteert
die past bij de inhoud.
En waar moet je dan in je presentatiestijl volgens Quintilianus allemaal rekening
mee houden? Hij maakt een onderscheid tussen “Vox” en “Gestus”, oftewel, de stem en
het gebaar, dus zowel dingen die je als toehoorder kan horen en zien, waarbij het met
name grappig is om te constateren hoe uitvoerig Quintilianus de manieren behandelt
waarop verschillende lichaamsdelen van een spreker kunnen worden ingezet voor communicatieve doelen. Hij besteedt een heel aantal pagina’s aan het gebruik van hoofd,
gezicht, wangen, wenkbrauwen, neus, lippen, hals, schouders, armen en handen. Hij
probeert een en ander te illustreren door te verwijzen naar hoe hij denkt dat Cicero, een
redenaar die een eeuw eerder had geleefd, zijn handen en vingers moet hebben gehouden
bij het uitspreken van één van zijn beroemde oraties. En daar schuilt nu precies ook een
belangrijk probleem. Want hoewel het allemaal heel plastisch wordt beschreven en we
er eventueel wat bij kunnen voorstellen, blijft het voor de lezer van nu toch grotendeels
giswerk om in te schatten wat hij nu allemaal precies bedoelt. We hebben maar een hele
indirecte voorstelling van hoe het allemaal geklonken heeft en er uitgezien heeft.
Dat geldt niet voor de puur tekstuele aspecten van de retorica. We hebben tegenwoordig bijvoorbeeld vrij gedetailleerde informatie over stijlfiguren die klassieke redenaars konden hanteren in hun teksten. We weten vrij expliciet wat de kenmerken
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zijn van een chiasme, een homoeoteleuton, een antimetabole, een alliteratie, een onomatopee, een paronomasia, en nog een aantal andere stijlfiguren. Hoe weten we dat?
We weten dat omdat we het allemaal in de overgeleverde teksten van mensen als Cicero
en Seneca kunnen nalezen, waarvan er toch een behoorlijk aantal in onze bibliotheken
te vinden zijn. Maar wat we uiteraard niet weten is hoe het allemaal heeft geklonken, en
hoe het er allemaal uitzag. Ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die mij klank- en
beeldopnames uit de eerste eeuwen voor en na Christus kan tonen. Dat is jammer, want
zelfs in de klassieke oudheid wist men al dat teksten meer zijn dan woorden alleen. De
redenaarskunst was juist in de eerste plaats een kwestie van spreken en uitbeelden, en
veel minder van schrift.

Non-verbale communicatie
En dus, beste mensen, zitten we heden ten dage nog steeds met een merkwaardige discrepantie. Van de ene kant bestaat al eeuwenlang de intuı̈tie dat de menselijke communicatie in hoge mate gestuurd word door non-verbale kenmerken. Maar van de andere
kant is het nog steeds een aspect van communicatie waar we feitelijk maar heel weinig
met zekerheid van afweten. De meeste observaties aan non-verbale communicatie zijn
ook nu nog vaak anecdotisch, en er liggen nog een hoop onbeantwoorde vragen. Onze
kennis over non-verbale communicatie is nog te weinig expliciet en nog te onvolledig
om bijvoorbeeld een computer-gestuurde animatie, een synthetisch poppetje, zeg maar,
op een natuurlijke en geloofwaardige manier aan te sturen, zoals Emiel in de eerste
rede al aangaf. Er ligt met andere woorden nog een hoop werk op de plank van diegenen die zich communicatie expert willen noemen. Ik zie daar ook een rol voor mezelf
weggegelegd, zoals ik zal proberen aan te tonen in de rest van mijn betoog. Het is
één van mijn doelen om expliciet inzicht te krijgen in de details van de non-verbale
communicatie.
Maar laat ik, voor ik concreet inga op een aantal voorbeeldstudies, de term ‘nonverbale communicatie’ iets preciezer omschrijven. Analoog aan de ideeën van Quintilianus, bedoelen we met non-verbale communicatie het geheel van kenmerken die niet
zozeer bepalen wat je zegt, maar eerder hoe je iets zegt. Die kenmerken kunnen hoorbaar of zichtbaar zijn: van de ene kant heb je aspecten van non-verbale communicatie
die in de spraak zelf zitten, zoals intonatie, pauzering, tempo, ritme, luidheid en stemkwaliteit; van de andere kant zijn er verschillende vormen van lichaamstaal die je kan
zien, zoals gelaatsuitdrukkingen, hand- en armgebaren en algemene houding. Het is de
combinatie van auditieve en visuele vormen van non-verbale communicatie, ook wel
audiovisuele prosodie genoemd, waar wij ons in ons onderzoek grotendeels op richten.
Bij dat onderzoek hebben we het tegenwoordig heel wat makkelijker dan in vroegere
tijden. Het is nu heel gemakkelijk geworden om gesproken materiaal en bewegende
beelden te registreren, op te slaan en te bewerken. Daarnaast beschikken we tegenwoordig over geavanceerde synthese-apparatuur, zogenaamde virtuele karakters (Cassell
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Figuur 3: Momentopname van een spreker tijdens het uitspreken van een
geaccentueerd (links) en een ongeaccentueerd woord (rechts)

et al 2000), waar Emiel eerder ook over sprak, waarmee je heel gerichte hypothesen,
over bijvoorbeeld de rol van wenkbrauwbewegingen, kan toetsen.
In wat volgt wil ik het belang van non-verbale communicatie illustreren aan de hand
van 3 reeksen van studies. Ze geven allemaal evidentie over hoe audiovisuele signalen
van een spreker onze interpretatie van zijn of haar boodschap kunnen sturen. Ik zal
het meer specifiek hebben over signalen die aangeven of informatie belangrijk is, of
informatie zeker is, en of de informatie waar is. Telkens laat ik zien hoe audiovisuele
prosodie iets kan toevoegen aan de tekst, namelijk aspecten die niet noodzakelijkerwijs
reeds in de woorden en de grammaticale structuur van de zinnen besloten liggen. De
experimenten die ik zal toelichten gaan in hoofdzaak over het gedrag van “gewone”
mensen; politici zal ik in wat volgt grotendeels buiten beschouwing laten. De verschillende voorbeelden die ik in wat volgt wil bespreken, wil ik ook gebruiken om te
laten zien hoe inzicht in audiovisuele kenmerken van menselijke communicatie ons kan
helpen om in het algemeen wat te leren over de manier waarop het proces van spreken
en verstaan verloopt. Ook zal ik hier en daar ingaan op mogelijke toepassingen van deze
inzichten.

Belangrijke informatie
Maar eerst iets dus over de relevantie van audiovisuele informatie voor het markeren
van belangrijke informatie. Laten we deze rede even als uitgangspunt nemen. Ik spreek
u nu toe, en probeer heel wat informatie over te brengen. Maar niet alles wat ik zeg doet
er evenveel toe: sommige elementen in mijn discours mag u onthouden, andere dingen
mag u vergeten. Ik ben allicht wat naı̈ef, maar stel dat er onder u zouden zijn die de
tekst die ik nu voorlees achteraf nog eens zouden willen herlezen. Stel, je weet maar
nooit, dat u de inhoud van deze tekst wil bestuderen, zodat u achteraf vragen over deze
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tekst kan beantwoorden, of er een samenvatting van wil maken. Ik geef toe: het is een
vrij hypothetisch geval. In ieder geval: een strategie bij het bestuderen zou dan kunnen
zijn dat u bij het lezen van de tekst de belangrijke informatie een kleurtje geeft, of
onderstreept. Dan gaat u uiteraard niet alles onderstrepen of doen oplichten, maar alleen
die woorden die de kern van mijn verhaal weerspiegelen. En dan moet u achteraf alleen
maar die opvallende woorden herlezen om het hele betoog te kunnen reconstrueren. U
gebruikt dan met andere woorden de visuele markering om een onderscheid te maken
tussen belangrijke en onbelangrijke informatie in de tekst. Schrijvers gebruiken die
markering soms ook: ik heb als schrijver van deze tekst sommige woorden in het vet of
cursief gedrukt, om aan de dierbare lezer aan te geven wat ik zelf belangrijk vind.
Dat is wat er gebeurt in schrift. Nu blijkt dat sprekers, in gesproken taal, ook truuks
gebruiken om belangrijke informatie op de voorgrond te plaatsen. Voor het Nederlands
is aangetoond dat sprekers de neiging hebben om belangrijke woorden te laten opvallen
door ze via toonhoogte, luidheid of spectrale kenmerken meer nadruk te geven (’t Hart
et al 1990, Nooteboom & Kruyt 1982, Nooteboom & Terken 1987, Terken 1984, Krahmer & Swerts 2001). Sommige woorden spreek je op die manier dan met meer “push”
uit dan andere. En of je een woord wel of niet benadrukt, kan gevolgen hebben voor
de interpretatie van een zin. Stel dat ik zou zeggen: “Tijdens het lezen van deze rede
voel ik me SERIEUS genomen!”. Dat betekent iets anders dan wanneer ik zou zeggen:
“Tijdens het lezen van deze rede voel ik me serieus GENOMEN!” (naar Komrij). Door
een accent van het voorlaatste woord naar het laatste woord te verschuiven, druk ik
een wereld van verschil uit: ik voel wel of geen respect van mijn dierbare publiek. In
zogenaamde Germaanse talen als het Nederlands, het Engels of het Duits, kun je accentpatronen heel goed gebruiken voor het differentiëren van belangrijke en onbelangrijke
woorden. Dat is overigens geen universeel gegeven. In Romaanse talen, zoals het Italiaans, het Spaans of het Roemeens kun je accentpatronen veel minder flexibel voor dat
doel inzetten (Cruttenden 1993, Ladd 1996, Swerts et al 2003, Swerts 2007).
Sprekers gebruiken dus hoorbare cues om woorden te laten opvallen. De vraag
is of ze dat ook via visuele kenmerken doen, en, zo ja, hoe die visuele kenmerken
zich verhouden tot hoorbare. In een eerste reeks van experimenten heb ik daarom,
samen met Emiel Krahmer, gekeken naar de relatie tussen hoorbare en visuele correlaten van prominente woorden in een uiting (Krahmer & Swerts 2007a). Het onderzoek
bestond uit drie delen. We lieten eerst mensen verschillende varianten van de volgende
zin uitspreken: “Amanda gaat naar Malta”, waarbij ze het eerste of laatste woord van
een hoorbaar accent moesten voorzien, bijvoorbeeld “AMANDA gaat naar Malta”, of
“Amanda gaat naar MALTA”. Bovendien werd aan de sprekers gevraagd om dat eerste
of laatste woord te markeren met een visueel waarneembaar gebaar, namelijk een hoofdknik, een wenkbrauwbeweging of een handgebaar (zie figuur 3). Die gebaren konden
wel of niet samenvallen met het hoorbare accent. Onze proefpersonen mochten dat zo
vaak proberen als ze wilden. Een eerste vaststelling was dat de zinnen makkelijker uit
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te spreken waren als de hoorbare prominentie en de visuele prominentie samenvielen;
sprekers hadden aanzienlijk meer moeite om zinnen uit te spreken wanneer de twee
signalen niet synchroon waren. Ik kan u een voorbeeld laten zien van een onschuldige
proefpersoon die een aantal pogingen moet wagen om een geschikte uiting te realiseren
waarbij hij de opdracht kreeg om de hoorbare en visuele markering van een prominent
woord niet te laten samenvallen. U mag het thuis ook eens proberen voor de spiegel.
Vervolgens hebben we een aantal analyses gedaan van de uitingen zoals ze werden geproduceerd. Ten eerste bleek dat de visuele gebaren hoorbaar werden in de spraak: als
sprekers een woord lieten vergezellen van een arm-, hoofd-, of wenkbrauwbeweging,
dan werd dat woord automatisch langer, hoger en met een andere klankkleur uitgesproken. Dat heeft als gevolg dat je aan de spraak kan horen of mensen wel of niet een gebaar
hebben gemaakt (ook al zie je de spreker niet), waarbij het niet uitmaakt wat voor soort
gebaar ze produceerden. Omgekeerd hebben we geconstateerd dat visueel waarneembare gebaren de perceptie van het waargenomen belang van een woord beı̈nvloeden.
Een woord komt prominenter over als je een spreker ook een visueel gebaar ziet maken,
terwijl dat woord, op precies dezelfde manier uitgesproken, minder nadrukkelijk klinkt
als je de spreker niet in beeld hebt.
Die eerste experimenten brachten dus aan het licht dat we als mensen gevoelig zijn
voor visuele signalen van een spreker over het relatieve belang van woorden in een uiting
(zie ook Cavé et al 1996, Dohen et al 2004, Keating et al 2003, Krahmer & Swerts 2004,
Krahmer et al 2002). In een volgende reeks van experimenten zijn Emiel en ik dieper ingegaan op die visuele signalen, en hebben we meer bepaald gekeken naar kenmerken in
het gelaat van een spreker. We wilden een antwoord krijgen op 2 vragen: (1) hoe belangrijk zijn visuele kenmerken van accenten in vergelijking met de hoorbare, en (2) is er
verschil in de signaalwaarde van verschillende gezichtsdelen? De eerste vraag hebben
we benaderd via een zogenaamd reactietijden-experiment. Daarvoor hebben we beoordelaars laten kijken naar filmpjes van 8 sprekers, terwijl die verschillende varianten
van een kort zinnetje uitspraken. Die filmpjes waren met onze software zo bewerkt
dat een visuele en auditieve nadruk soms op hetzelfde woord vielen, en soms op een
verschillend woord. Proefpersonen die die filmpjes zagen, kregen de opdracht om zo
snel mogelijk aan te geven welk woord in de zin met de meeste nadruk was uitgesproken. Daaruit bleek dat mensen meer tijd nodig hadden voor de verwerking van “incongruente” stimuli, dan voor stimuli waar de visuele en auditieve signalen samenvielen.
Daarnaast hebben we geprobeerd meer inzicht te krijgen in het relatieve belang van
visuele informatie in het gezicht. Dat deden we door proefpersonen accenten te laten
detecteren in filmpjes van sprekers waarvan bepaalde gezichtsdelen met onze software
waren afgeplakt (zie figuur 4). Voor de acht sprekers die wij hebben bestudeerd gold
dat het bovenste gezichtsdeel meer signaalwaarde vertoonde voor prominentie dan het
onderste gezichtsdeel, maar, enigszins verrassend, ook dat beoordelaars meer aandacht
richten op de linkerhelft van het gezicht van de spreker dan op de rechterhelft. Dat laat-
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ste effect konden we deels toeschrijven aan het feit dat sprekers meer expressief zijn in
de linkerhelft van hun gezicht en deels aan het feit dat beoordelaars hun aandacht ook
meer richten op die helft van het gezicht (zie ook Thompson et al 2004).

Figuur 4: Momentopnamen uit verschillende aanbiedingen van visuele expressies in
een experiment over visuele detectie van accenten
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Figuur 5: Gemarkeerde visuele expressies uit een experiment naar de uitdrukking van
onzekerheid

Onzekere informatie
In het voorafgaande heb ik onderzoek beschreven dat ging over audiovisuele signalen
die het relatieve belang van woorden in een uiting markeren. Dat geheel van signalen
is handig voor de communicatie, omdat het als een filter werkt dat een luisteraar helpt
om die informatie uit een betoog te destilleren die ertoe doet. Maar er is meer. Sprekers
markeren niet alleen of informatie belangrijk is dan wel onbelangrijk, ze geven vaak
ook aan hoe zeker ze zijn over de informatie in hun uitingen. Mensen zijn namelijk
niet altijd even zeker over wat ze beweren. Stel dat iemand jou vraagt wat de hoofdstad is van Zwitserland. Dan is het niet evident dat je dat zomaar weet. Uiteraard is
zo’n vraag gemakkelijk voor een Zwitser, of voor iemand die bij wijze van spreken
elke zomer-, paas- en kerstvakantie in Zwitserland vertoeft. Het zou daarentegen een
moeilijke vraag kunnen zijn voor iemand die nauwelijks in Zwitserland geı̈nteresseerd
is, en zijn zomers en winters altijd op de Waddeneilanden doorbrengt. In een vraaggesprek komt dat verschil in onzekerheid doorgaans tot uitdrukking in de manier waarop
iemand zichzelf presenteert. Wanneer je onzeker bent over een antwoord, dan aarzel je
wat langer, of je zegt “uh” of “mmmm”’ (zogenaamde gevulde pauzes), of je gebruikt
woordjes als “misschien”. Het is voor de communicatie uiteraard handig dat sprekers
die mate van onzekerheid uitdrukken, al is het maar omdat ze zich daardoor indekken
en geen gezichtverlies leiden als hun antwoord fout zou blijken te zijn. Anderzijds voelt
diegene die de vraag gesteld heeft zich waarschijnlijk minder “bekocht” als een spreker
via audiovisuele prosodie aangeeft dat je een antwoord met een zekere korrel zout moet
nemen (Hart 1965, Smith & Clark 1993, Brennan & Williams 1995, Clark & Fox Tree
2002, Swerts 1998).
In een reeks van onderzoeken hebben Emiel en ik gekeken hoe precies sprekers en
luisteraars omgaan met audiovisuele signalen die de mate van onzekerheid uitdrukken
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in uitingen (Swerts & Krahmer 2005). Dat hebben we onderzocht door mensen te filmen die de opdracht kregen om te proberen een antwoord te geven op een reeks van
vragen. Die vragen hadden betrekking op hele verschillende soorten kennis, en konden
gaan over sport, geschiedenis, muziek, wiskunde, aardrijkskunde enzovoort. De vragen
varieerden in “moeilijkheidsgraad”, afhankelijk van de interesse of voorkennis van een
proefpersoon. Bovendien werd aan de mensen gevraagd om na de test alle vragen nogmaals te scoren, door aan te geven hoe zeker ze waren dat ze het correcte antwoord in
een multiple-choice zouden herkennen. Het kon bijvoorbeeld zijn dat ze het antwoord
net niet wisten op dat moment, maar dat het op het puntje van hun tong lag, en het
correcte antwoord zouden herkennen als ze het zouden zien. Dat onderzoek bracht een
aantal interessante bevindingen. Ten eerste kwam naar voren dat de mate van onzekerheid in hoge mate correleert met het aantal signalen dat een spreker verstuurt. Hoe
onzekerder een spreker was, hoe meer lichaamstaal een spreker produceert, in de vorm
van wenkbrauwbewegingen, glimlachen, wegkijken of rare bekken (zie figuur 5). Ook
de spraak zelf werd gemarkeerder: als mensen onzeker zijn, praten ze meer aarzelend,
en met meer gevulde pauzes, maar ook met stijgende intonatie in hun zin. Bovendien
gaan onzekere antwoorden vergezeld van een boel meta-commentaar, alsof sprekers
zich willen verantwoorden voor het feit dat ze een antwoord niet kennen. Die auditieve
en visuele kenmerken bleken ook erg effectief te zijn voor beoordelaars. Als je aan onafhankelijke proefpersonen de filmpjes voorlegde, dan konden ze in hoge mate correct
bepalen hoe zeker of onzeker mensen zijn, en dat ging zelfs goed op basis van alleen het
geluid of alleen het beeld. Bovendien bleek dat sprekers zelfs bij non-antwoorden, dus
die gevallen waarbij ze niet echt antwoorden op een vraag, maar iets zeiden als “ik weet
het niet”, een subtiel onderscheid maakten tussen een “ik weet het echt niet” of “ik weet
het nu even niet, maar het ligt op het puntje van mijn tong”. Die laatste gevallen bleken
zowel visueel als hoorbaar veel gemarkeerder dan de gevallen waarbij ze het echt niet
wisten.
In eerste instantie konden we dus laten zien dat sprekers hun onzekerheid heel effectief via audiovisuele expressies tonen, en dat die signalen op een betrouwbare manier
worden opgepikt door een toegesprokene (zie ook Dijkstra et al 2006). Die eerste reeks
van studies was echter gebaseerd op analyses van volwassen Nederlanders. Dan zijn
er minstens twee vervolgvragen die zich aandienen: (1) is er een leeftijdsverschil in de
manier waarop mensen onzekerheid uitdrukken, en (2) is er een cultureel verschil in de
mate waarin onzekerheid wordt uitgedrukt. In vervolgonderzoek (Swerts & Krahmer
2007) hebben we daarom bestudeerd in hoeverre signalen voor onzekerheid afhankelijk
zijn van leeftijd en cultuur. We hebben ten eerste een variant van het net beschreven
experiment ook gedaan met kinderen van groep 4, dus kinderen die ongeveer 8 jaar
oud zijn (Krahmer & Swerts 2005). Dat gaf soms grappige resultaten, met name omdat kinderen erg creatieve antwoorden kunnen geven op moeilijke vragen. Op de vraag
“Wie is de president van Amerika”, kreeg je bijvoorbeeld antwoorden zoals “Irak” of
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zelfs “Saddam Hoessein”. Op de vraag “Hoeveel mensen wonen er in Nederland?”
kreeg je hele verschillende antwoorden, variërend tussen “300” en “130 miljoen”. En
op de vraag “Wat is de hoofdstad van Nederland” werd steevast met “Tilburg” geantwoord. Niettemin bleken kinderen -net zoals volwassenen- erg goed in staat om hun
eigen kennis over gestelde vragen in te schatten. Maar het was voor externe beoordelaars veel minder duidelijk om te zien of ze wel of niet zeker waren over een antwoord
dat ze gaven op een gestelde vraag. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan met volwassen Japanse sprekers en beoordelaars. Japanners zijn interessant omdat van hen
vaak beweerd wordt dat ze minder expressief zijn dan westerlingen, en tot een gemeenschap van mensen behoren die -volgens onderzoekers als Hofstede (1980)- veel minder
goed met onzekerheid overweg kunnen dan Amerikanen of Europeanen. Dat werd ook
wel bevestigd in ons onderzoek: Japanse sprekers, met name de mannen, bleken in een
vraag-antwoord experiment veel minder expressief dan Nederlanders, in die mate dat je
nauwelijks uit hun gelaat kon aflezen of ze nu wel of niet zeker waren over het antwoord
dat ze op een gestelde vraag hadden gegeven.
Die resultaten met kinderen en met Japanners laten zien dat de uitdrukking van
onzekerheid wellicht een aangeleerde vaardigheid is, waarin mensen beter worden naarmate ze ouder worden (Butterfield et al 1988, Lockl & Schneider 2002), en dat die
uitdrukking minder duidelijk is in culturen waar onzekerheid typisch vermeden wordt
(Hofstede 1980). Echter, voor we al te generaliserende uitspraken doen over de mate
waarin sprekers op dat punt kunnen variëren is uiteraard veel meer onderzoek nodig.
Een factor die bjvoorbeeld kan uitmaken is de context waarin dit soort experimenten
wordt uitgevoerd. Onze kinderexperimenten zijn bijvoorbeeld in een schoolgebouw
afgenomen, waar kinderen zich misschien minder spontaan gedragen dan in een huiselijke of informele context. Het zou dan ook interessant zijn om dit soort experimenten te
herhalen in een meer natuurlijke omgeving.

Gelogen informatie
Even een tussenstand: we hebben laten zien hoe sprekers via hun stem en hun gezicht
kunnen signaleren of de informatie die ze overdragen belangrijk is of zeker. Dat soort
signalen is relevant voor de communicatie, bijvoorbeeld omdat een toegesprokene eruit
kan afleiden hoe serieus hij of zij bepaalde elementen uit de boodschap van de spreker
moet nemen. Over dat werk hebben we eerder al gepubliceerd. In wat volgt wil ik kort
ingaan op nieuw onderzoek dat nog in zijn beginfase staat, en waar een en ander nog
redelijk speculatief is. Meer specifiek willen we bestuderen in hoeverre audiovisuele
prosodie ook kan helpen om in te schatten of informatie van een spreker wel correct
is. Met andere woorden: in hoeverre kan je horen of zien of een spreker liegt, dan wel
probeert je te misleiden.
U kent vast het verhaal van Pinocchio, al is het maar omdat we bijna allemaal als
kind de tekenfilm-versie van Walt Disney hebben gezien. Pinocchio had twee (voor
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Figuur 6: Pinnocchio in een oprechte of leugenachtige conditie

hemzelf) vervelende eigenschappen. Ten eerste was hij geen echt kind, maar van hout
gemaakt, en zoiets vraagt nogal wat onderhoud, geregeld een laagje vernis tegen splintervorming, dat soort dingen. Maar ten tweede gebeurde er met hem steeds iets vreemds
als hij loog. Telkens hij probeerde iemand te misleiden, begon er spontaan bij hem iets
te groeien: zijn neus (zie figuur 6). Daardoor verraadde hij zich meteen. Zo werkte het
bij een Disney figuurtje, maar de vraag is of er iets gelijkaardigs optreedt bij mensen
van vlees en bloed. Is er iets in de stem of de lichaamstaal van mensen waardoor ze als
leugenaars of bedriegers door de mand vallen?
Nu is liegen een typisch menselijke eigenschap. Er is wel eens beweerd dat wij
gemiddeld 2 keer liegen op een dag. Niet alle leugens zijn natuurlijk even erg. De
meeste leugens zijn zelfs heel vriendelijk bedoeld, en getuigen juist van enige sociale
vaardigheid. Het gaat dan om kleine leugentjes om bestwil die je pleegt omdat je
gewoon beleefd bent. Dat kan soms op hele subtiele manieren, en zelfs niet-woordelijk.
Bijvoorbeeld, ik zie dat de meeste mensen in deze zaal nog steeds met enige belangstelling mij zitten aan te staren, en af en toe eens bevestigend knikken om aan te geven
dat u het nog allemaal volgt. Maar misschien bent u het al lang beu, en vraagt u zich
eigenlijk af wanneer ik nou eindelijk eens ga ophouden zodat we aan de receptie kunnen
beginnen. Maar zoiets toon je natuurlijk niet, en dat is erg vriendelijk en beleefd van u!
Andere leugens zijn natuurlijk ernstiger, wanneer je bijvoorbeeld een crimineel feit te
verbergen hebt.
Je kan je voorstellen dat het om verschillende redenen interessant kan zijn als we
in staat zouden zijn om het waarheidsgehalte van de boodschappen van sprekers in te
schatten. Dat zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn voor criminele, opvoedkundige
of relationele doelen. Echter, de mate waarin we kunnen bepalen of iemand je wel of
niet probeert te bedriegen, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste zijn sommige
mensen daarin meer bedreven dan anderen, en blijken er pathologische leugenaars te
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Figuur 7: De prins en de draak uit een interactief kinderexperiment naar de correlaten
van waarachtige en leugenachtige spraak bij kinderen

zijn aan wie niks te zien of te horen is. Maar het maakt ook uit met wat voor soort
leugens we te maken hebben. Onschuldige alledaagse leugentjes, de leugentjes om
bestwil, zijn nauwelijks als leugens te herkennen. Merkwaardig genoeg blijken leugens
juist beter detecteerbaar wanneer er meer op het spel staat. Als je voor je leven of
vrijheid te vrezen hebt of iets enorms kan winnen, en om één van die redenen liegt, dan
is er een statistisch grotere kans dat je door de mand valt. En het is ook van belang wie
de leugen probeert te detecteren. Zo blijken echte specialisten, bijvoorbeeld mensen die
bij de FBI of CIA werken, beter in staat om in te schatten of iemand liegt dan de modale
burger.
Maar hoewel er al heel wat academici zijn die hebben gekeken naar verschillen
tussen leugen versus waarheid (bijvoorbeeld, DePaulo et al 2003, Ekman et al 2000,
Vrij & Semin 1996, Vrij et al 2004), is er nog maar weinig wat we me zekerheid
over kenmerken van leugens weten. Over de rol van lichaamstaal en visuele expressies
bij leugens bestaat grotendeels alleen maar anecdotische evidentie, of worden er zelfs
tegenstrijdige dingen beweerd. Alleen al over oogbewegingen, en de relatie daarvan
tot het wel of niet liegen, bestaan hele verschillende uitspraken. Na de beruchte Miss
Lewinsky affaire is bijvoorbeeld vaak beweerd dat je de leugens van toenmalig president Clinton zou kunnen ontdekken aan zijn oogbewegingen, en het feit dat hij bij
bedrog op een bepaalde manier wegkeek van de ondervragers. Tegelijkertijd beweren
anderen juist dat er absoluut geen relatie is tussen leugenachtig gedrag en kijkrichting
(Lawson 2006). Meer algemeen is het niet zo dat we al beschikken over een leugendetector die heel accuraat op basis van non-verbale signalen kan bepalen of je wel of niet
de waarheid spreekt. Het is denk ik een illusie, en misschien maar goed ook, dat we ooit
zo’n detector zullen kunnen maken.
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Niettemin ben ik sinds enige tijd, met de hulp van Lennard van de Laar en een aantal
studenten uit onze opleiding, onderzoek begonnen waarin we kijken in hoeverre er zoiets als non-verbale signalen voor leugens bestaan. We bestuderen kinderen, maar dan
vooral omdat we hopen dat onderzoek aan liegen bij kinderen ons inzicht kan bieden in
de cognitieve ontwikkeling bij jonge mensen. Liegen is namelijk een complexe mentale
operatie. Het vereist bijvoorbeeld dat je creatief een nieuwe waarheid gestalte geeft,
maar ook probeert in te schatten hoe de andere naar jou kijkt. Dat is een ingewikkeld
cognitieve activiteit die jonge kinderen moeten “leren”. Om leugens en waarheid bij
kinderen op een ethisch verantwoorde manier te kunnen bestuderen, hebben we in ons
onderzoek gebruik gemaakt van een interactief sprookje, een digitale poppenkast, waarbij kinderen een gesprek aangaan met een prins of een draak. De prins is, zoals je wel
kan vermoeden, de “goede”, de draak representeert “de slechterik” (zie figuur 7). Het
verhaaltje is zo opgezet dat de kinderen op geregelde tijdstippen tegen die 2 hoofdfiguren moeten praten (omdat die figuurtjes bijvoorbeeld vragen stellen aan het kind),
zodat je als kind de indruk krijgt dat het het verhaaltje stuurt. En het is zo opgezet dat
je steeds de waarheid moet spreken tegen de prins, terwijl je de gemene draak moet
proberen te misleiden, want anders gaat hij al het eten afpakken van de mensen in het
dorp. Op die manier lokken we uit dat kinderen een aantal maal iets moeten zeggen
als “in de toren”, wat in de interactie met de prins een ware uitspraak is, maar in de
interactie met de draak een leugen.
Dit onderzoek is nu volop aan de gang, maar het heeft al hele boeiende eerste resultaten opgeleverd. We hebben met name een aantal beoordelingsexperimenten gedaan
waarin aan mensen gevraagd werd om fragmenten van de kinderopnames op waarheidsgehalte in te schatten. Laat ik een aantal resultaten overlopen. Ten eerste blijkt dat het
uitmaakt of een kind een eerste keer of een tweede keer liegt. Het verhaaltje met de prins
en de draak is zo opgezet dat er een herhaling inzit. De bedoeling van die herhaling is
dat het kind zich er een tweede keer meer bewust van wordt dat het aan het liegen is.
En dan blijkt dat de leugen zichtbaarder is wanneer het kind de leugen moet herhalen.
Op zich is dat compatibel met resultaten uit eerder onderzoek waarin is aangetoond dat
de kans op leugendetectie toeneemt naarmate mensen zich er meer bewust van zijn dat
ze liegen (DePaulo et al 2003). Onschuldige leugentjes om bestwil zijn nauwelijks te
detecteren, maar moeilijke leugens vallen soms op. Ten tweede maakt het uit wie de
kinderen beoordeelde. Ouders die hun eigen kinderen beoordeelden konden beter detecteren of een kind oprecht was of niet. Ook dat kunnen we weer koppelen aan eerder
onderzoek, namelijk die waar gevonden werd dat “experts” beter in staat zijn om leugens te detecteren dan anderen (Ekman et al 2000). En wie is een betere expert van een
kind dan de eigen ouder? En tenslotte bleek het zo te zijn dat de kinderen uit ons experiment beter als leugenaars ontmaskerd konden worden wanneer ze bekeken werden,
dan wanneer ze beluisterd werden.
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Tot slot
We zijn aan het eind gekomen van deze oratie. Ik zie nu niet alleen bevestigende knikjes,
op sommige gezichten bespeur ik zelfs een zucht van verlichting. Eindelijk! We zijn er
bijna, nog even volhouden.
Ik heb in het voorafgaande proberen aan te tonen hoe non-verbale kenmerken van belang kunnen zijn voor de communicatie. Ik ben specifiek ingegaan op audiovisuele signalen die iets laten zien over de status van de informatie die overgedragen wordt. Meer
bepaald heb ik resultaten van studies laten zien die aantonen dat je aan het gedrag van
een spreker kan horen en zien of informatie belangrijk, zeker dan wel waar is. Daarmee
doe ik uiteraard geen recht aan wat je nog allemaal kan met non-verbale communicatie.
In feite zijn non-verbale kenmerken multifunctioneel; we zetten ze als spreker en luisteraar in voor een heel gamma van communicatieve doelen (Swerts & Geluykens 1994,
Swerts et al 1994, Swerts 1997, Swerts & van Wijk 2005, Swerts & van Wijk 2007). Ik
nodig u uit om eens onze website te bekijken (http://foap.uvt.nl), waarin details staan
over onderzoek naar de mate waarin non-verbale signalen worden gebruikt voor het
markeren van van het einde van een zin (Barkhuysen et al. 2007), voor het geven van
positieve en negatieve feedback in een conversatie (Barkhuysen et al 2005), of voor het
uitdrukken van verschillende emoties (Krahmer & Swerts 2007b), waarover Emiel het
net ook al had. En er liggen nog een hoop open vragen, zoals de kwestie in hoeverre
het non-verbale gedrag van mensen afhankelijk is van geslacht, persoonlijkheid, cultuur of leeftijd. We zijn op het moment ook aan het verkennen in hoeverre de inzichten
uit ons werk kunnen worden ingezet voor de verbetering van synthetische figuren, en
voor medische en therapeutische doelen, bijvoorbeeld in de diagnose om neiging tot
depressie bij kinderen te ontdekken, of voor de therapie van mensen met Parkinson of
een autistische handicap.
Aan het begin van deze oratie, al weer een hele tijd geleden, had ik het over de
klassieke retorica, en hoe het al in de oudheid intuı̈tief duidelijk was dat sprekers hun
stem en gebaar moeten gebruiken om hun betoog te ondersteunen. Die non-verbale
kenmerken waren belangrijk omdat een rede in de eerste plaats een kwestie was van
spreken en tonen, eerder dan van schrijven. Het is opmerkelijk dat, deels als gevolg van
methodologische problemen, het onderzoek in de tekstwetenschap zich een paar eeuwen
lang vooral heeft gericht op de analyse van geschreven teksten. Geschreven teksten
waren en zijn nog steeds belangrijk en niet meer weg te denken uit onze maatschappij,
maar ze representeren toch een afgeleide vorm van taalgebruik. We hebben laten zien
dat het van belang kan zijn dat je een spreker ook hoort en ziet. Het lijkt me dan ook
meer dan legitiem dat we in de toekomst de non-verbale communicatie de plaats geven
in ons onderzoeksprogramma die het verdient.
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Dankwoord
Rest mij nog een paar woorden van dank uit te spreken. Ik zou allereerst het College
van Bestuur en het Bestuur van de Faculteit willen bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen.
In mijn loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker heb ik het geluk gehad te mogen
samenwerken met een aantal inspirerende collega’s, in binnen- en buitenland, van wie
ik enorm veel geleerd heb. Het zijn er te veel om hier te vermelden, maar ik wil er toch
een paar noemen. Allereerst zou ik René Collier en Jacques Terken willen bedanken,
die respectivelijk mijn promotor en co-promotor waren bij mijn dissertatie-onderzoek
toen ik werkzaam was aan het toenmalige Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) in
Eindhoven. Zij hebben mij in meerdere opzichten als onderzoeker gevormd, en hebben
er ook voor gezorgd dat ik meer geloof in eigen kunnen heb gekregen.
Het IPO, en dan met name de Horen en Spraak groep binnen dat instituut, was
overigens een geweldige onderzoeksplek, waar ik steeds met heel veel plezier naartoe
ben gegaan. Ik wil de collega’s van het IPO dan ook bedanken voor het creëren van
een fantastische werksfeer. Ook de medewerkers van het Centrum voor Nederlandse
Taal en Spraak (CNTS) van de Universiteit Antwerpen, waaraan ik als promovendus en
postdoc deels verbonden was, wil ik bedanken voor diverse vormen van samenwerking.
In Eindhoven heb ik Emiel Krahmer leren kennen, die u net al heeft zien optreden. Hij
is de persoon geworden met wie ik de afgelopen jaren het intensiefst heb samengewerkt.
We hebben gezamenlijk een fascinerend leerproces doorgemaakt, en geven nu heel vaak
samen les, doen heel veel onderzoek samen, en hebben het gevoel dat we nog zat ideeën
hebben om nog heel lang door te kunnen gaan. Het prettige aan onze samenwerking
is dat we bijna altijd op dezelfde golflengte zitten op het vlak van onderzoek en onderwijs, en tegelijkertijd qua expertise elkaar goed aanvullen. En we zijn goede vrienden
geworden met een gedeelde passie voor muziek en boeken.
Emiel, die eerder al naar Tilburg was getrokken, heeft er mij toe aangespoord om
in 2002 ook naar deze universiteit te komen. Ik heb die overstap naar Tilburg nog geen
moment betreurd. Van in het begin heb ik het gevoel gehad dat ik hier gekoesterd werd.
Daarvoor is in grote mate Fons Maes verantwoordelijk, die rond 2002 de BDM-groep
heeft opgestart waarin ik terecht kwam, en die me al die tijd geweldig heeft gesteund.
Tilburg is ook een uitdagende werkplek. Het onderzoek binnen het bredere veld van de
tekstwetenschappen heeft in Tilburg onder de bezielde leiding van mijn voorganger, Leo
Noordman, een voortrekkersrol gespeeld in Nederland en de rest van de wereld. De intellectuele roots van vele Nederlandse hoogleraren Tekstwetenschappen, in Amsterdam,
Utrecht, Nijmegen en Groningen, liggen bijvoorbeeld in Tilburg. Ik zal mijn best doen
om die belangrijke traditie van onderzoek verder te zetten. Het is ook hier in Tilburg
dat ik nog meer ben beginnen beseffen dat onderzoek inderdaad geen eenzame aangelegenheid is. Ik haal veel werkplezier uit de samenwerkingen met collega’s, studenten
en promovendi, en vind dat we binnen onze afdeling beschikken over een uitstekend
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secretariaat en ondersteunend personeel.
Mijn ouders ben ik erkentelijk voor de wijze waarop ze me altijd geholpen en
aangemoedigd hebben, zeker ook omdat het niet altijd even evident geweest is om een
academische carrière te ambiëren. En last but not least, gaat mijn dank uit naar de leden
van mijn eigen gezinnetje: Bieke, Ben, Lot en Thomas. Zij weten als geen ander wat het
is om een professor Barabas als vader te hebben, of ermee getrouwd te zijn. Dat is zeker
niet altijd gemakkelijk. Maar zij sturen me op de juiste momenten de juiste verbale en
nonverbale signalen, waardoor ik de dingen leer te relativeren, en me erg gelukkig en
gesteund voel. Aan hen draag ik dan ook deze oratie op.

Ik heb gezegd
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