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OXFORD THESAURUS OF ENGLISH (OTE):
VERBATIM ▶ADVERB: THEIR STORIES WERE TAPED AND THEN TRANSCRIBED

VERBATIM: WORD FOR WORD, LETTER FOR LETTER, LINE FOR LINE, TO THE LETTER, 
LITERALLY, EXACTLY, PRECISELY, IN EVERY DETAIL, CLOSELY, FAITHFULLY, RELIGIOUSLY, 
RIGOROUSLY, PUNCTILIOUSLY, WITH STRICT ATTENTION TO DETAIL, STRICTLY; RARE 
LITERATIM.
▷ANTONYMS LOOSELY, IMPRECISELY.
▶ADJECTIVE A VERBATIM RECORD OF THE PROCEEDINGS: WORD FOR WORD, LETTER FOR
LETTER, LINE FOR LINE, LITERAL, EXACT, DIRECT, PRECISE, CLOSE, FAITHFUL, UNDEVIATING, 
STRICT; UNADULTERATED, UNABRIDGED, UNVARNISHED, UNEMBELLISHED.

▷ANTONYMS LOOSE, IMPRECISE.

Oxford Dictionary of English (ODE): 

verbatim /vəːˈbeɪtɪm/ ▶adverb & adjective in exactly the same words 

as were used originally: [as adv.] subjects were instructed to recall the 
passage verbatim | a verbatim account.



MULDER, NICOLE (2009) KNETTERGEKKE MINISTERS EN RUGGENGRATEN VAN SLAGROOM. HET GEBRUIK VAN 
EMOTIEOPWEKKENDE RETORISCHE MIDDELEN DOOR GEERT WILDERS (MASTER THESIS)
HTTPS://DSPACE.LIBRARY.UU.NL/HANDLE/1874/33478

De geanalyseerde toespraken zijn afkomstig uit de Handelingen van de 
Tweede Kamer.

Dit zijn de woordelijke verslagen van de debatten.

“Verbatim”



Example #1: little interference
(however,  a prepared speech, read out loud)

De voorzitter: Het woord is aan de staatssecretaris.

Staatssecretaris Dekker: Voorzitter. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Je mag 
verwachten dat we in zo'n land ook het beste onderwijs bieden. Ik zou haast zeggen: wij kunnen het 
ons niet veroorloven om dat niet te doen. Kennis, kunde, talent, durf en doorzettingsvermogen zijn 
uiteindelijk de grondstoffen voor onze economie, al was het maar omdat we het niet moeten hebben 
van olie of gas in onze grond. Kennis is onze sterkste troef. Daarom hebben we mensen nodig die 
zelfbewust en creatief in het leven staan, die ondernemend zijn, die hun talenten maximaal hebben 
gevoed en ze tot volle bloei hebben laten komen. En wat hebben we een talent in huis! Deze zomer 
was er de Wiskunde Olympiade, in Kaapstad in Zuid-Afrika. Een Nederlands team was daar enorm 
succesvol. Het was heel bijzonder dat Michelle Sweering uit Rotterdam op die Wiskunde Olympiade als 
het beste meisje uit de bus kwam. Dat is hartstikke mooi. We hebben fantastische talenten in huis. De 
heer Bisschop vroeg naar mijn visie op aantrekkelijk onderwijs. Goed onderwijs is eigentijds onderwijs, 
dat leerlingen optimaal voorbereidt op de samenleving en op de arbeidsmarkt; dat hen helpt hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen; dat hen helpt hun karakter en identiteit te vormen. Goed 
onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen alles uit zichzelf halen en dat zij een stap extra durven te zetten. 
Het inspireert en laat leerlingen uitblinken. Het zorgt ervoor dat leerlingen hun grenzen durven te 
verleggen in de vakken waar ze goed in zijn, maar ook in de disciplines waarin ze juist helemaal niet 
goed in zijn. Goed onderwijs is ook zo flexibel en op maat dat leerlingen alle kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen. Dat is uitdagend onderwijs.

(Staatssecretaris Sander Dekker, OCW-begroting 
6 november 2014, 22.15 uur)



Uitdagend onderwijs begint bij goede en inspirerende leraren, die in staat zijn om hun enthousiasme over te 
brengen aan hun leerlingen en hen weten te motiveren; die hoge verwachtingen hebben van leerlingen; die 
heldere doelen stellen en steeds nagaan waar de leerlingen staan. Uitdagend onderwijs vraagt om leraren die 
oog hebben voor individuele verschillen tussen leerlingen; of de leerling nu cognitief sterk is, praktisch, 
technisch, creatief of sociaal vaardig. Verschillende leden van de Kamer hebben dat terecht benadrukt. Ieder 
kind is anders. Onderwijs dat inspeelt op het talent van individuele leerlingen vraagt om sterke teams, die de 
ambitie hebben om zich steeds te verbeteren. Verschillende leden van de Kamer gebruikten de slogan die ikzelf 
ook vaak gebruik: iedere dag een beetje beter. Die mentaliteit moet in het onderwijs bij iedereen tussen de oren 
zitten.
Als we kritisch kijken naar ons onderwijs, niet alleen binnen scholen maar ook op stelselniveau, moeten we 
toegeven dat er ruimte is voor verbetering. De prestaties van leerlingen worden lang niet overal in het onderwijs 
erkend en beloond. Enerzijds zijn we heel goed in het boven water houden van kwetsbare leerlingen; geen land 
evenaart ons als het gaat om het wegwerken van
onderwijsachterstanden. Aan de andere kant zie ik soms dat talenten te veel worden verwaarloosd. In het 
onderwijs is vaak weinig ruimte om te excelleren. Ik zie veel leerlingen die onder hun kunnen presteren, die zich 
niet uitgedaagd voelen op school. Een kwart van de leerlingen in het voortgezet onderwijs verveelt zich. Het 
gevolg: ongemotiveerde leerlingen en verspild talent. Ook internationaal bekeken blijven onze best presterende 
leerlingen achter bij hun leeftijdsgenoten in de landen om ons heen. Dat geldt zeker voor het basisonderwijs.
Gelukkig zie ik dat veel schoolleiders en leraren dat ook vinden, en ook vinden dat er op dit punt wat te 
verbeteren valt. Ik denk dat wij in een korte tijd een enorm grote slag hebben kunnen maken. Het plan van 
aanpak voor toptalenten, dat ruim een jaar geleden werd gepresenteerd, heeft in het onderwijs veel weerklank 
gevonden. Inmiddels laten veel initiatieven zien dat deze ambitie steeds meer in het Nederlandse onderwijs 
thuishoort. In dat verband vind ik het voorbeeld dat de minister zojuist kort aanhaalde, erg interessant. Het 
kwam ook uitgebreid aan de orde in het betoog van mevrouw Jadnanansing en mevrouw Lucas: de Maker 
Movement.

Example #1 (continued): little interference



Written down word for word:

(...) En ik heb de staatssecretaris heel vaak horen zeggen dat-ie dat garandeert. Deze motie zegt alleen, als je in een 
wijkteam werkt en je heb geen indicatietaken, wel verpleging, wel verzorging, wel preventie, wel signaleren maar net niet 
indiceren, eeehm pardon, net niet de afstemming met wijk eh met het wijkteam en met de met de met de huisarts, dat je 

dan juist wel met elkaar moet blijven overleggen omdat allerlei verpleegkundigen in de wijk het van mekaar moeten weten 
wat wat wat we aan het doen zijn. Dus ik eh ja, ik constateer alleen maarreh, voorzitter, dat die ene wijkverpleegkundige die 

ophoudt met werken, dat die waarschijnlijk eeeh gesproken heeft met het CDA. Al die anderen zijn dolblij dat ze hun vak 
terughebben. ...

Roberto’s ‘translation’:

Ik heb de staatssecretaris heel vaak horen zeggen dat hij dat garandeert. Deze motie stelt alleen dat 
de mensen die in een wijkteam werken en geen indicatietaken hebben, maar wel verpleging, 

verzorging en preventie, en wel moeten signaleren maar niet afstemmen met het wijkteam en met de 
huisarts, juist wél met elkaar moeten blijven overleggen, omdat de verpleegkundigen in de wijk van 
elkaar moeten weten wat ze aan het doen zijn. Waarschijnlijk heeft die ene wijkverpleegkundige die 

ophoudt met werken, met het CDA gesproken. Al die anderen zijn dolblij dat ze hun vak terughebben.

Mevrouw Wolbert (PvdA)
VAO Wijkverpleging
(d.d. 6 november 2014, 16.47u)Example #2: little interference



“The 4 R’s of parliamentary
RecoRd & RepoRt editing”

• Removal

• Repair

• Reorganization

• Rendering service

Note: tendencies; exhaustive (?) nor mutually exclusive



Methodology intermezzo 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHh7LR6-7SAhWE7BQKHbKDCKMQjRwIBw&url=http://www.ariadnewealth.com/what-we-know/scientific-method&bvm=bv.150729734,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNGdCS9iAqtWldi6ql_4kJTVrLv5QQ&ust=1490434540312049


Parl. Stenographers
REMOVE items (1)

• Interjections, pause fillers, hesitators, mannerisms, 
hobbywords etc

‘Uh... ‘, ‘Er...’ , ‘Erm…’, ‘well’, ‘oh!’,  ‘Oh dear!’, ‘Pooh!’ ‘you know’,  ‘of course’,
‘actually’, ‘basically’,  ‘like’, ‘Ahem - sorry -’, ‘Pooh!’,  etc etc

• Hedges (euphemistic/’modalising’ expressions)

‘In my humble opinion, there would be some contradictions in your argumentation
we might need to address.’ 

=> I think there are some contradictions […] we need to address.

‘I think this was very, very, very good, mister prime minister’ 
=> This was very good […]’.

• Repetitions (‘without real meaning’; invariance in word 
choices etc.)

‘No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!’
=> ‘No! No! No!’

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete_T.png&imgrefurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete.png.html&docid=nRCuwoTpgRs3IM&tbnid=ngh6En9hWX3DBM&w=559&h=527&ei=vHKaVajGJOef7gb94begAg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c


REMOVAL of items (2)

• false starts of sentences

• unfinished endings of sentences

• Self corrections:
Errr, no, let me put this differently.

• Planning expressions / thinking out loud:
‘What was the name of that thing again?‘ , ‘whatsamacallit’ 

• Inconsequential procedural talk, technical 
remarks:

Chairman: ‘I hereby give the floor to Mr. Smith’

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete_T.png&imgrefurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete.png.html&docid=nRCuwoTpgRs3IM&tbnid=ngh6En9hWX3DBM&w=559&h=527&ei=vHKaVajGJOef7gb94begAg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c


REMOVAL (3)

• In NL, in the old days: 1934-2001:

457x elimination of inappropriate language/conduct, 
foul/obscene language, swear words, slang

(NL: lijken = ‘corpses’, ‘dead bodies’)

===============================

=> -18% (Mollin, 2007)

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete_T.png&imgrefurl=http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/special_keys/computer_key_Delete.png.html&docid=nRCuwoTpgRs3IM&tbnid=ngh6En9hWX3DBM&w=559&h=527&ei=vHKaVajGJOef7gb94begAg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c


Parl. Stenographers REPAIR

• Grammatical correctness
- spoken => written language

- BUT: what is grammatical ‘correctness’?

• Factual errors/procedural mistakes
- Obvious factual mistakes / blunders, slips of tongue 

- Erroneous claims, false citations or quotes, incorrect references 

(e.g. to document titles & numbers)

- Opening, closing formulae etc

- Ways of addressing chairperson or fellow parliamentarians:

2nd person address (you) => 3rd person



Parl. stenographers REORGANIZE ...
(for the sake of readability and comprehension)

• morphology: rearranging (parts of) words

• syntax: parts of sentences, sentences 

• very long sentences are cut into pieces: separated (.) 
colons (:) semicolons (;)

• passive => active constructions 
This was said by the prime minister yesterday =>

The prime minister said this yesterday

http://www.wpclipart.com/computer/keyboard_keys/smaller_keys/large_keys/computer_key_Shift.png.html


... and RENDER other services
to readers, e.g.:

• ‘Compensating’ verbally for gestures, non-verbal actions and events:

(Italy: senator Airola exposes a condom/Il senatore Airola mostra un preservativo)

• ADDition official numbers (codes) of parl. documents: motions, 
amendments, govt. letters; abbreviations:

This minister completely ignores my motion ... 

==> ... the motion-Bisschop c.s. (27 625, nr. 370)...

ECRIS (European Criminal Records Information System)

FAO (Food and Agricultural Organization)

• Other ways of adding necessary textual context, whenever considered
necessary for comprehension: 

e.g. not directly clear use of irony



In sum: 
a perfected picture rather than a 

perfect picture

“you stenographers write down my words the
way I would like to have said them”.

(Elske ter Veld, 1999)



Any systematic biases
in editing choices?

- Towards ‘writtenness’ (cfr. Cortelazzo, 1985; Slembrouck, 1992)

- Towards the formal and official

- Towards the factual (so away from (inter)personal & affective)

- Towards clarity, directness, the categorical,
straightforwardness (hedges!)

- Towards the orderly

- Towards uniformity (i.e. away from variation)

- Towards ‘tradition’, conservatism (language, manners)

- Towards the proper, elegant, decent, dignified

(upper (middle) class norms?)



So what?

Topics and perspectives

Perspective of curators and researchers:

• Historical perspective: the specifics of diachronical perspective; time dynamics per 

topics, etc.

• Political science perspective: political activity of parties and politicians; the role of the

various public political bodies; policy comparison; language differences as indicators 

to differing political views etc.

• Sociological perspective: conflicts in parliament; attitudes of politicians to critical

issue: trending topics; patterns of language use reflecting societal dynamics, models

of parliamentary communication, control, commissions, etc.

• Psychological and language perspective: language portraits of politicians; semantic

differences of political terms; gestures; behavior in parliament, etc.

(https://www.clarin.eu/event/2017/clarin-plus-workshop-working-parliamentary-records)

From this workshop’s website:

https://www.clarin.eu/event/2017/clarin-plus-workshop-working-parliamentary-records


A way out?

• Possible objections: source-criticism,

(content) validity

 at least add some kind of disclaimer

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic5LDd9efSAhWZHsAKHRgjB3IQjRwIBw&url=https://europeanfederalistparty.blogactiv.eu/2013/10/03/how-europe-exited-its-crises-is-there-a-federal-future-for-europe/&psig=AFQjCNFmgdHID0x491IBR75sYPULktKlKg&ust=1490196724201798


Bootsma, P & C. Hoetink (2006). Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de 

Tweede Kamer. Amsterdam: Boom.

Cortelazzo, Michele. (1985). Dal parlato al (tra)scritto: I resoconti stenografici dei 

discorsi parlamentari. In Günther Holtus and Edgar Radtke (eds), Gesprochenes 

Italienisch in Geschichte und Gegenwart. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 86-118. 

Cucchi, Costanza. 2012. Dialogic features in EU non-native parliamentary 

debates. Review of the Air Force Academy, 11(3):5–14.

Mollin, Sandra. (2007). The Hansard hazard. Gauging the accuracy of British 

parliamentary transcripts. Corpora 2:2, 187-210. 

Slembrouck, S. 1992. ‘The parliamentary Hansard “verbatim” report: the written 

construction of spoken discourse’, Language and Literature 1 (2),

pp. 101–19.

References:


