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Inleidingstechnieken van ministeriële  
speechschrijvers  
Een onderzoek naar werkopvattingen 
 
Bas Andeweg & Jaap de Jong 

 

Verreweg de meeste toespraken van Nederlandse ministers en staatssecretarissen wor-
den niet door henzelf, maar door hun ghostwriters geschreven. Deze jonge beroeps-
groep is zich sinds kort meer aan het profileren en organiseren. Hun speeches zullen, 
net als die van hun klassieke voorgangers, het voorbeeldmateriaal vormen voor de 
nieuwere generatie retorici. In dit onderzoek wordt daarom nagegaan welke uitgangs-
punten professionele speechschrijvers hanteren in de opzet en formulering van hun toe-
spraken en met name – in het kader van een omvangrijker onderzoeksproject – de inlei-
ding. Op basis van een enquête en een focusgroepbijeenkomst wordt duidelijk wat de 
opvattingen zijn van de speechschrijvers over de klassieke inleidingsfuncties en welke 
technieken zij zeggen te hanteren. De inleidingstechnieken worden niet alleen als be-
langrijk, maar ook als moeilijk gezien. De belangrijkste functie bij de inleiding van deze 
speeches is het trekken van aandacht. De andere klassieke functies benevolum parare 
en docilem parare komen veel minder voor. 
 

1 Inleiding 
Ministers en staatssecretarissen behoren tot de meest productieve en professionele 
sprekers in Nederland. Deze bewindspersonen houden hun toespraken bij allerlei gele-
genheden: bij de opening van brug en congres, tijdens een staatsdiner of in den vreem-
de op bezoek bij andere bewindspersonen. Doorgaans zijn dit gebeurtenissen waar veel 
mensen verzameld zijn en waarbij de spreker de gelegenheid te baat neemt om het 
eigen beleid uiteen te zetten inzake een kwestie die niet altijd te maken behoeft te heb-
ben met de reden van hun aanwezigheid ter plaatse.  

Bewindspersonen schrijven hun talrijke speeches zelden zelf, al zullen ze wel 
graag die indruk wekken.1 Daarvoor hebben ze ghostwriters in dienst, of zoals ze zich-
zelf liever aanduiden: speechschrijvers. De belangrijkste reden voor het inzetten van 
deze moderne logografen is de grote hoeveelheden toespraken die bewindspersonen 
houden (doorgaans meer dan honderd per jaar). Ook zijn deze toespraken vaak van 
publicitair belang, waarvoor professionele ondersteuning essentieel kan zijn. De im-
pact van een goede toespraak kan groot zijn, niet alleen op het aanwezige publiek, 
maar vooral als er landelijke media aanwezig zijn. Ook in het bedrijfsleven bestaat de 
overtuiging dat een goede toespraak meer media-aandacht levert dan soms via een 
gerichte reclamecampagne bereikt kan worden (Te Roller, 1998).  

Het beroep van departementale speechschrijver in de Nederlandse context is nog 
jong (Geel, 1995). In 1995 gaat het nog om incidentele speechschrijvers op enkele 
ministeries. Vandaag de dag beschikken alle ministeries over een eigen speechbureau 
of een of meer gespecialiseerde speechschrijvers. Sinds enige tijd komen de ghostwri-
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ters meer uit de schaduw te voorschijn, blijkens interviews als Van Houten (2001) en 
Vermaas (2001) en artikelen als Groen (2001), Groot (1999) en Snoek (2001). 

Een goede speechtekst is er niet zomaar. De moderne speechschrijvers beschrij-
ven enigszins meewarig de situatie voordat zij de arena betraden: "Vroeger trokken ze 
[de beleidsmedewerkers] een nota uit de kast, schreven er dan ‘Beste heren’ boven en 
'dank u wel' er onder en dat was het dan." (Spreekuur, 1997) Ze achten hun eigen werk 
blijkbaar beter. Hun inleidingen zouden, met andere woorden, effectiever moeten zijn. 

In het kader van een langerlopend onderzoeksproject (zie onder meer Andeweg & 
De Jong, 1996; Andeweg, De Jong & Hoeken, 1998; De Jong & Andeweg, 1999; An-
deweg & De Jong, 2003) over de inleiding van toespraken is het daarom interessant na 
te gaan welke uitgangspunten professionele speechschrijvers hanteren bij de inleidin-
gen van professionele toespraken. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat hun spee-
ches, net zoals die van klassieke voorgangers als Demosthenes, Cicero en Quintilianus, 
weer het voorbeeldmateriaal zullen vormen voor de nieuwere generatie handboek-
schrijvers. Om die uitgangspunten te kunnen interpreteren is het nodig een beschrij-
ving te hebben van de context waarbinnen deze speeches geschreven worden. 
 

2 Opzet onderzoek 
Om zicht te krijgen op de uitgangspunten die speechschrijvers hanteren bij de inleiding 
van hun toespraken zijn twee elkaar aanvullende deelonderzoeken uitgevoerd. 
 

1. Enquête, met vragen aan alle departementale speechschrijvers 
2. Focusgroepbijeenkomst, ter verduidelijking en verdieping van antwoorden op 

de enquête. 
 

De onderzoeken maken het mogelijk de opvattingen van deze beroepsgroep in de con-
text van hun werkzaamheden te beschouwen 

2.1 Enquête 
De enquête voor de speechschrijvers bestond uit dertig vragen. Naast meer demografi-
sche vragen (leeftijd, opleiding et cetera) bevatte de vragenlijst vragen naar de opvat-
tingen over het presenteren, en over de inleiding in het bijzonder. Het merendeel van 
de vragen had een open vorm; vijf vragen waren gesloten (vijfpuntsschalen). De 
vragenlijst onderging een pretest bij een tweetal speechschrijvers uit de doelgroep. 

De vragenlijst is in begin van het voorjaar van 2001 verstuurd naar alle departe-
mentale speechschrijvers (N=29). In de instructie bij de lijst werd gevraagd of de in-
vullers twee speeches van eigen hand wilden toevoegen. De vragenlijst ging vergezeld 
van een brief van aanbeveling met daarin een motiverende belofte dat er een bijeen-
komst georganiseerd zou worden over de klassieke retorica waarbij ook de resultaten 
van de vragenlijst gepresenteerd zouden worden. In totaal zijn 21 vragenlijsten ont-
vangen, een bevredigende respons van 72%. Niet van alle departementen werden uit-
eindelijk gegevens ontvangen. Behalve van het departement van Algemene Zaken, 
waar toen geen speechschrijver werkzaam was, ontbraken gegevens van twee depar-
tementen: Financiën en Verkeer en Waterstaat.  

2.2 Focusgroep 
In het algemeen levert het onderzoeksinstrument van de vragenlijst slechts een beperkt 
beeld van de te onderzoeken werkelijkheid. Een focusgroep kan helpen om daar iets 
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aan te doen. In een focusgroep discussiëren de participanten onder leiding van een 
moderator, meestal de onderzoeker, over specifieke begrippen of concepten uit het 
onderzoek. Door de interactie tussen de deelnemers worden begrippen aangescherpt en 
komen ze in meer reliëf ten opzichte van elkaar te staan (Krueger, 1998; Morgan, 
1988).  

De aan de speechschrijvers beloofde bijeenkomst werd daarom opgezet als een 
focusgroepbijeenkomst. Ter voorbereiding ervan werden de te stellen vragen uitge-
probeerd bij een subgroep van twee speechschrijvers. Een deel van de voorgenomen 
vragen kon tijdens de voorbereidingsbijeenkomst al voldoende worden beantwoord. 
Deze werden geschrapt. Verder bleken sommige vragen te abstract. Dat leverde nieu-
we en concretere vragen op. Eind maart vond de focusgroepbijeenkomst plaats met 
drieëntwintig aanwezigen op het ministerie van Sociale Zaken. De focusgroepbijeen-
komst verliep zoals beoogd. De bijeenkomst werd nauwgezet genotuleerd door een 
van de onderzoekers en een onderzoeksassistente. 

 

3 Resultaten 
De antwoorden van de vragenlijst vormen de basis van de beschrijving van de speech-
context en de visie van de speechschrijvers op de speechinleiding. De uitkomsten van 
het focusonderzoek worden als nuancering aan de beschrijving toegevoegd. 

3.1 De departementale spreekcultuur 
De speechschrijver  
De modale departementale speechschrijver in 2001 blijkt een man (76%) van ongeveer 
veertig jaar oud (39,7; range: 29-56 jaar). Tijdens de pretest werd door een speech-
schrijver opgemerkt dat 'senioriteit' een belangrijke eigenschap voor een speechschrij-
ver is. De speechschrijver moet immers een gesprekspartner kunnen zijn van de be-
windspersoon; de salariëring is daarop afgestemd: ambtenarenschaal 12 (max. 48.000 
Euro p.j.; anno 2001). Naast het schrijven en redigeren van speeches verrichten de 
schrijvers regelmatig nog andere schrijftaken, bijvoorbeeld het schrijven van voor-
woorden of columns, en doen ze meer adviserend werk (bijvoorbeeld het selecteren 
van spreekmomenten voor de bewindspersoon).  

In Nederland bestaat er geen reguliere opleiding voor speechschrijvers. De vaar-
digheid moet op een andere manier zijn opgedaan. Bijna alle speechschrijvers (95%) 
hebben een universitaire opleiding achter de rug. Slechts vijftien procent heeft een 
communicatiegerichte opleiding (Nederlands, Journalistiek), het merendeel (40%) is 
afkomstig uit een bestuurlijke richting (Politicologie of Bestuurskunde). Dertig procent 
studeerde rechten, geschiedenis of wijsbegeerte. Een restgroep van 10% studeerde 
economie of volgde een studie aan de Wageningse Landbouwuniversiteit. De helft van 
de schrijvers heeft twee of meer jaren ervaring opgedaan in de journalistiek. De andere 
helft (45%) heeft minder journalistieke ervaring (vier schrijvers hadden in het geheel 
geen journalistieke ervaring). Een (aanvullende) opleiding in het zelf houden van 
speeches hebben de meeste schrijvers niet gevolgd. 
 Op de vraag Van wie heeft u het meest geleerd op het gebied van speechschrij-
ven? antwoordt 57% het echte werk vooral geleerd te hebben van ervaren collega's of 
het hoofd van de afdeling. Enkelen (14%) noemen daarbij, of in plaats daarvan, de 
cursus Speechschrijven als bron. Deze door de departementen georganiseerde cursus-
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sen zijn door 58% van de schrijvers gevolgd.2 Een vijfde van de schrijvers kan litera-
tuur noemen die voor hun beroep belangrijk is.3 Een kwart noemt nog de speeches van 
collega’s als inspiratiebron. 

De opdrachtpraktijk 
Gemiddeld krijgt een departement ruim 1000 spreekuitnodigingen per jaar. De ge-
noemde aantallen lopen wel sterk uiteen: van 150 tot 3000. Zo’n 200 uitnodigingen 
worden er jaarlijks gemiddeld per departement gehonoreerd (zie figuur 1). De meeste 
speechschrijvers zijn betrokken bij de selectie (bij enkele departementen, bijvoorbeeld 
VWS, is de speechschrijver betrokken bij alle selecties; bij Economische Zaken is 
zelfs een medewerker die zich fulltime bezighoudt met selectie4 en advisering). Het 
helpen maken van die selectie, zo zegt een speechschrijver in de pretest, vormt een 
belangrijk deel van de dagtaak.  

De meeste speechschrijvers werken alleen of vooral als hoofdschrijver aan een 
speech. Zes speechschrijvers werken vooral als eindredacteur aan een speech. De aan-
tallen geschreven speeches per schrijver lopen sterk uiteen: geschreven worden er tus-
sen 10 en 80 per jaar en geredigeerd in vergelijkbare aantallen. In bijna driekwart van 
de gevallen wordt een gehonoreerde spreekuitnodiging tot volledige speech uitge-
schreven; de overige uitnodigingen tot spreekschets.5 De belangrijkste bronnen zijn 
echter de inhoudelijk deskundige beleidsmedewerkers; ook bronnen van buiten de 
eigen organisatie zijn meestal onmisbaar, zo bleek uit de focusgroepbijeenkomst. 
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Figuur 1 Spreekuitnodigingen vs. gehonoreerde uitnodigingen (inschatting per jaar). 
[van de departementen Defensie en Binnenlandse zaken ontbreken de gegevens over de 
uitnodigingen] Biza Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Buza: Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking; Def: Defensie; Ezk: Economische zaken; Fin: Financiën; 
Jus: Justitie; Lbw: Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; Ocw: Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen; Vrom: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer; Szk: 
Sociale zaken  en Werkgelegenheid; Vws: Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De speech 
De meeste schrijvers hebben een of andere voorbespreking (briefing) vooraf aan het 
schrijven van de speech: soms met de spreker (19%), soms met een woordvoerder 
(24%) of beide (38%)6. Eén op de vijf (19%) krijgt zijn opdrachtinformatie op andere 
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wijze. Debriefings (nabesprekingen) zijn zeldzamer; slechts twee schrijvers melden dat 
ze minstens één op de vier keer een debriefing met de spreker hebben. Debriefings met 
een woordvoerder komen vaker voor: ongeveer 43% van de schrijvers heeft met enige 
regelmaat een nabespreking. Bij de vraag of de spreker hun tekst uitspreekt zoals die 
geschreven is, geven de schrijvers aan dat dat niet altijd het geval is.7 Bij gemiddeld 
27% van de inleidingen wijkt de spreker volgens hen sterk af van de tekst. Bij de kern 
ligt dit gemiddelde op 14% en bij het slot is dit 21%. De speechschrijvers erkennen dat 
het afwijken van de geschreven speechtekst om legitieme redenen kan gebeuren. Toch 
zou het ook weer niet te veel moeten voorkomen, zo stelt een speechschrijver in de 
voorbespreking van de focusgroep. ‘Over de opbouw en formulering is immers lang 
nagedacht. De speech is niet voor niets in die vorm opgeschreven’.8 De speechschrij-
vers oordelen dat hun speeches regelmatig ‘mishandeld’ worden. 
 Wat vinden speechschrijvers dan belangrijk in een speech? En hoe moeilijk vin-
den ze dat om te realiseren? In de enquête kregen de schrijvers een rij aspecten die in 
de meeste adviesboeken van belang worden geacht bij het schrijven van speeches 
voorgelegd. In tabel 1 is een overzicht van de uitkomsten opgenomen. 
 
Tabel 1  Hoe belangrijk en hoe moeilijk worden onderstaande aspecten van het 

schrijven van speeches gevonden? [1 zeer onbelangrijk/gemakkelijk – 5 zeer 
belangrijk/moeilijk; geordend op belangrijkheid] 

 ASPECTEN  Belangrijk Moeilijk 

 

1 
 
Bepalen doelstelling speech 

 
5 

 
2.6 

2 Aanbrengen van structuur 4.6 2.4 
3 Afstemmen informatie op het publiek 4.4 2.9 
4 Bedenken pakkende opening 4.3 3.4 
5 Bepalen relevante informatie/ gegevens  4.2 2.9 
6 Bedenken van goede ‘soundbites’ 4.1 3.5 
7 Verlevendigen speech met voorbeelden 4.1 3.1 
8 Selecteren van overtuigende argumenten 4.1 2.9 
9 Maken van soepele lasjes tussen speechonderdelen 4.1 2.9 
10 Bedenken pakkend slot 4 3.4 
11 Aanbrengen van rustpunten/ritme in speech 4 2.5 
12 Vasthouden lijn speech 4 2.3 
13 Afstemmen lengte speech op beschikbare tijd 3.6 1.5 
14 Interactie met publiek regisseren 2.8 3.1 
15 Voorbereiden op mogelijke vragen publiek 2.7 2.4 
16 Verduidelijken speech met sheets/ andere visuele media 1.9 3 
17 
 

Strategisch inzetten van ‘vaagheid’ 
 

1.9 
 

2.3 
 

 
De belangrijkst gevonden aspecten worden niet bijzonder moeilijk gevonden. Onder-
delen als inleiding, slot, voorbeelden en het bedenken van door de pers citeerbare pas-
sages ('soundbites') worden zowel relatief belangrijk als moeilijk genoemd. 

Vijf respondenten voegen nog andere aspecten aan de lijst toe die zij in het alge-
meen belangrijk vinden (over de moeilijkheid laten ze zich vaak niet uit): strategisch 
aannamebeleid, afstemmen taalgebruik op dat van de spreker; nieuwswaardige infor-
matie uit het ambtenarenapparaat verkrijgen; het oproepen van beelden; humor. 

Het bepalen van de doelstelling wordt door iedereen als zeer belangrijk gekarak-
teriseerd. Opmerkelijk onbelangrijk worden gevonden: het gebruik van visuele hulp-
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middelen, het strategisch inzetten van vaagheid en het voorbereiden op vragen van 
toehoorders en de interactie met het publiek.  

Van de antwoorden op de vraag naar wat hen ergert in departementale speeches – 
geschreven door anderen – en wat ze waarderen, is gemakkelijk een topvijf op te stel-
len (zie tabel 2). Het belangrijkste is een heldere toespraak met een duidelijke structuur 
en stijl. Saaiheid vormt de grootste ergernis.  
 
Tabel 2  Ergernissen en waardering voor presentaties (tussen haakjes het aantal keer 

voorkomen) 
  

Ergernissen 
 

Waarderingen 
 

1. 
 

Saai/ te hoge beleidsdichtheid/ te abstract (8) 
 

Helder [toespraak / structuur / stijl] (12) 
2. Te lang (8) Pakkende beelden, vergelijkingen en 

concretiseringen (7) 
3. Onduidelijke boodschap/ ontbreken van 

boodschap/ te algemeen/ onvoldoende stel-
ling nemen (6) 

Kennis van zaken / inhoudelijke kwali-
teit/ betrokkenheid (4) 

4. Jargon, platitudes, opgeklopt taalgebruik (5) Originaliteit (bijv. woordkeus) (3) 
5. Geen brug naar publiek of actualiteit (3) Korte toespraak / bondig (2) 

 

3.2 De inleiding van de speech 
In de vragenlijst werden over een tweetal recente speeches concrete vragen gesteld.9 
Door vragen te stellen over de meest recente speeches voorkwamen we meer algeme-
ne, minder goed duidbare, uitspraken over de speechpraktijk. 

De responderende speechschrijvers ‘maken veel werk van hun inleiding’ (4.3 op 
vijfpuntsschaal). Niet iedere schrijver in de focusgroep vindt de inleiding belangrijk: 
‘Aan een inleiding kun je weinig versjteren. Je mag saai zijn, want de aandacht heb je 
toch al, je hebt al credits’. De meeste schrijvers zijn het daarmee oneens: ‘Een inlei-
ding moet direct de luisteraars pakken!’ 

Functies van de inleiding 
Uit de antwoorden op de open vraag wat zijn volgens u de belangrijkste functies van 
de inleiding van de speeches die u schrijft? blijkt dat de klassieke inleidingsfuncties 
niet voor alle schrijvers even centraal zijn; 10  slechts vier schrijvers noemen in het 
antwoord op deze open vraag alle drie de klassieke functies: 
 

1. Aandacht trekken (attentum: door twintig schrijvers genoemd): duidelijk ma-
ken dat het geen standaardverhaal is; prikkelen publiek; nieuwsgierigheid 
wekken, 'oren laten spitsen' en opvallen tussen andere sprekers. Acht schrij-
vers noemen twee attentumfuncties, bijvoorbeeld zowel aandachttrekken als 
prikkelen.  

2. Welwillendheid versterken (benevolum: door elf schrijvers genoemd): brug 
slaan naar publiek; moet passen bij gelegenheid; aansluiten bij verwachtin-
gen publiek/ sympathie oproepen; publiek enthousiasmeren; ‘Wat een aardi-
ge/ capabele/ meelevende bestuurder/ staatsman’. Twee schrijvers noemen 
twee benevolumelementen. 

3. Begrip vergroten (docilem: door tien schrijvers genoemd): structuur aange-
ven; stelling nemen; stellen van de belangrijkste vragen; boodschap uitdra-
gen; doelstelling aangeven. Drie schrijvers noemen twee docilemfuncties. 

 



Inleidingstechnieken van ministeriële speechschrijvers 
 

13 
 
 

Uit de analyse komen geen andere niet-klassieke inleidingsfuncties naar voren. Niet 
altijd is de schrijver vrij in zijn keuze voor een invulling van de inleiding. Soms heeft 
ook de opdrachtgever wensen. Een op de drie respondenten maakt wel eens mee dat de 
opdrachtgever wensen uit voor de inleiding van de speech. Meestal betreft het dan 
wensen om die inleiding iets persoonlijker te maken (persoonlijke ervaring, recent 
gelezen boek, een citaat11) of het betreft de boodschap die de spreker wil brengen, 
maar sprekers uiten ook wel globalere wensen: ‘Maak het een beetje onderkoeld’ of 
‘Voeg iets intellectueels toe’. 

Aandacht trekken (Attentum parare) 
Het aandacht trekken is voor de schrijversgroep overduidelijk een hoofddoel. Ook in 
antwoord op de vraag wat een goede inleiding dient te bevatten (zie tabel 3) komt naar 
voren dat de aandachtstrekker het meest essentieel wordt gevonden voor een inleiding. 

 
Tabel 3 Een goede inleiding bevat doorgaans …[schaal: 1 zeer oneens  - 5 zeer eens]  

 

a* 
 

aandachtstrekker (stelling, citaat of vraag): 
 

4.3 
d doelstelling (wat wil de preker bereiken) 3.3 
b compliment (of iets anders) naar publiek 3.2 
d structuuraankondiging (overzicht van hoofdpunten) 3.1 
a grap/ anekdote:  2.9 
b passage over spreker en professionele achtergrond: 1.9 

 

* inleidingsfuncties: a-attentum parare; b-benevolum parare; d-docilem parare 

Niet alleen in de enquête maar ook in de focusgroep wordt aandacht trekken de be-
langrijkste functie van de inleiding genoemd. Op de vraag: mag een aandachtstrekker 
in de inleiding los staan van de daarop volgende tekst, vb. een losse anekdote? wordt 
door sommigen positief geantwoord: ‘Ja, het kan als de spreker iets heeft uit te leggen: 
bijvoorbeeld wegens een ongeval met een verband om zijn hoofd moet spreken. Dan is 
het verstandig om daar eerst iets over te zeggen; dat zal meestal losstaan van de kern 
van het verhaal’. 

Toch stelden de meeste aanwezigen dat ze als schrijver geen losse aandachtstrek-
ker invoegen. Dat vinden ze niet professioneel: ‘Als schrijver doe ik het niet, want ik 
vind het beneden mijn stand, maar als luisteraar blijk ik er positiever over te zijn dan 
ik had verwacht. Ik ben er dus ambivalent over’. Een schrijver ziet als probleem: ‘Als 
je een losse grap vertelt en die slaat niet aan, dan is het veel pijnlijker als de grap geen 
verband houdt met de rest van de tekst en geen bijdrage aan het verhaal levert’. 

Welwillendheid versterken (Benevolum parare) 
Uit tabel 3 komt verder naar voren dat het benevolum-element passage over de spreker 
een misbaar onderdeel is in goede inleidingen.  

In de focusgroep is de geringe prioriteit voor dergelijke ethos-elementen aan de 
orde geweest. Enkele schrijvers meldden dat het niet noodzakelijk is omdat iedereen 
de bewindspersoon doorgaans al kent. Maar op de vraag: Wanneer doet u het wel? 
Hoe? werd geantwoord: ‘We denken dat iedereen de bewindspersoon al kent, maar dat 
is niet altijd zo. Luisteraars zijn bovendien vaak wel benieuwd naar wat voor mens de 
spreker is. Afhankelijk van de boodschap en de samenstelling van het publiek kan het 
dus wel raadzaam zijn gunstige informatie over spreker of het ministerie te vermel-
den’. 

In de groep werden voorbeelden gegeven, waar wel informatie over de persoon 
van de spreker werd gegeven om de inhoudelijke deskundigheid of betrokkenheid te 
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vergroten. Als voorbeeld werd Minister Borst genoemd in een speech voor een inter-
nationaal publiek van jonge artsen en medisch onderzoekers waarbij zij opende met 
een verhaal over haar eigen ervaringen met de artsenopleiding en haar eigen eerste 
jaren als arts. 

Ook de klassieke techniek vleien en prijzen zeggen de meeste aanwezige speech-
schrijvers in de focusgroep regelmatig te gebruiken, vaak omdat het doel van de spee-
ches enthousiasmeren, motiveren of bedanken is: ‘Er zijn allerlei natuurlijke redenen 
om complimenten uit te delen. Als de spreker iets in ontvangst neemt (boek, rapport) 
of een nieuwe brug of instelling opent, dan is het logisch om de mensen die zich daar 
zeer voor hebben ingespannen te bedanken en te complimenteren. Meestal zeg ik bij 
het aanbieden van een boekje wel iets vriendelijks: ‘onder de indruk van’, of ‘een 
doorwrocht stuk’ of iets dergelijks’. 

Soms functioneert het compliment als glijmiddel voor een pijnlijke boodschap 
(‘Ik vlei en complimenteer voordat ik kritiek ga leveren’); soms ook lijkt de techniek 
uit gemakzucht te worden ingezet. ‘Als ik echt geen goede inleiding weet te verzinnen 
geef ik een compliment. 'Hartelijk dank voor uw uitnodiging, ik feliciteer u met dit 
voortreffelijk georganiseerde congres'. Het is de gemakkelijkste opening. En ook wel 
de gemakkelijke weg.’ 
 Enkele schrijvers hadden echter niets op met de techniek. Vooral het overmatige 
gebruik van deze benevolumtechnieken wordt genoemd: ‘Te lang introduceren van 
zichzelf’. of ‘Een inleiding met te veel ‘ik’ erin: een spreker moet niet de hele tijd over 
zichzelf praten’. 

De toespraak begrijpelijk en toegankelijk maken (docilem parare) 
Het klassieke strijdpunt van de het aankondigen van de hoofdpunten van een speech 
leek de focusgroep in tweeën te delen (Quintilianus, 2001; Van Cooth & Lans, 1909; 
Weller & Stuiveling, 1961). De opinies over het gebruik ervan lopen duidelijk uiteen: 
van bijna altijd tot nooit. Sommige schrijvers geven aan dat het van de situatie afhangt. 
De kwestie lijkt ook gevoelig te liggen, gezien de felheid waarmee schrijvers op elkaar 
reageerden in de groep. 

Tabel 4  Pro en contra een structuuroverzicht vooraf 
 

Pro 
 

Contra 
 

"Een structuuraankondiging is vooral goed 
als je er tegelijkertijd een zekere spanning 
mee kunt brengen: 'U denkt dat dit het geval 
is. Ik ga u nu drie redenen noemen waarom 
dit niet zo is.'" 
"Het hangt af van de ingewikkeldheid van de 
stof en de tekst. Bij een moeilijk verhaal is 
een structuuraankondiging gewenst. Bij een 
eenvoudige speech is een structuuraankon-
diging te zwaar aangezet." 
 

 

“Het is saai. Je geeft dan al weg wat er komt. 
Het laat het verhaal bovendien onnodig 
stokken en als je een goede structuur hebt 
ingebouwd is een aankondiging van de 
structuur overbodig.” 
“Uitgebreide structuuraankondigingen met 
zes punten zijn ergerniswekkend: de tekst 
zelf moet zó gestructureerd en duidelijk zijn, 
dat een expliciete structuuraankondiging 
eigenlijk overbodig is.  “ 

 

Inleidingstechnieken 
De respondenten beschreven inleidingstechnieken die ze daadwerkelijk gebruikten in 
de laatste twee – meegestuurde –speeches. Gemiddeld bleken de schrijvers 1,9 tech-
nieken in hun inleiding te gebruiken. In tabel 5 zijn de technieken in de klassieke in-
leidingsfunctiedriedeling ondergebracht.12  
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Tabel 5 Overzicht gerapporteerde technieken in laatste twee speeches [n=42] 

[geordend op frequentie, per categorie] 

Attentum 
  Benevolum 

  Docilem 
  

 

Anekdote 
 

8 
 

Vleien en prijzen 
 

14 
 

Standpunt of doel (propositio) 
 

9 
Citaat 8 Gemeenschappelijkheid 2 Aankondiging hoofdpunten 

(partitio) 
6 

Uitdagende bewering 4 Vooroordeel tegen zaak weg-
nemen 

1 Voorgeschiedenis (narratio) 5 

Vraag 3 Zichzelf betrouwbaar voor-
stellen 

1 Bruggetje (partitio) 1 

Belang onderwerp 2 Indruk wekken improviserend 
te spreken 

1 Onderwerp noemen 
1 

Historisch voorbeeld 2     
Vergelijking 2     
Actuele invalshoek 1     
Aanhef 1     
Omstandigheden, tijd, 
plaats, personen 

1     

Voorbeeld 1     
Iets geestigs presenteren 1  

 
   

 
Ook uit deze beschrijving van de gebruikte technieken blijkt dat aandachttrekken de 
belangrijkste inleidingsfunctie is. De beide andere functies komen minder, maar onge-
veer even vaak voor (benevolum parare: 25%; docilem parare 29%). 
 

4 Conclusies 
Het doel van dit hoofdstuk was zicht krijgen op de opvattingen van Nederlandse 
speechschrijvers over de functies en technieken in de inleiding van de speech. Speech-
schrijvers blijken vooral autodidact en worden intern voor hun beroep gecoacht. Het 
beroep is in het algemeen een latere ontwikkeling in de loopbaan van een universitair 
opgeleide beleidsmedewerker, met enige ervaring als (tekst)schrijver.  

4.1 Attentum, benevolum en docilem in inleidingen van speeches 
De speechschrijvers zeggen veel werk van hun inleiding te maken. De speechschrij-
vers vinden de inleiding belangrijk en het schrijven ervan – in verhouding tot andere 
aspecten van het speechschrijven – een van de moeilijkste taken.  

Tijdens de focusgroepbijeenkomst bleek dat het begrip inleiding niet voor alle 
aanwezigen hetzelfde betekende. Sommige schrijvers hanteerden het begrip introduc-
tie en anderen het begrip opening. Het verschil tussen de begrippen werd tijdens de 
bijeenkomst niet geheel duidelijk. Het lijkt er evenwel op dat enkele schrijvers onder 
het begrip opening alleen de eerste - aandachttrekkende - alinea van de speech ver-
staan.  
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Het onderzoek geeft het volgende beeld van de opvatting van de departementale 
speechschrijvers over de drie klassieke basisfuncties van de inleiding, en de gebruikte 
exordiale technieken. 

Attentum parare 
Aandacht trekken in de inleiding is een conditio sine qua non voor de speechschrijvers. 
Twintig speechschrijvers noemen deze functie expliciet, de enige die dat niet doet zegt 
wel inleidingstechnieken te gebruiken die een aandachttrekkende functie hebben.13 De 
functie is zo belangrijk dat een aandachtstrekker zelfs – als het erop aan komt – los kan 
staan van de toespraak zelf (al vinden de schrijvers het eigenlijk hun eer te na om ook 
werkelijk een losse aandachtstrekker, zoals een niet relevante anekdote, te schrijven). 

In absolute zin worden de aandachtstechnieken het meest gebruikt. Ook in hun 
opvatting over welke technieken doorgaans in een goede inleiding te vinden zijn staat 
de aandachtstrekker voorop. De anekdote en de citaattechniek (ook quote of verwijzing 
genoemd) voeren de lijst aan. Op enige afstand gevolgd door de uitdagende bewering 
en de vraag. Weinig wordt gebruik gemaakt van het benadrukken van het belang van 
het onderwerp voor de luisteraars, van een (historisch) voorbeeld, van vergelijking of 
actualiteit. 

Ook humor blijkt niet een vaak toegepaste techniek te zijn. De schrijvers zien wel 
graag dat de spreker zelf humor toepast in de speech, maar voor een speechschrijver is 
het moeilijk om aan te sluiten bij het gevoel voor humor van de bewindspersoon en 
grapjes in de speech te schrijven. Het lijkt er op dat het gebruik van humor vooral 
voorbehouden is aan initiatieven van de spreker zelf. Dergelijke ideeën over ‘ingeblik-
te humor’ vinden we ook bij Mulder (1995). 

Benevolum parare 
De benevolumfunctie wordt door de helft van de schrijvers niet genoemd als een func-
tie voor de inleiding. Regelmatig genoemde technieken zijn: vleien en prijzen (com-
plimenteren en bedanken), op afstand gevolgd door betrokkenheid aangeven. 

De groep denkt gemengd over het gebruik van benevolumelementen. Voor velen 
is vleien een verplicht nummer, een gemakkelijke manier van werken. Sommige 
schrijvers zeggen zelfs met zoveel woorden dat ze niet aan vleien doen. Speeches met 
een nadrukkelijk motiverende doelstelling zullen echter wel complimenten en bedank-
jes moeten bevatten. En ook kunnen ceremoniële speeches in het buitenland het vaak 
niet zonder een serie plichtplegingen stellen, tot verdriet van de speechschrijvers. 

Onder de genoemde technieken komt de techniek om de deskundigheid van de 
spreker te vergroten niet voor. Speechschrijvers vinden dat meestal niet nodig, of zelfs 
ergerlijk.  

Docilem parare 
De docilemfunctie wordt door de helft van de schrijvers niet genoemd als een functie 
voor de inleiding. Docilemtechnieken die regelmatig genoemd worden, zijn: stand-
punt/doel van de speech noemen (propositio), aankondigen van hoofdpunten van de 
speech geven (partitio) en voorgeschiedenis vermelden (narratio). 

Speechschrijvers hechten wel een zeer groot belang aan het bepalen van een 
doelstelling voor de gehele speech en het aanbrengen van structuur. Toch blijkt dat dit 
niet automatisch tot gevolg heeft dat de doelstelling en de structuuraankondiging in de 
inleiding zelf moeten worden opgenomen. De schrijversgroep is verdeeld over het 
toepassen van dergelijke docilemtechnieken in de inleiding. Het blijkt voor een deel 
van de schrijvers situatieafhankelijk te zijn. Is een speech lang of complex dan is het 
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opnemen van een structuuraankondiging voor het merendeel van de schrijvers een 
bruikbaar middel. Enkele anderen gaan ervan uit dat er onder de luisteraars mensen 
zijn die juist wel of juist niet behoefte hebben aan een vooruitblik. Anderen zien dui-
delijke negatieve attentumeffecten optreden wanneer gebruik gemaakt wordt van een 
structuuraankondiging. ‘Het is saai’, zo stellen ze. 

Wat willen speechschrijvers in de inleiding dus bereiken? Ze zeggen vooral de 
aandacht van het publiek te willen trekken. En ze zijn minder bezig met het nadrukke-
lijk contact leggen met het publiek en het vooraf uiteenzetten van doel en structuur van 
de speech.  

 

Noten 

1.  Renée Broekmeulen, speechschrijver Binnenlandse Zaken: "Als ik op verjaarsfeestjes 
vertel dat ik speechschrijver ben, is iedereen verbaasd. Men denkt echt dat de minister dat 
zelf doet. Een bewindsman houdt die illusie graag in stand. Ik weet nog dat Aad Nuis, nadat 
ik een jaar voor hem had zitten zweten, bij zijn exitinterview zei dat hij iedere ochtend om 
vijf uur opstond om zijn eigen speeches te schrijven. Ik dacht: goh, wat deed ik dan al die 
tijd.” (Vermaas, 2001) 
2. De volgende instanties worden genoemd: het Rijksopleidingsinstituut; Kayser en Van-
derwilt (Kayser & Vanderwilt, s.d.), Vergouwen/Overduin (Infopress, 2003).  
3.  De literatuur varieert van Cicero's De Oratore (Cicero, 1989) tot het Handboek Stijl 
van Burger & De Jong (1997). De speechschrijfster van Ronald Reagan, Peggy Noonan, 
wordt twee keer genoemd, maar niet met dezelfde boeken (Noonan, 1991; Noonan, 1999). 
Geen enkele publicatie werd meer dan een keer genoemd. 
4. De cijfers zijn in dit geval onduidelijk. Sommige respondenten geven de hoeveelheid 
van de gehonoreerde speeches aan waarbij ze betrokken zijn. Anderen noemen ook de be-
trokkenheid bij de niet-gehonoreerde speeches. Eén speechschrijver, de tekstadviseur, is 
niet bij selectiebeslissingen betrokken.  
5. Uit de voorbespreking van de focusgroep bleek dat de mate van formaliteit (vb. optre-
den van de bewindspersoon in het dorpshuis van de eigen woonplaats) en de grootte van het 
publiek overwegingen zijn bij de beslissing, ook als het onderwerp al vaker is uitgewerkt 
tot speech. In principe worden de meeste geselecteerde spreekuitnodigingen geheel uitge-
werkt. De overweging dat de speech gepubliceerd moet worden (Internet; ANP) speelt een 
belangrijke rol. Eén van de informanten gaf aan dat hij ook bij spreekschetsen soms de 
inleiding geheel uitwerkte. 
6. Geteld zijn die gevallen waar de schrijver aangaf dat het gebeurde in 50% of meer van 
de geschreven speeches. 
7. De speechschrijver woont echter zijn zelf geschreven speech over het algemeen zelden 
bij. Het is daarom de vraag wat de waarde is van de in de vragenlijst gegeven antwoorden. 
8. Een speechschrijver uitte zijn ergernis over een bewindspersoon die regelmatig 
speechopdrachten gaf en vervolgens op het spreekmoment zijn eigen verhaal hield: ‘Als X 
niet naar een ander departement was gegaan dan had ik ontslag genomen’. Een andere 
speechschrijver stelde later: ‘Als ik mijn bewindspersoon een totaal ander verhaal hoor 
houden, zou ik de rest van de dag vrij nemen en in bad gaan liggen’. 
9. Gevraagd werd om die speeches ook mee te zenden. Achttien respondenten voldeden 
aan dat verzoek. Bij controle bleek dat twee schrijvers andere speeches instuurden dan 
waarover de betreffende vragen handelden. Die speeches bleven buiten de analyses. 
10. De gegeven antwoorden zijn door twee beoordelaars onafhankelijk van elkaar gerubri-
ceerd  in de klassieke inleidingsdrieslag (Cohen’s Kappa=.94). Een uitgebreide beschrijving 
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van de klassieke inleidingsfuncties en de daaraan gekoppelde inleidingstechnieken is te 
vinden in Andeweg & De Jong (2003). 
11. Bijvoorbeeld het citaat dat minister Borst in de inleiding van een speech verwerkt wil-
de zien: "an ounce of prevention is worth a pound of cure". 
12. Het gaat hier om de door de schrijvers aangegeven inleidingstechnieken (N =80). Onze 
eigen analyse van hun inleiding is hier niet aan de orde – zie hiervoor elders (Andeweg en 
De Jong, 2003). De technieken zijn door twee beoordelaars – de auteurs – onafhankelijk 
van elkaar gerubriceerd (Cohen’s Kappa=0.886). 
13. De huidige interne opleiding – georganiseerd door Rudolf Geel in samenwerking met 
Bureau Vergouwen Overduin – voor speechschrijvende beleidsmedewerkers versterkt deze 
nadruk op het attentum parare  (Infopers 2003).  
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