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Reflectie
Zoals aangegeven in het onderzoeksverslag is mijn interesse in retorica sterk
toegenomen de afgelopen jaren. Dit komt mede dankzij het verslag wat ik in het
eerste jaar voor het vak Video heb gemaakt. Dit verslag was meer gericht op de
retorica die wordt gebruikt in beeld, niet zozeer de klassieke kunst van het
overtuigen. Dit seminar was dus voor mij de uitgelezen kans om me te kunnen
verdiepen in de klassieke vorm van retorica. Voor ik aan mijn seminar begon
twijfelde ik of ik Geert Wilders of Donald Trump wilde onderzoeken, ik heb er dus
uiteindelijk voor gekozen om het dicht bij huis te houden.
Ik heb ervoor gekozen om de Minder Marokkanen-speech, die werd gehouden op
19 maart, als leidend onderwerp te nemen. Zo kon ik dieper op de gekozen
strategie ingaan. Wel vond ik het noodzakelijk om ook de ‘rode draad’ van Wilders’
retorica uit te lichten. Hiervoor wat het gebruik van ethos, pathos en logos voor mij
een goede houvast om dit te bereiken.
Het proces van het onderzoek liep verassend goed. Op internet heb ik veel
interessante bevindingen gevonden van professionele retorici en schrijvers waar ik
mijn inzichten op heb kunnen baseren. Wel heb ik tevergeefs geprobeerd contact
op te nemen met een retorici, namelijk Victor Vlam. Helaas was hij niet in de
gelegenheid om te reageren op mijn berichten. De test die ik heb uitgevoerd op
een medestudent was ook verhelderend. Zo kon ik de link tussen de
overtuigingskunst van Wilders en het principe van Cialdini leggen.
Ik heb zeer veel geleerd van dit seminar, en heb er dan ook met veel interesse en
plezier aan gewerkt. Zelf ben ik een erg groot liefhebber van muziek. Het was voor
mij dan ook leuk om de vergelijking te maken tussen Wilders en artiesten die ik zelf
beluister, zoals ik heb gedaan in het mini hoorcollege.
Retorica is en blijft voor mij een wereld die ik zelf graag verder zou willen
ontdekken, dit ben ik dan ook zeker van plan om te doen.
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