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SUMMARY 

In this paper a method is described to place the utterances of an information 
seeker in an information dialogue one by one into a tree structure. In this 
tree structure utterances are grouped into segments with a common intention 
and, likewise, segments are grouped into larger embedding segments. 

The relation is given between, on the one side, the shape of the tree and, 
on the other side, the use of references. A processing system for natura! 
language that is capable of building up a tree in the described way is able 
to determine to which antecedents in preceding utterances is referred. 

Attention is paid to so called discourse operators, words that contain 
information about the structure of written or spoken text. On the basis 
of the developed model the meaning is determined of discourse operators 
that were found in 192 experimentally obtained information dialogues via 
keyboard and screen. The information that discourse operators give with 
relation to the construction of a tree is indicated, so that an eventual pro
cessing system for natura! language can use this information. 

SAMENVATTING 

In deze scriptie wordt aangegeven hoe de uitingen van een informatievrager 
in een informatiedialoog één voor één worden geplaatst in een boomstruc
tuur. In de boomstructuur worden uitingen gegroepeerd in segmenten met 
een gemeenschappelijke intentie en evenzo worden segmenten gegroepeerd 
in grotere, overkoepelende segmenten. 

De relatie wordt gelegd tussen enerzijds de opbouw en vorm van de boom 
en anderzijds het gebruik van verwijzingen. Een systeem voor natuurlijke
taalverwerking dat in staat j~ .. volgens de beschreven methode een boom op te 
bouwen kan hierdoor eenduidig bepalen naar welke antecedenten in eerdere 
uitingen wordt terugverwezen. 

Veel aandacht wordt besteed aan discourse operators, woorden die in
formatie bevatten over de opbouw van een geschreven of gesproken tekst. 
Aan de hand van het ontwikkelde model wordt betekenis gegeven aan de 
discourse operators die gevonden zijn in 192 experimenteel verkregen in
formatiedialogen via toetsenbord en beeldscherm. Aangegeven wordt welke 
informatie discourse operators verschaffen met betrekking tot de opbouw 
van een boom, zodat een eventueel systeem voor natuurlijke-taalverwerking 
deze informatie kan benutten. 
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1 Inleiding 

1.1 Doel en onderwerp 

Een belangrijk uitgangspunt bij dit onderzoek vormt het artikel 'Attention, 
Intentions and the Structure of Discourse' van Grosz en Sidner [Grosz en Sid
ner, 1986] (naar dit artikel zal in het vervolg verwezen worden met [G&S]). 
In [G&S], waarop uitgebreider zal worden ingegaan in hoofdstuk 2, wordt 
een methode beschreven waarmee structuur wordt aangebracht in di,cour,e 
(gesproken of geschreven tekst). Op grond van deze structuur wordt beteke
nis toegekend aan woorden die geen betekenis hebben op het niveau van 
de afzonderlijke zin. Het gaat daarbij om verwijzingen naar begrippen die 
eerder in de tekst worden genoemd en om woorden die verbanden tussen 
verschillende tekstgedeeltes aangeven. 

Het doel van het hier beschreven onderzoek was na te gaan in hoeverre 
de theorie in [G&S] toepasbaar is op informatiedialogen (zie 1.2) via ter
minal en indien nodig, te komen tot een aanpassing van de theorie. Daar
toe is een groot aantal op schrift gestelde informatiedialogen via terminal 
(zie 1.3) bestudeerd. Bij het onderzoek moest voor ogen gehouden worden 
dat dit viel binnen het kader van onderzoek op het gebied van natuurlijke
taalverwerking door computers. Het achterliggende doel bij dergelijk on
derzoek is te komen tot een computersysteem waarmee in natuurlijke taal 
(verzamelnaam voor taal die gebezigd wordt bij de communicatie tussen 
mensen) gecommuniceerd kan worden . 

Het onderzoek is toegespitst op twee onderwerpen die men ontmoet bij 
de interpretatie van afzonderlijke zinnen die deel uitmaken van een discourse. 
Het eerste onderwerp wordt gevormd door de woorden die informatie geven 
over de op00uw van een discourse, over de samenhang tussen (groepen van) 
uitingen. ~eze woorden, waaraan in dit verslag de meeste aandacht zal 
worden gegeven, zullen 'discourse operators' worden genoemd. Voorbeelden 
van veel voorkomende discourse operators zijn: 'ten eerste', 'bovendien', 
'bijvoorbeeld' of 'tenslotte'. Het tweede onderwerp van dit verslag is de 
verwijzing. In dit verlag zal sprake zijn van een verwijzing, wanneer aan een 
of meerdere woorden in een zin uitsluitend betekenis valt toe te kennen na 
afleiding uit één of meerdere voorafgaande zinnen. Een voorbeeld van zo'n 
verwijzing is 'mijn vliegtuig' in de zinnen: 'Ik wil woensdag naar Helsinki. 
Wanneer vertrekt mijn vliegtuig?'. Een belangrijk aspect van verwijzingen 
is dat het niet altijd even vanzelfsprekend is naar welke antecedent verwezen 
wordt. Zo is in de eerste zin van het voorafgaande voorbeeld geen sprake van 
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een 'vliegtuig naar Helsinki op woensdag', terwijl 'mijn vliegtuig' hier wel 
aan refereert . Voor een eventueel systeem voor natuurlijke-taalverwerking 
levert dit de vraag op hoe potentiële antecedenten kunnen worden verkregen 
en hoe hier vervolgens de juiste uit kan worden gekozen. 

Het bovenstaande laat zich meer concreet vertalen in de volgende onder
zoeksvragen: 

• Kan een zodanige structuur in informatiedialogen worden aangebracht, 
dat een systeem voor natuurlijke-taalverwerking aan verwijzingen en 
discourse operators de juiste betekenis kan toekennen. Zo ja, hoe kan 
deze stuctuur het beste worden aangebracht? 

• Welke informatie bevatten discourse operators m.b.t. de hier boven 
genoemde structuur in informatiedialogen en hoe kan deze informatie 
formeel worden weergegeven? 

• Kunnen categorieën in discourse operators worden aangebracht en zo 
ja, welke? 

1.2 Informatiedialogen 

Om aan te geven wat onder informatiedialogen zal worden verstaan wordt de 
definitie gebruikt van Beun in [Beun, 1989]. Een dialoog zal gezien worden 
als een rea.l-time uitwisseling van informatie tussen twee participanten met 
behulp van linguïstische tekens. Met 'real-time' wordt bedoeld dat de tijd 
tussen twee opeenvolgende beurten relatief kort is, meestal niet meer dan een 
paar minuten. Hieronder vallen ook dialogen via toetsenbord, waarbij de tijd 
tussen de opeenvolgende beurtP.n meestal wat langer is rian bij telefonische 
dialogen . Hier zal het type dialoog beperkt blijven to\ :nformatiedialogen. 
In informatiedialogen gedragen participanten zich rationeel en coöperatief 
en hebben als enige doel het overbrengen van feitelijke informatie. 

1.3 Onderzoeksmateriaal 

In totaal zijn 192 dialogen bestudeerd, die verkregen zijn met behulp van een 
experiment dat is uitgevoerd op het I.P.O. [Beun, 1987] . Bij dit experiment 
moesten 24 proefpersonen via een toetsenbord en beeldscherm inlichtingen 
inwinnen bij een fictieve inlichtingendienst van Schiphol. 

De proefpersonen kregen beschrijvingen van acht situaties, waarin zij 
zich in moesten leven. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een dergelijke 
beschrijving. 
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Voorbeeld verhaaltje : 

U wilt uw dochter bezoeken in Oslo. Het vliegtuig (met vlucht
nummer KL185 of was het KL186?) vertrekt volgende week dins
dag . U vertrekt met de trein vanuit Tilburg. Hoelaat moet u 
uiterlijk vertrekken om het vliegtuig nog te halen? 

Alle beschrijvingen waren zodanig dat de proefpersonen er eenvoudig uit 
konden afleiden welke informatie ingewonnen moest worden. De informatie
verschaffer had schriftelijke informatie ter beschikking om de proefpersonen 
antwoord te kunnen geven. Deze informatie had betrekking op vertrek
en aankomsttijden, bagagevoorschriften, parkeergelegenheid, treinen naar 
Schiphol e.d . 

1.4 Opbouw van het verslag 

In hoofdstuk 2 zal gezocht worden naar een geschikte methode om structuur 
in informatiedialogen aan te brengen. Daarom zullen twee bestaande model
len, afkomstig uit [G&S] en uit [Polanyi, 1988] op hun geschiktheid worden 
beoordeeld. In hoofdstuk 3 zal vervolgens uit deze modellen een aangepast 
model ontwikkeld worden . In hoofdstuk 4 wordt dan het instrument ontwik
keld om de informatie van discourse operators binnen het uitgewerkte model 
onder te kunnen brengen. In hoofdstuk 5 zal vervolgens bekeken worden in 
hoeverre het ontwikkelde model zinvol is met betrekking tot de problema
tiek van verwijzingen. Na een uitgebreid voorbeeld van toepassing van het 
model in hoofdstuk 6 zullen in hoofdstuk 7 de in de dialogen aangetroffen 
discourse operators besproken worden . 
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2 Discoursestructuur 

2.1 De segmenten- en stapelstructuur in [G&S] 

2.1.1 Het model van Grosz en Sidner 

Zoals gezegd is [G&S] een belangrijk uitgangspunt geweest bij het onderzoek . 
Hierin wordt gesteld dat elke discourse opgedeeld kan worden in segmenten 
op grond van de achterliggende intentie van degene die de discourse creëert. 
Degene die de discourse creëert, de zgn. initiating conver,ational participant 
(ICP), heeft daarbij een bedoeling, waarvan hij wil dat deze als zodanig 
herkend wordt door degene voor wie de discourse bedoeld is, de other con
versational participant (OCP). Deze bedoeling, de discourse purpose (DP) , 
dient onderscheiden te worden van de bedoelingen die niet herkend hoeven 
te worden door de OCP. Wanneer bijvoorbeeld iemand een verhaal schrijft 
over zijn belevenissen, dan is de OP van het verhaal dat de lezer weet welke 
belevenissen de schrijver heeft meegemaakt . Dat de schrijver hier wellicht 
indruk mee wil maken op de lezer is een bedoeling die de lezer niet hoeft te 
weten en vaak ook niet mag weten . Met andere woorden : datgene wat de 
ICP bedoelt te zeggen moet als OP worden aangemerkt in tegenstelling tot 
de beweegreden achter datgene wat hij bedoelt te zeggen. 

Om het doel van de tekst , de OP, te bereiken, dienen eerst subdoelen 
bereikt te worden . Om deze subdoelen te bereiken moeten vaak weer sub
subdoelen bereikt worden . Voordat alle belevenissen van de schrijver bekend 
zijn , dient eerst elke belevenis afzonderlijk bekend te zijn . Om een OCP te 
overtuigen met behulp van een argumentatie moeten eerst alle argumenten 
uitgewerkt worden. Het verschijnsel dat een doel subdoelen onder zich heeft 
wordt in [G&S] 'dominantie ' genoemd . Een doel domineerL subdoek.1. Elk 
subdoel kan echter op zich weer een doel zijn dat subdoelen domin~" t. 

Op grond van de besproken doelen en subdoelen wordt in [G&S] een 
discourse in segmenten opgedeeld . Elk segment staat daarbij in het teken 
van een subdoel, de discourse segment purpose (DSP) . Zoals een tekst uit 
meerdere segmenten kan bestaan, zo kan elk segment ook weer uit meerdere, 
kleinere segmenten bestaan. Deze kleinere segmenten zijn ingebed in het 
overkoepelende, dominerende segment . Hieronder is een voorbeeld gegeven 
van een tekst uit [G&S] waaraan op deze manier structuur is gegeven. 
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0S2 

0S4 

Ls 
0S6 

Voorbeeld van discoursestructurering : 

1. The 'movies ' :i.re so :i.ttr:i.ctive to the great American public, 

2. especially to young people , 

3. that it is time to t:i.ke c:i.reful thought :i.bout their effect om mind and mor:i.b. 

4 . Ought :i.ny p:i.rent to permit his children to attend a moving picture 1how often or 
without being quite cert:i.in of the show he permits them to eee? 

5. No one c:i.n deny, of course, th:i.t grea.t educ:i.tion:i.1 and ethic:i.l gains may be made 
through the movies 

6. because of their astonishing vividness. 

7. But the important fact to be determined is the total result of continuous an indis-
criminate attendance on shows of this kind. 

8. Can it be other than harmful? 

9. 

10. 

ll. 

In the first pl:i.ce the character of the plays is seldom of the best. 

One ha., only to read the ever-present 'movie' billboard to see how chea.p, melodra
matic an vulgar most of the photop!ays are. 

0S7 12. 

Even the best plays , moreover, are bound to be exciting an over-emotional. 

Without spoken words, facial expression and gesture must carry the meaning: 

13. 

14 . 

15 . 

16. 

but only strong emotion, or buffoonery can be represented through facial expression 
an gesture. 

The more reason:i.ble an quit a.spects of life are necessarily neg!ected . 

How can our young people drink in through their eyes a continuous epectacle of 
intense an strained activity and freli ng without harmful effects? 

Parents and teachers will do well to guard the young against overindulgence in het 

ta.,te for the 'movie' . 

Deze tekst is in acht segmenten opgedeeld: DS0 t/m DS7. DS0 omvat de 
hele tekst, waarvan het doel is de lezer er van te overtuigen dat ouders hun 
kinderen moeten beschermen tegen de schadelijke invloed van de film. Om 
dit doel te bereiken volgt eerst een inleiding in DSl en wordt de argumentatie 
uiteengezet in DS2 . DS2 bestaat weer uit DS3 waarin kort de positieve 
kant van film wordt aangestipt en uit DS4 waarin wordt ingegaan op de 
schadelijke aspecten. Dat gebeurt met de argumenten genoemd in DS5 
en OS6. In OS7 wordt het argument van D56 nog wat extra toegelicht. 
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Duidelijk komt hier naar voren dat het doel van een omvat segment telkens 
een subdoel vormt bij het doel van het omvattende segment. 

De wijze waarop een OCP (b .v. een lezer die een tekst leest) een discourse 
verwerkt wordt in [G&S] weergegeven met een stapelstructuur (stack). Deze 
stapel bestaat uit lagen (focus space). Elke laag correspondeert met een dis
coursesegment en in de laag wordt opgeslagen welke begrippen centraal staan 
in het betreffende segment (focus of attention) en wat de bij het segment 
behorende DSP is. Het geheel van centrale begrippen uit alle lagen op de 
stapel tesamen wordt 'attention' genoemd. 'Attention' is dus de verzamel
naam voor begrippen die in meerdere of mindere mate 'onder de aandacht 
sta.an'. Wanneer in de discourse een nieuw segment wordt u.ngebroken, dan 
wordt dat weergegeven door een bijbehorende laag op de stapel te plaatsen. 
Wanneer een segment is afgelopen, doordat de DSP bereikt is (de ICP heeft 
gezegd wat hij met betrekking tot een bepaalde DSP wilde zeggen), wordt 
de bijbehorende laag van de stapel verwijderd . Dit kan dus pas gebeuren 
wanneer alle gedomineerde DSP's bereikt zijn en de bijbehorende lagen van 
de stapel zijn verdwenen . 

Een interessante theorie die in het artikel wordt aangedragen, is dat een 
verwijzing binnen een discoursesegment allereerst terugslaat op een van de 
begrippen die centraal staan binnen datzelfde segment. Is dat niet mogelijk, 
dan slaat de verwijzing terug op een begrip uit een dieper in de stapel gelegen 
laag. Een verwijzing kan volgens Grosz en Sidner nooit terugslaan op een 
begrip uit een laag die niet meer op de stapel ligt en dus niet onder attention 
valt. 

In [G&S] wordt uitgebreid ingegaan op zgn. cue phrases, woorden die 
vergelijkbaar zijn met discourse operators. Over cue phrases wordt in het 
artikel gezegd dat deze informatie geven over hoe een segment gerelateerd 
is aan andere segmenten. Er worden vier categorieën van cue phrases on
derscheiden: 

Attentional Change Hierbinnen wordt onderscheid gem&akt tussen: 

• complete waarbij alleen het eind van een segment wordt u.ngeven, 
bijvoorbeeld 'ok' of 'fine' 

• pop to waarbij het eind van een segment wordt aangeven en het 
vervolgen van het overkoepelende segment, bijvoorbeeld 'anyway' 
of 'in any case' 

• push w&arbij wordt &angeven dat een heel nieuw segment &an
breekt, bijvoorbeeld 'now' of 'next'. 
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Interruptie Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• de echte interruptie . Hiervan is sprake, wanneer door een voorval 
dat los staat van de discourse, abrupt wordt overgestapt op een 
geheel nieuw onderwerp. Een voorbeeld van een bijbehorende cue 
phrase is 'I must interrupt'. 

• de digressie. Hiervan is sprake, wanneer de ICP gaat uitweiden 
over een gespreksonderwerp, zonder dat deze uitweiding bijdraagt 
tot het bereiken van de DSP van de bovenste laag op de stapel. 
Een voorbeeld van een bijbehorende cue phrase is 'by the way'. 

• de flash back. Hier van is sprake , wanneer de ICP erachter komt 
dat hij vergeten is iets mee te delen dat noodzakelijk is voor het 
logisch verloop van de discourse en het daarom alsnog meedeelt . 
Voorbeeld van een cue phrase in deze categorie is 'Oops, I forgot ' . 

Satisfaction Precedes Relatie Deze relatie is van toepassing op twee 
DSP's; 'DSPl satisfaction precedes DSP2' wil zeggen dat het bereiken 
van DSPl in volgorde vooraf dient te gaan aan het bereiken van DSP2 . 
Een voorbeeld van een bijbehorende cue phrase is 'in the first place'. 

New Dominance Deze categorie van cue phrases geeft aan dat binnen een 
segment een subsegment gevormd wordt, bijvoorbeeld 'for example' of 
'furthermore'. 

2.1.2 De waarde van het model van Grosz en Sidner 

Het idee dat een discourse opgedeeld kan worden in groepen van uitingen die 
bij elkaar horen op grond van de achterliggende intE'nt .'è, lijkt zeer bruikbaar. 
Het lijkt aannemelijk dat een ICP alleen binnen ·,. '.n groep van uitingen 
met een gemeenschappelijke achterliggende intentie naar centrale begrippen 
verwijst. Andere begrippen staan immers niet meer in de aandacht, doordat 
de DSP van de uitingen waarin deze begrippen voorkomen al bereikt is en 
de betreffende begrippen dus niet meer van belang zijn. 

Er kleven echter ook nadelen aan het model van Grosz en Sidner. In 
[G&S] wordt het volgende voorbeeld gegeven van de toepassing van de the
orie op een dialoog: 
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0S1 
1. E : Fir~t you h:we to reo1ove the flywheel. 

2. A : How do I remove the f!ywheel ? 

3. E: First, loosen the two a.llen he:ui setacrewe holding it to the aha.ft , then pull it off. 

-4 . A: OK. 

0S2 S. A: I ca.n only find one acrew. Where'e the other one? 

6. E: On the hub of the f!ywheel. 

7. A: Tha.t's the one I found. Where'a the other one? 

8. E : About ninety degrees a.round the hub from the first one . 

9. A: I don't understa.nd . I ca.n only find one . Oh wa.it, yes I think I wa.s on the wrong 

wheel. 

10. E: Show me wha.t you a.re doing. 

ll. A: I wa.s on the wrong wheel a.nd I ca.n fi.nd them both now. 

OS3 12. A : The t ool I ha.ve is a.wkwa.rd . Ie there a.nother tool tha.t I could use inatea.d? 

13. E : Show me the tool you a.re using. 

14. A : OK. 

15. E: Are you sure you a.re using the right size key? 

16. A: l'11 try some others. 

17 . A : I found an angle I can get at it . 

OS 4 18 . A : The two screws are loose , but l'm ha.ving trouble gett ing the wheel off. 

OSS 19. E : Use the wheelpuller . Do you know how to use it? 

20. A: No. 

21. E : Do you know wha.t it looks like? 

22. A: Yes . 

23 . E: Show it to me plea.se . 

24. A: OK. 

25. E : Good, loosen the acrew in the center a.nd place the ja.wa around the hub of the 

wheel, then tighten the screw onto the center of the aha.ft . The wheel should slide 

off. 
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Bovenstaande dialoog is een taakgerichte dialoog, waarbij segmenten on
derscheiden worden op grond van de taken en subtaken waarover de dialoog
partners het in een bepaald segment hebben . Op deze wijze wordt echter 
het grote probleem omzeild dat optreedt bij dialogen, namelijk dat de beide 
dialoogpartners beurtelings de ICP- en de OCP-rol hebben . Omdat de beide 
partners meestal niet dezelfde intenties hebben bij datgene wat zij zeggen, 
is in feite geen segment aan te wijzen waarin uitingen van beide partners 
voorkomen. Door te spreken van taak in plaats van intentie is dit probleem 
in een taakgerichte dialoog gedeeltelijk te ondervangen. Het begrip 'taak' 
is echter iets heel anders als het begrip 'intentie', zoals dat in [G&S] wordt 
gebruikt . Een taak is datgene wat gedaan moet worden, een gegeven uit de 
realiteit en als zodanig een mogelijk gespreksonderwerp. 'Intentie' is in deze 
context de wil een bepaalde gedachte over te brengen. Ten aanzien van een 
bepaalde taak kunnen vele gedachten bestaan en evenzovele intenties om 
deze gedachten onder woorden te brengen. Een bezwaar is ook dat door het 
vervangen van 'intentie' door 'taak' uitingen die niet taakgericht zijn en die 
toch in taakgerichte dialogen voorkomen, onder tafel worden geveegd . Dit 
geldt met name voor de uitingen die voortvloeien uit communicatiestoor
nissen, doordat een partner de intentie van de ander niet of verkeerd be
grijpt . In dat geval is er uiteraard geen sprake van een gemeenschappelijk 
taak begrip . 

In het algemeen zijn segmenten moeilijk aan te geven. In een tekst 
zijn vaak meerdere verdelingen mogelijk . Dit probleem wordt veroorzaakt, 
doordat de segmenten top-down worden ingedeeld: binnen overkoepelende 
segmenten worden kleinere segmenten aangegeven. Vaak is op het niveau 
van grotere segmenten de achterliggende bedoeling niet precies duidelijk. 
Daar komt bij dat een ICP tijdens de creatie van ee.-i discourse .nigszins 
kan veranderen van bedoeling. Hij hoeft van te voren niet persé d ~ :omplete 
structuur van de discourse voor ogen te hebben en in feite zal dit ook zelden 
het geval zijn. 

Een ander probleem is, dat de bedoeling van een segment in principe 
pas geheel duidelijk kan zijn voor een OCP, wanneer hem het hele segment 
bekend is. Dit maakt het moeilijk voor de OCP om in de loop van de 
discourse subdoelen aan te geven, terwijl het hoofddoel nog niet duidelijk is. 
In het artikel wordt hierover gezegd dat de OCP een notie van de bedoeling 
ontwikkelt, voordat de feitelijke bedoeling bekend is. Dit zou inderdaad het 
geval kunnen zijn, maar het begrip 'notie van de bedoeling' is te vaag om 
tot een succesvolle implementatie in een computersysteem te kunnen leiden. 

Een punt van kritiek is ook dat in [G&S] niet wordt ingegaan op de 
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vraag hoe ver je moet gaan bij het opdelen in segmenten. Zeker bij de 
bestudeerde dialogen is in feite voor elke zin (en soms voor delen van een 
zin) een bedoeling aan te geven. Dit houdt in dat elke zin (of een nog kleinere 
eenheid) als een segment gezien moet worden. Het blijkt (zie ook hoofdstuk 
7) dat bij eenzelfde type van discoursvoortzetting (Attentional Change, New 
Dominance, etc.) op het niveau van segmenten van een zin (of kleiner) niet 
altijd dezelfde cue phrases gebruikt worden als op het niveau van segmenten 
van meerdere zinnen. Voegwoorden zijn een voorbeeld van een belangrijke 
categorie van cue phrases op het niveau van één-zins-segmenten. Aan de 
invloed van de segmentsgrootte op het gebruik van cue phrases is in [G&S] 
geen aandacht besteed. 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat in het model impliciet onderscheid 
wordt gemaakt tussen coördinatie en subordinatie zonder dat dit onderscheid 
in de theorie wordt behandeld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 
naar paragraaf 3.3.3, omdat het te ver voert om op deze plaats in te gaan 
op het genoemde onderscheid . 

2.2 De boomstructuur van Polanyi 

2.2.1 Het model van Polanyi 

In de vorige paragraaf bleek dat aan de methode van top-down structurering 
van Grosz en Sidner enige belangrijke nadelen kleven. In deze paragraaf 
zal een bottom-up aanpak (kleinere segmenten samenvoegen tot grotere, 
i.p.v. grotere segmenten opdelen in kleinere) besproken worden, afkom
stig van Polanyi [Polanyi, 1988] (dit artikel zal in deze scriptie verder wor
den weergegeven met [P]). In [P] wordt een methode geschetst waarmee in 
een discourse een boomstructuur aangebracht kan worden . Een discourse 
wordt daarbij beschouwd als een geheel opgebouwd uit constituenten, die 
'discourse constituent units' ( dcu 's) worden genoemd. In zoverre zijn deze 
constituenten vergelijkbaar met de segmenten in [G&S]. Een constituent is 
opgebouwd uit afzonderlijke clauses. De kleinste dcu bestaat zodoende uit 
één clause. In het artikel wordt als definitie voor 'clause' gegeven: 'the mini
mal proposition carrying unit of structure in this model' (p. 605). Een clause 
kan bestaan uit één of meer woorden die op een syntactisch juiste manier 
zijn samengevoegd. Alle dcu's en de onderlinge relaties worden weergegeven 
door middel van een boomdiagram. 

De dcu 's worden clause voor clause opgebouwd. Een clause kan op twee 
manieren aan een bestaande dcu gekoppeld worden: coördinatie en subordi
natie. Coördinatie vindt plaats, wanneer de clause van hetzelfde semantische 
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( (P~0oert ies of 
John) 

blon at 

Figuur 1: Coördinatie 

type is als de dcu. Wat dit precies betekent wordt niet omschreven, maar 
het blijkt er op neer te komen dat topic van een dcu een centraal begrip is. 
Van 'topic' wordt echter ook geen definitie gegeven, maar het blijkt zoveel 
te betekenen als 'datgene waar het in de dcu over gaat'. Het topic van de 
zinnetjes 

a) John is a blond. 
b) He weighs about 215. 
c) He's got a nice disposition. 
d) He works as a guard at the bank. 

is bijvoorbeeld 'properties of John' . 
Wanneer een clause gecoördineerd is aan een dcu (die op zich ook een 

clause kan zijn) dan wil dat zeggen dat het topic van deze clause seman
tisch vergelijkbaar is met het topic van de dcu en dat ze beide een gelijk
waardige relatie hebben tot het topic van de nieuw gevormde dcu. Deze 
dcu wordt in de boom weergegeven door een knooppunt met de letter 'c'. 
De gecoördineerde delen worden met 'takken' bevestigd onder deze c-knoop, 
waarbij de laatste clause het meest rechts geplaatst wordt . Wanneer een 
volgende clause eveneens van hetzelfde semantische type is als de vorige, 
dan kan deze clause onder de c-knoop bijgeplaatst worden. Dit gebeurt 
dan weer met een tak naar rechtsonder . In figuur 1 is de coördinatie van 
bovengenoemde zinnetjes gegeven. 

Subordinatie vindt plaats, wanneer een clause semantisch gedomineerd 
wordt door een dcu. Dit blijkt het geval te zijn, als het topic van de clause 
een uitwerking (elaboration) is van (een deel van) het topic van de dcu . 
Een dcu die ontstaan is uit een dcu en een gedomineerde clause wordt in de 
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boom weergegeven door een knooppunt met de letter 's '. De dominerende 
dcu wordt met een tak links onder het knooppunt geplaatst, de gedomi
neerde clause rechtsonder . Wanneer een volgende clause eveneens gedomi
neerd wordt door de linksonder geplaatste dcu, dan staat deze nieuwe clause 
op gelijk niveau met de meest recent geplaatste clause. Deze twee clauses 
kunnen dus gecoördineerd worden weergegeven door een c-knoop, omdat ze 
semantisch vergelijkbaar zijn . Deze c-knoop wordt dan rechtsonder de s
knoop geplaatst, op de plaats waar eerst de afzonderlijke clause stond. In 
tegenstelling tot de c-knoop kan een s-knoop dus maar twee takken onder 
zich hebben . 

Uit het bovenstaande blijkt dat een nieuwe clause steeds rechts aan een 
knooppunt bijgeplaatst wordt. In het artikel wordt gesteld dat clauses in 
elke discourse slechts aan de meest rechtse knooppunten bijgeplaatst kun
nen worden. Alleen deze knooppunten zijn open, de andere zijn gealoten . 
Een eenmaal gesloten knoop kan niet meer geopend worden . Aan gesloten 
knopen kunnen dus, i.t .t . open knopen, geen nieuwe clauses meer bevestigd 
worden . Wanneer een bepaalde topic na afsluiting opnieuw aan de orde 
komt , dan wordt een nieuwe knoop gevormd. 

Hieronder is een simpel voorbeeld (afkomstig uit [P]) gegeven van een 
stukje discourse, dat weergegeven wordt in een boomdiagram (figuur 2) . 

Voorbeelddiscourse: 

a) John is a very good atblete . 
b) He can run a four-minute mile . 
c) He tbrows a mean bardball , too. 
d) And John is very smart . 
e) Won all the prizes at his graduation . 
fl) Even I was surprised 
f2) tbat be won the Spanish prize. 
g) He didn't even like Spanish . 
h) Anyway, he 's a disaster at parties. 
i) He's too shy. 
j) Last week, he went toa party at Bill's house etc . 

Het topic van zin a (goeie atleet) wordt uitgewerkt in zin b (snelle loper) en 
in zin c (goeie werper). ben c staan op eenzelfde semantisch niveau , het
geen wordt weergegeven door coördinatie (een c-knoop in figuur 2), maar 
worden beide gedomineerd door a, hetgeen wordt weergegeven door b en c 
te subordineren aan a (s-knoop) . Het topic 'goeie atleet' is weer semantisch 
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Figuur 2: Boom van de voorbeelddiscourse 

vergelijkbaar met het topic van d (slim), omdat beide topics te vangen zijn 
onder de noemer 'eigenschappen van John'. Het discoursegedeelte dat han
delt over 'goeie atleet' is dus te coördineren met het deel dat handelt over 
'slim'. Evenzo is het discoursedeel dat gaat over eigenschappen van John 
weer te coördineren met het deel dat gaat over iets anders dat over John te 
vertellen is (ramp op feestjes). Ook het topic 'ramp op feestjes' is dan weer 
verder uit te werken, zelfs met een compleet verhaal. 

In [P] wordt ook kort ingegaan op een verschijnsel dat vergelijkbaar is 
met cue phrases. Daarvoor wordt de term 'discourse operators' gebruikt . 
De volgende drie categorieën worden onderscheiden: 

Assigners Deze opereren op het interactieniveau. Hieronder vallen bijvoor
beeld groeten en aanroepen . 

Connectors Deze verbinden niet alleen individuele clauses, maar ook grotere 
dcu's aan elkaar. Hieronder vallen woorden als 'en', 'maar', 'omdat' 
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etc. 

Push/pop markers Deze signaleren de inbedding van, de voortzetting van 
en de terugkeer naar en van discourse constituenten op de verschillende 
niveaus van de boom. Een push marker signaleert de creatie van een 
nieuwe ingebedde constituent, een pop marker signaleert een terugkeer 
naar een overkoepelende constituent (dit hoeft niet persé de eersthoger 
gelegen dcu te zijn), waarbij de lopende dcu en alle tll88enliggende 
dcu's gesloten worden. 

2.2.2 De waarde van het model van Polanyi 

In [P] wordt gesteld dat de constituententheorie een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het begrip van het fenomeen van verwijzingen in elke vorm van 
discourse. Helaas wordt in het midden gelaten op welke wijze deze bijdrage 
geleverd kan worden . Het valt daardoor moeilijk in te schatten hoe zinvol 
het model is. 

In het artikel wordt ook niet aangegeven hoe het model toegepast kan 
worden op dialogen. Wel wordt gesteld dat een interactie, zoals een dokter
patiënt-interactie, ook weergegeven kan worden met een boomdiagram waar
in subinteracties (groeten, vraaggesprek, medisch onderzoek etc.) de con
stituenten zijn . 

In [P] wordt uitgegaan van het topic van een uiting . In het voorbeeld 
van John is dit topic vrij eenvoudig aan te geven. Het blijkt echter dat 
het topic van een uiting lang niet altijd even makkelijk eenduidig is vast te 
stellen. Wat is bijvoorbeeld het topic van een zin als 'Wat bedoelt u?' of 
'Omdat ik mijn neef, die vandaag aankomt met de KL422 uit New York, van 
Schiphol wil halen, wil ik graag weten wanneer ik de trein uit Eindhoven 
moet nemen.'? Topic als uitgé.ngspunt bij structurering komt uitgebreider 
ter sprake in 3.2. 

Goed beschouwd lijken de modellen van Grosz en Sidner en van Polanyi 
in zoverre op elkaar, dat op grond van semantische overeenkomsten een dis
course in segmenten wordt onderverdeeld. In [G&Sj wordt daarbij weliswaar 
uitgegaan van de intentie achter een segment, terwijl in [P] wordt uitgaan 
van het topic van een segment, maar tussen topic en intentie kan een sterke 
relatie bestaan {dit zal verder worden uitgediept in 3.2) . Het grote onder
scheid zit in de methode van segmentering. De bezwaren die de top-down 
aanpak in [G&S] heeft kleven niet aan de bottom-up aanpak in [P]. Een 
model waarbij de structuur clause voor clause wordt aangebracht, zonder 
dat gegist hoeft te worden naar de bedoeling van incomplete segmenten, 
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heeft grote voordelen bij implementatie. In het volgende hoofdstuk zal het 
door Polanyi geschetste model verder geanalyseerd en geformaliseerd wor
den, zodanig dat het zinvol op dialogen kan worden toegepast . Daarbij zal 
getracht worden de sterke punten van het model van Polanyi te combineren 
met die van het model van Grosz en Sidner. 
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3 Uitwerking van het constituenten-model van 
Polanyi voor toepassing op informatiedialogen 

3.1 De zin van een model voor dialoogstructurering 

In het vorige hoofdstuk zijn twee modellen geschetst, die op semantische 
gronden structuur aanbrengen in de verzameling afzonderlijke clauses (hier 
wordt vastgehouden aan het begrip 'clause', zoals dat in [Pj is gebruikt) 
binnen een discourse. Wat voor zin heeft het een dergelijke structuur aan te 
brengen? Deze vraag is enigszins vergelijkbaar met de vraag waarom boeken 
in hoofdstukken, paragrafen en alinea's zijn verdeeld . De structuur maakt 
de tekst overzichtelijk en vergroot de begrijpelijkheid. De structuur is een 
weergave van de samenhang tussen de afzonderlijke regels en van de opbouw 
van de tekst . 

In dialogen is geen typografische structuur aangebracht door degene die 
spreekt of zijn uitingen intypt op de terminal. De hoorder resp. lezer brengt 
deze structuur zelf aan (meestal onbewust) tijdens de mentale verwerkings
processen die zich in zijn hoofd afspelen . Daarbij wordt hij bijvoorbeeld 
geholpen door woorden in de tekst die informatie verschaffen over de op
bouw van de tekst, de discourse operators . De zin van een model voor dis
coursestructurering kan nu als volgt worden aangegeven . Ten eerste is het 
bij het ontwerp van een computersysteem voor natuurlijke-taalverwerking 
van belang om te beschikken over een model met behulp waarvan de com
puter in staat is structuur aan te brengen in discourse. Structuur maakt 
namelijk, net als bij de mens, de verwerking van informatie eenvoudiger 
voor de computer. Ten tweede is een structuurmodel van belang, omdat het 
de mogelijkheid biedt om betekenis aan discourse operator::: te geven. Ken
nis over de betekenis van discourse operators is niet alleen vanuit taalkundig 
oogpunt interessant, maar kan ook de discoursestructurering voor de com
puter vereenvoudigen. 

Een belangrijk voorbeeld van problematiek bij natuurlijke-taalverwerking 
door computers waarbij een model voor discoursestructurering uitkomst 
kan bieden is dat van verwijzingen. Bij een verwijzing wordt, tenminste 
in de betekenis die er in deze scriptie aan wordt gegeven, verwezen naar 
antecedenten die voorkomen in eerdere uitingen in de discourse. Een ver
wijzing verwijst dus nooit rechtstreeks naar een begrip in de realiteit. Om 
betekenis te kunnen toekennen aan een verwijzing moet een dialoogsysteem 
dus beschikken over antecedenten afkomstig uit de uitingen van de dialoog
partner. Het is echter zinloos om een lijst bij te houden met antecedenten 
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vanaf het begin van de dialoog . Tijdens het vorderen van de dialoog zouden 
steeds meer antecedenten opgeslagen en doorlopen worden waar eigenlijk 
al niet meer naar verwezen kan worden. Zo is de kans groot dat voor een 
bepaalde verwijzing meerdere antecedenten in aanmerking komen. 

In IG&S] wordt dit probleem aangepakt m.b.v. de stapelstructuur (zie 
2.1.1), waardoor het aantal potentiële antecedenten sterk teruggebracht wordt 
(verdwijnt een laag van de stapel dan worden de bijbehorende centrale 
begrippen, potentiële antecedenten, niet meer vastgehouden) en waardoor 
tevens een eenduidige keuze gemaakt kan worden wanneer alsnog meerdere 
antecedenten in aanmerking komen ( centrale begrippen uit een hogere laag 
op de stapel hebben een hogere prioriteit) . Ditzelfde is de bedoeling van het 
model dat in dit verslag ontwikkeld zal worden. In hoofdstuk 6 zal verder 
worden ingegaan op verwijzingen in samenhang met het ontwikkelde model. 

3.2 Intentie vs. topic 

De bottom-up aanpak van Polanyi zal nu verder worden uitgewerkt. Daarbij 
wordt echter niet topic, maar de intentie, zoals die af te leiden valt uit 
een uiting, beschouwd als uitgangspunt bij de structurering. Dit is dus in 
overeenstemming met het uitgangspunt in [G&S] . Gekozen is voor intentie 
en niet voor topic als uitgangspunt om de volgende redenen. 

Een belangrijke reden is dat intentie veelal de drijfveer is achter verschil
lende vormen van taalgedrag en structuur op het niveau van het topic slechts 
een afgeleide is van structuur op het niveau van de intentie. Degene die dis
course creëert heeft een bepaalde bedoeling bij zijn uitingen. Op grond van 
deze intentie brengt hij ordening aan in zijn uitingen, zodanig dat zijn be
doeling begrepen en zijn doel bereikt wordt . De spreker kan bijvoorbeeld de 
intentie hebben om iemand te overtuigen, te waarschuwen, bang te maken, 
etc. Om dit te bereiken kan de discourse op verschillende manieren geor
ganiseerd worden, zoals het achtereenvolgens aansnijden van verschillende 
topics . 

Een tweede reden voor de keuze voor intentie is dat het topic van een ui
ting, zoals al eerder ter sprake kwam, niet altijd eenvoudig eenduidig is aan 
te geven. Voor intenties is dit in het geval van informatiedialogen veel een
voudiger. Zo kan de intentie van een informatievrager betrekkelijk makkelijk 
formeel worden weergegeven in termen van 'bepaalde gegevens willen weten'. 

Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het niet de bedoeling is van 
deze scriptie om een diepgaande discussie te geven over de voors en tegens 
van intentie als uitgangspunt, omdat het in het geval van de Schipholdialo-
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gen [Beun, 1987] in feite niet uitmaakt of wordt uitgegaan van topic dan wel 
intentie. In beide gevallen zal de resulterende structuur hetzelfde zijn. Dit 
kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van het reisplan. Dit reisplan 
is het beeld dat de informatievrager heeft van hetgeen hij wil ondernemen. 
Het bestaat uit één of meerdere onderdelen, zoals de reis naar Schiphol, het 
meenemen van bagage, de vlucht zelf, etc. Een reisplanonderdeel kan weer 
uit meerdere kleinere (sub )onderdelen l:,estaan, bijvoorbeeld het vertrekken 
van een vlucht en het aankomen van een vlucht. Alle reisplanonderdelen 
waar de informatievrager informatie over wil hebben zal hij achtereenvol
gens aan de orde stellen. Gaat men nu enerzijds bij de structurering uit 
van de intentie van de verschillende uitingen dan groepeert men uitingen bij 
elkaar die eenzelfde doel hebben, namelijk 'het verkrijgen van de gewenste 
gegevens met betrekking tot het reisplanonderdeel dat aan de orde is .' (bij
voorbeeld het verkrijgen van de gewenste gegevens met betrekking tot de 
vlucht naar Helsinki) . Gaat men anderzijds bij de structurering uit van het 
topic van de verschillende uitingen, dan groepeert men uitingen bij elkaar 
die eenzelfde topic hebben en dat topic is het reisplanonderdeel dat aan de 
orde is (bijvoorbeeld de vlucht naar Helsinki). Het blijkt dus dat, ongeacht 
welk van beide uitgangspunten gekozen wordt, altijd dezelfde uitingen bij 
elkaar worden gegroepeerd, namelijk die uitingen die betrekking hebben op 
eenzelfde reisplanonderdeel. 

3.3 Uitgangspunten en definities 

Zoals al eerder aan de orde kwam, hebben we bij dialogen te maken met 
twee partners die beurtelings uitingen genereren. De vraag is nu hoe het 
onderhavige model toegepast kan worden. Dit probleem wordt opgelost 
À?or het model toe te passen op de clauses van slechts één partner: die van 
'.e informatievrager (S). Een eventueel informatieverschaffend systeem (I) 

hoeft namelijk ook alleen de clauses van S in hun onderlinge samenhang te 
kunnen interpreteren. Concreet houdt dit in dat bekeken zal worden hoe 
een boom opgebouwd kan worden van de achtereenvolgende clauses van S. 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat bij de ontwikkeling van een 
model uitgegaan zal worden van intentie . Er zal nu bekeken worden welke 
consequenties dit heeft voor het gebruik van een boommodel, zoals Polanyi 
dat geschetst heeft, en dan met name voor de begrippen 'coördinatie' en 
'subordinatie'. Eerst zullen echter de basisbegrippen gedefiniëerd worden . 
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3.3.1 Clause en dcu 

CLAUSE 

Een belangrijk begrip is de clause. Elke discourse is opgebouwd uit één of 
meerdere aaneengesloten clauses. Elke clause bestaat uit één of meerdere 
aaneengesloten woorden . Binnen de discourse vervult de clause de rol van 
'kleinste informatieve eenheid'. Dit wil zeggen dat het niet mogelijk is 
om een clause op te delen, zodanig dat de afzonderlijke delen nog propo
sitionele informatie verschaffen. Elk woord binnen de clause is geuit om één 
en dezelfde propositie over te brengen. In de praktijk komt het er dikwijls op 
neer dat de clauses binnen een discourse gevormd worden door enkelvoudige 
zinnen en bijzinnen . In het geval dat een meervoudige zin gevormd wordt 
uit meerdere enkelvoudige zinnen, bestaat deze zin uit even zovele clauses. 
Een voorbeeld van een zin die uit twee clauses bestaat is de zin: 'Aangezien 
ik mijn neef van het vliegtuig moet halen (clause 1), wil ik weten hoelaat 
hij aankomt ( clause 2) .' De twee aangegeven clauses hadden ook in twee 
afzonderlijke zinnen geuit kunnen worden . Daarbij kan dan niet meer het 
voegwoord 'aangezien' gebruikt worden . Dit moet vervangen worden door 
een woord als 'daarom' vooraan in clause 2, zodat dezelfde relatie tussen de 
proposities van de beide clauses wordt uitgedrukt. 

Het kan ook zijn dat meerdere achtereenvolgende clauses eenzelfde gram
maticale vorm hebben en dat bepaalde zinsdelen identiek zijn. Wanneer 
deze clauses gecombineerd worden in een zin, dan worden identieke zinsde
len va.a.k niet meer herhaald. Hier blijft sprake van meerdere clauses, hoewel 
de weggelaten zinsdelen eerst aangevuld moeten worden om ze afzonderlijk 
te kunnen interpreteren. De vraag 'Wat is de vertrektijd en de aankomsttijd 
van de KL144?' besta.at bij ·;oorbeeld uit de clauses 'Wat is de vertrektijd 
van de KL144?' en 'Wat is :Ie aankomsttijd van de KL144?'. 

In dialogen komt het ook vaak voor dat antwoorden van slechts één of 
enkele woorden de functie van een clause hebben, ma.ar in deze gevallen zou 
men de antwoorden eenvoudig aan kunnen vullen tot grammaticaal correcte 
zinnen. Zo bevat bijvoorbeeld het woord 'New York' op zich niet voldoende 
informatie om hieruit een propositie af te leiden. Het is pa8 een informatieve 
eenheid ( en is dus een cla.use) als het een antwoord vormt op de vraag 'Waar 
komt de R.1262 vandaan?'. Hierbij is de propositie van 'New York' dus weer 
te geven als 'De R.1262 komt uit New York'. 
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DCV 

De definitie van 'dcu' (discourse constituent unit) luidt als volgt . Een 
dcu is een segment (constituent) binnen het boomdiagram van het hier
onder uit te werken structuurmodel. De kleinste dcu bestaat uit één clause. 
Grotere dcu's worden gevormd door samenvoeging van kleinere dcu's door 
coördinatie of subordinatie . 

We komen nu bij de vraag hoe coördinatie en subordinatie in hun werk 
gaan, indien deze begrippen toegepast worden op intenties. 

3.3.2 Coördinatie 

In het model van Polanyi worden dcu's gecoördineerd, wanneer de topics 
van deze dcu 's onder een zelfde noemer gerangschikt kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld 'de jongens in de stad' of 'de eigenschappen van John'. Het 
is nu eenvoudig om het begrip 'coördinatie' zodanig te herdefiniëren, dat 
het toepasbaar wordt op intenties: een dcu moet gecoördineerd worden 
weergegeven met een andere dcu, wanneer de intenties achter de beide 
dcu's subintenties zijn bij een gemeenschappelijke eersthogere intentie. Met 
'eersthoger' wordt het volgende bedoeld : een intentie DSPI is de eersthogere 
bedoeling bij intentie DSP2, wanneer er in de discourse geen intentie DSPx 
aan te wijzen valt , zodanig dat DSPx een subdoel bij DSPI is en DSP2 een 
subdoel bij DSPx. Een voorbeeld van coördinatie: in dcu 1 vraagt S over 
directe vluchten naar New York en in dcu 2 vraagt S over indirecte vluchten 
naar New York . Dcu 1 en 2 kunnen gecoördineerd worden, zodat een nieuwe 
dcu ontstaat. De bedoeling die S heeft met deze dcu is 'weergeven wat hij 
wil weten 0"'er ~luchten naar New York' . Deze bedoeling is voor de beide 
dcu 's ( 1 en '. 1 Ie eerst hogere bedoeling . 

3.3.3 Subordinatie 

SUBORDINATIE IN [P] EN [G&S] 

De vraag is nu wat er onder 'subordinatie' verstaan moet worden. In feite 
geeft subordinatie aan dat een segment niet uit gelijkwaardige subsegmenten 
bestaat (zoals bij coördinatie het geval is), maar uit ongelijkwaardige sub
segmenten. Het gaat daarbij dan om een dominant segment en om een 
ondergeschikt segment . In [P] wordt de term 'subordinatie' gebruikt, wan
neer in een dcu het topic van een andere dcu verder wordt uitgewerkt . Het 
ligt nu voor de hand om een dcu te subordineren aan een andere, wanneer de 
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intentie van de ene dcu verder wordt uitgewerkt in de andere dcu of wanneer 
de intentie van de ene dcu een subintentie is bij de intentie van de andere 
dcu . Na enige studie van de dialogen blijkt dat het geen eenvoudige zaak 
is om aan te geven wanneer dit het geval is. Men zou kunnen opperen dat 
een clause die een subdoel aangeeft, ondergeschikt is aan een clause die een 
bijbehorend hoofddoel aangeeft. Het blijkt echter dat het bij clauses die 
een hoofddoel aangeven , altijd gaat om een inleiding, bijvoorbeeld: 'Ik wil 
iets weten over treintijden .' Na deze inleiding volgen de clauses die specifiek 
naar bepaalde informatie vragen . Het is niet logisch om inleidingen te laten 
domineren over vragen naar specifieke informatie. Het doel van een inleiding 
is namelijk dikwijls om begrippen of komende vragen te introduceren. In 
feite hebben de inleiding en de feitelijke vraag naar informatie die daarop 
volgt een gemeenschappelijk doel , namelijk 'het verkrijgen van de gewenste 
informatie' . De inleiding en de bijbehorende vra(a)g(en) hebben dan ook 
verschillende doelen met een gemeenschappelijk hoofddoel. In het te ont
wikkelen model zal bij een inleiding dan ook sprake zijn van coördinatie en 
niet van subordinatie . 

In [G&S] worden de segmenten en subsegmenten uitsluitend aangegeven 
door rechte, overlappende haken in de tekst. Er wordt dus niet bij ver
meld of er sprake is van coördinatie dan wel subordinatie. Op een mogelijk 
onderscheid tussen deze beide begrippen wordt dan ook niet ingegaan in 
het artikel. Toch wordt het onderscheid impliciet wel gemaakt bij de struc
turering. Het blijkt namelijk dat in de voorbeelden in [G&S] twee soorten 
haakjesstructuren voorkomen. Ten eerste (zie figuur 3) is er de haakjesstruc
tuur die geheel volgens verwachting aangeeft dat een segment bestaat uit 
twee of meer subsegmenten (in dit geval kan men het overkoepelende seg
ment zien als de coördinatie van de subsegmenten) . ·verder blijkt echter 
ook een haakjesstructuur te bestaan (zie figuur 4) d~e aangeeft dat een 
segment bestaat uit afzonderlijke uitingen en één of meer subsegmenten . 
Kennelijk vallen de afzonderlijke uitingen rechtstreeks onder het overkoe
pelende segment en zijn ze dus dominant over de uitingen die onder een 
subsegment vallen . In dit geval is dus sprake van samenvoeging van twee 
ongelijkwaardige delen in een segment en dus van een soort subordinatie. 

Zowel in [P] als in [G&S] wordt niet ingegaan op de vraag waarom een 
begrip als subordinatie (impliciet) wordt gebruikt. In de volgende para
graaf wordt daarom bekeken of het eigenlijk wel zinvol is om subordinatie 
te handhaven in het model. 
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Figuur 4: Segment bestaande uit twee 'ongelijke delen' 
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HET ONDERSCHEID TUSSEN PRIMAIRE EN SECUNDAIRE 

INFORMATIE- UITWISSELING 

Zoals besproken, gaat het bij informatiedialogen om de uitwisseling van 
informatie over een bepaald gespreksonderwerp (het reisplan bij de Schip
holdialogen) . Zowel de informatievrager als de informatieverschaffer hebben 
de intentie de kennistoestand van de informatievrager te veranderen. Bij 
informatiedialogen staat bij de informatievrager dus het doel om bepaalde 
informatie te verkrijgen centraal waaruit meteen voortvloeit dat de infor
matievrager ook de intentie heeft om weer te geven welke gegevens door 
hem gewenst worden . Met elke vraag naar bepaalde informatie over het 
gespreksonderwerp wordt weergegeven welke gegevens gewenst worden met 
betrekking tot een deel van het gespreksonderwerp. Elke nieuwe vraag naar 
informatie vraagt opnieuw naar gegevens en heeft een eigen intentie die on
afhankelijk van de intentie van vorige vragen kan worden geuit in de vraag 
zelf. Er zijn in informatiedialogen echter ook clauses die niet direct vra
gen naar bepaalde gegevens over het gespreksonderwerp. Dit zijn bijvoor
beeld uitingen als: 'Wat bedoelt u?'. De intentie achter dit soort uitingen 
is in eerste instantie iets anders dan 'het verkrijgen van gewenste gegevens 
met betrekking tot het gespreksonderwerp' of 'het weergeven welke gegevens 
met betrekking tot het gespreksonderwerp gewenst worden'. In tweede in
stantie wordt een uiting als 'Wat bedoelt u?' natuurlijk wel gedaan om 
bepaalde gegevens met betrekking tot het gespreksonderwerp te verkrijgen, 
maar welke gegevens dit zijn moet blijken uit andere uitingen in de dia
loog. Naar aanleiding van het bovenstaande zal onderscheid gemaakt wor
den tussen primaire en secundaire informatie- uitwisseling. Dit onderscheid 
speelt een belangrijke rol bij subordinatie. 

Primaire informatie-uitwisseling is de informatie-uitwisseling waarbij ver
andering van de kennistoestand van de informatievrager ( voortaan S ge
naamd) m.b.t. het reisplan het directe doel vormt . Onder primaire informa
tie-uitwisseling vallen dus de clauses van S die uitsluitend weergeven welke 
gegevens gewenst worden met betrekking tot het reisplan, en de clauses van 
de informatieverschaffer ( voortaan I genaamd) die de gewenste gegevens ver
achaff en. Secundaire informatie-uitwisseling is alle informatie-uitwisseling 
die niet tot primaire informatie-uitwisseling behoort (en meestal ten dienste 
staat van de primaire informatie-uitwisseling). In tegenstelling tot clauses 
die vallen onder primaire informatie-uitwisseling (primaire clauses) wordt in 
clauses van S die tot secundaire informatie-uitwisseling (secundaire clauses) 
gerekend worden dus niet rechtstreeks gevraagd om gegevens met betrekking 
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tot het gespreksonderwerp. 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat er een verschil in intentie 

bestaat tussen primaire en secundaire informatie-uitwisseling. Dit verschil 
heeft, zoals valt te verwachten, consequenties ten aanzien van de dialoog
structuur. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de eigenschap 
'open of gesloten zijn' van een dcu. Een dcu is open, wanneer het doel van 
deze dcu nog niet bereikt is en er dus nog clauses aan toegevoegd kunnen 
worden die bijdragen aan het doel. In het boomdiagram komt het open zijn 
tot uitdrukking, doordat de knoop die de beteffende dcu representeert zich 
geheel rechts in de boom bevindt. Hierdoor is het mogelijk om er nieuwe 
clauses aan te bevestigen. (Een preciesere definitie van 'open of gesloten' 
zijn wordt gegeven in 3.3.4). In het geval van een dcu die uitsluitend uit 
een of meerdere primaire clauses bestaat is het doel van de dcu in principe 
bereikt op het moment dat de gewenste gegevens verkregen zijn. Behalve 
als S expliciet aangeeft dat dit doel bereikt is, kan I dat pas weten, wanneer 
S een nieuwe vraag om gegevens stelt, die bijdraagt tot een ander doel. Op 
dat moment geldt namelijk een nieuwe intentie en kan de oude als gesloten 
worden beschouwd. Dit is dan ook wat gebeurt bij coördinatie. Als een 
nieuwe primaire clause geuit is, wordt deze met coördinatie aan een open 
dcu in de boom geplaatst en alleen dcu's waar de nieuwe clause deel van 
uitmaakt en de clause zelf blijven open. 

Als we nu kijken naar secundaire clauses, dan zien we dat daarin niet 
om nieuwe gegevens gevraagd wordt. Als een secundaire clause dus geuit 
wordt na een primaire clause, dan betekent dit dat de primaire clause niet 
gesloten mag worden (en alle andere open dcu's dus ook niet). Er is immers 
nog geen nieuwe vraag om gegevens gesteld. De intentie van de laatste 
primaire clause blijft van kracht. Wanne""." S bijvoorbeeld een vraag stelt 
en er een communicatiestoornis blijkt OT'.' ~e treden, dan zal via secundaire 
informatie-uitwisseling getracht worden deze stoornis te verhelpen. Tijdens 
het oplossen van de stoornis blijft de intentie van de laatste primaire clause 
overeind staan, zodat de primaire informatie-uitwisseling na het oplossen 
van de stoornis vervolgd kan worden vanaf het punt dat deze onderbroken 
werd. Uit het bovenstaande blijkt dat een secundaire clause niet zonder meer 
gecoördineerd mag worden met een voorafgaande primaire clause, omdat 
dan de voorafgaande primaire clause ten onrechte gesloten wordt. Dit is 
uiteraard niet gewenst. Of een clause open of gesloten is maakt namelijk niet 
alleen verschil voor de mogelijke boomopbouw (aan een gesloten clause kan 
geen clause meer bevestigd worden), maar speelt ook een zeer belangrijke 
rol in de theorie over verwijzingen. Naar begrippen in een gesloten dcu 
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kan namelijk niet meer verwezen worden . (Hierop wordt verder ingegaan 
in hoofdstuk 5) . Om het geschetste probleem op te lossen zal het begrip 
'subordinatie' worden ingevoerd. Subordinatie vindt dus plaats, als een 
open clause ( en dus ook alle grotere open dcu 's) niet gesloten mag worden 
door een hieropvolgende clause. 

SECUNDAIRE INFORMATIE- UITWISSELING 

Men zal nu geneigd zijn te zeggen dat alle secundaire clauses gesubordineerd 
moeten worden. Dit is echter alleen het geval met secundaire informatie
uitwisseling die de primaire onderbreekt. Er zijn echter ook nog andere 
vormen van secundaire informatie-uitwisseling, namelijk de opening van de 
dialoog (bijvoorbeeld 'Goedemorgen, met J.v.S.'), de inleiding op een vraag 
en de afsluiting van de dialoog ('Bedankt voor de informatie.') . Deze vormen 
een uitzondering, omdat zij (gedeeltes van) primaire informatie-uitwisseling 
openen en/of sluiten. Daarbij is dus geen sprake van onderbreking . Eerder 
in deze paragraaf is al aangegeven dat de inleiding op één of meerdere vragen 
gecoördineerd kan worden met deze vraag/vragen . Hetzelfde geldt voor de 
opening en de afsluiting . S gebruikt een opening of een afsluiting namelijk, 
wanneer hij dat als wenselijk beschouwd binnen het protocol van dialoog
voering . Naast het stellen van de vragen zijn de opening en de afsluiting 
dan dus subdoelen bij het hoofddoel van de gehele dialoog, namelijk het 
'krijgen van alle gewenste gegevens' . Net zo als de inleiding gecoördineerd 
wordt met de dcu die de bijbehorende vragen omvat, zo kunnen de opening 
en de afsluiting gecoördineerd worden met de rest van de dialoog. 

In het rapport van Smit [Smit, 1989], dat betrekking heeft op telefonische 
informatiedialogen, wordt uitgebreid ingegaan op uitingen die niet feitelijk 
informatief z1jn . Deze uitingen worden daarin 'dialogue control acts' (dca's) 
genoemd. _· .ls dca's worden genoemd: openingen, afsluiti.ngen, pauzeren, 
corrigeren , verifiëren, bevestigen, aankondigen van een vraag , introduceren 
en indirect vragen. Hierop zal kort worden ingegaan. 

Openingen en afsluitingen zijn hierboven al behandeld. Hetzelfde geldt 
voor aankondigen van een vraag en introduceren, als we deze beide dca's als 
inleiding beschouwen. In de onderzochte terminaldialogen bestonden altijd 
pauzes tussen de verschillende beurten door de tijd die het kost om uitingen 
te lezen, correct te formuleren en te typen . Daarom wordt aangenomen dat 
pauzeren hier geen communicatieve functie heeft, zoals dat bij telefonische 
dialogen het geval is. Voor de overige dca's geldt dat waarschijnlijk een zeer 
groot deel van alle andere secundaire clauses in deze categorieën valt onder te 
verdelen . Het gemaakte onderscheid is ten aanzien van subordinatie echter 
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weinig zinvol, omdat ook bepaalde primaire clauses, die niet in aanmerking 
komen voor subordinatie, tot de genoemde dca's gerekend moeten worden. 
Zo is een indirecte vraag als: 'Weet u hoelaat de R.1262 uit New York 
aankomt?' duidelijk bedoeld om een tijdstip te weten te komen, zodat deze 
als primaire clause gezien moet worden. 

Samenvattend kan nu het volgende over subordinatie gezegd worden. 
Clauses van S waarmee niet om gegevens over het gespreksonderwerp ge
vraagd wordt, vallen onder secundaire informatie-uitwisseling. Al deze clau
ees, uitgezonderd opening en afsluiting van de dialoog en inleidingen op 
vragen, moeten in het boomdiagram gesubordineerd worden weergegeven 
aan de laatste primaire clause. De intentie van de dcu die bestaat uit deze 
clause ( de dominerende, primaire clause) en de daaropvolgende secundaire 
clauses is gelijk aan de intentie van de dominerende clause. 

3.3.4 Het openen en sluiten van dcu's 

De eigenschap 'open of gesloten zijn' van een dcu kan nu exact gedefiniëerd 
worden. Een dcu heet open, wanneer er nog clauses mee gecoördineerd 
kunnen worden (of eraan gesubordineerd, wanneer het de dcu bestaande uit 
één clause betreft) . Dit is het geval bij de dcu 's die het meest rechts in de 
boom zijn gelegen. Alle dcu's die niet open zijn, zijn gesloten. Een open dcu, 
dcu o, wordt gesloten, wanneer een nieuwe clause gecoördineerd wordt met 
dcu o of met een dcu waar dcu o deel van uitmaakt. Wanneer aan de laatst 
geuite clause, clause t, een nieuwe clause gesubordineerd wordt, dan blijft 
clause t open. Bij terugkeer naar de primaire informatie-uitwisseling kan dus 
eventueel coördinatie plaatsvinden aan clause t. In het boomdiagram wordt 
dit weergegeven door bevestiging .(middels een c-knoop) aan des-knoop vlak 
boven clause t. 

3.3.5 Kenmerken van het boomdiagram 

Weergave van dcu 's die ontstaan door coördinatie worden weergegeven door 
c-knopen; dcu's die ontstaan door subordinatie, worden weergegeven door s
knopen. Dcu's die bestaan uit één clause worden weergegeven met nummers 
die in oplopende volgorde aan de achtereenvolgende clauses in de dialoog 
zijn toegekend. Op deze wijze wordt d.m.v. de cijfers verwezen naar de 
betreffende clauses. De constituenten waar een dcu uit is samengesteld, 
worden met takken bevestigd onder het betreffende knooppunt. Daarbij 
staan bij clauses op gelijk niveau clauses die later in de dialoog komen, 
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rechts van eerdere clauses . Bij subordinatie staat de dominerende clause 
dus linksonder de s-knoop en de gedomineerde dcu rechtsonder de s-knoop. 

De relatieve hoogte in de boom Een laatste, nogal triviale eigenschap 
van dcu 's die in dit verslag gehanteerd wordt is de relatieve hoogte in de 
boom. Een willekeurige dcu, dcu h , ligt hoger in de boom dan een andere 
dcu, dcu I, als dcu l deel uitmaakt van dcu h. De hoogste dcu omvat dus 
alle andere dcu's, de laagste dcu van een gegeven stel dcu's wordt door alle 
andere omvat . 

Het boommodel is nu zodanig uitgewerkt dat het toepasbaar is op dia
logen . In het volgende hoofdstuk zal een instrument ontwikkeld worden, 
waarmee de informatie die discourse operators m .b.t. de boomstructuur 
verschaffen , tot uitdrukking gebracht kan worden. 
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4 Inventarisatie van mogelijke boomvoortzettin
gen 

In dit hoofdstuk zal a.angeven worden welke informatie discourse operators 
zouden kunnen verschaffen over de structuur van de dialoog. Dit houdt in 
dat bekeken zal worden welke informatie de informatievrager (S) zou kunnen 
verschaffen door het gebruik van discourse operators over de wijze waarop de 
boom op een bepaald moment moet worden voortgezet . Hiertoe zal een in
ventarisatie van boomvoortzettingen die op een willekeurig moment mogelijk 
zijn gegeven worden. Deze inventarisatie moet aan het licht brengen met 
welke beschrijvende factoren elke willekeurige boomvoortzetting eenduidig 
vast te leggen is. In hoofdstuk 7 zal bekeken worden welke informatie gevon
den discourse operators bevatten en deze informatie zal worden uitgedrukt 
in de bovengenoemde beschrijvende factoren. 

4.1 Knoopvorming en -uitbreiding 

In deze paragraaf wordt bestudeerd op welke wijzen een knoop gevormd of 
uitgebreid kan worden (en op welke wijzen niet) . De wijze van knoopvor
ming of -uitbreiding is uiteraard een belangrijke beschrijvende factor van 
een bepaalde boomvoortzetting. 

4.1.1 illustratie 

Bij wijze van illustratie wordt allereerst een theoretische bespreking gegeven 
van de vraag hoeveel verschillende bomen van drie clauses in de praktijk 
aangetroffen kunnen worden . Hierbij komen alle mogelijke w:~ zen van knoop
vorming of -uitbreiding aan de orde. 

Bij de opbouw van een boomdiagram wordt gestart bij de eerste c!ause 
van S, die in de bestudeerde dialogen tevens de eerste clause in de dialoog 
is. Wanneer er na deze clause een nieuwe clause van S volgt (tussen deze 
twee clauses kan al of niet een clause van I zitten, dit wordt niet in de 
boom verwerkt) zijn er twee mogelijkheden. De tweede clause wordt ofwel 
gecoördineerd aan de eerste ofwel gesubordineerd. De onstane dcu wordt 
voor het gemak dcu c genoemd in het eerste geval en dcu s in het tweede 
geval . Wanneer er nu een derde clause binnenkomt zijn er in het geval dat de 
tweede clause wordt gecoördineerd met clause 1 vier mogelijke voortzettin
gen: 
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1. clause 3 wordt gecoördineerd met clause 2 alleen, waarbij de zo ontstane 
dcu gecoördineerd is met clause 1 (fig . 5a) 

2. clause 3 wordt gesubordineerd aan clause 2 (fig . Sb) 

3. clause 3 wordt gecoördineerd met clause 2 binnen de bestaande dcu 
( dit houdt tevens in dat clause 3 ook gecoordineerd is aan clause 1) 
(fig. Se) 

4. clause 3 wordt gecoördineerd aan dcu c (fig . Sd). 

Een voortzetting waarbij clause 3 gesubordineerd wordt aan dcu c (fig. 6a) 
is niet mogelijk, omdat alleen gesubordineerd wordt aan de meest recente 
primaire clause (bij een voortzetting als in fig . 6a zou clause 2 ten onrechte 
gesloten worden). Een voorbeeld van drie clauses die leiden tot de boom in 
figuur 5d is : 'Wanneer vertrekt de KL442? Wanneer komt de KL442 aan? 
Hoeveel kost een bagagekluisje? ' . 

In het geval dat de tweede clause wordt gesubordineerd aan clause 1 zijn 
er twee mogelijkheden: 

1. wanneer ook clause 3 een secundaire clause is , wordt deze gecoördineerd 
met clause 2 (fig . Se) 

2. clause 3 is een primaire clause en wordt gecoördineerd met clause 1 
( door bevestiging middels een c-knoop aan de s-knoop) (fig. Sf). 

Een voortzetting waarbij clause 3 gesubordineerd wordt aan clause 2 (fig . 
6b) of aan dcu s (fig . 6c) is niet mogelijk , omdat subordinatie slechts kan 
plaats vinden aan de meest recente (open) primaire clause. 

~.1.2 Abstractie van het releva:..: · ~ boomgedeelte 

Na deze illustratie wordt in de rest van dit hoofdstuk van een willekeurige 
boom uitgegaan , die op de bovenbeschreven manier , clause voor clause is 
opgebouwd tot een willekeurig punt in een dialoog . In deze paragraaf wordt 
het relevante deel van de boom 'geïsoleerd ' en schematisch weergegeven . Dit 
verhoogt de overzichtelijkheid en biedt de mogelijkheid om boomkenmerken 
formeel weer te geven in verzamelingennotatie . Door deze formele weergave 
is een boomvoortzetting exact te beschrijven en is de informatie van dis
course operators dus eenvoudiger in een computerprogramma te verwerken. 

Van een boom zijn in feite alleen de meest rechts in de boom gelegen 
dcu's interessant, omdat alleen vanuit deze dcu's voortzetting mogelijk is. 
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Figuur 5: Mogelijke bomen van drie clauses 
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Figuur 6: Niet toegestane bomen van drie clauses 
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Figuur 7: Open knopen in een willekeurige boom 

Dit meest rechtse deel van de boom kunnen we weergeven als in figuur 71. In 
figuur 7 dcu t de meest recente clause voor . Verder zijn alle Ni's c-knopen, 
behalve Nl en N2. Nl en N2 kunnen zowel eens-knoop als een c-knoop zijn, 
maar kunnen nooit beide eens-knoop zijn. Het één en ander vloeit voort uit 
het feit dat bij subordinatie altijd sprake is van een dominerende primaire 
clause en één (fig . 8a) of meerdere (fig 8b) gecoördineerde secundaire clauses. 

Voor de overzichtelijkheid wordt nu overgegaan op een schematische 
weergave van figuur 7 (zie figuur 9) . In figuur 9 is a de verzameling van 
open knopen Ni (1 :5 i :5 n, n E N) van een boom, zoals aangegeven in 
figuur 7. Voor a geldt het volgende: 

• a E {0, {Nl..Nn}} 

• Nl t/m Nn zijn de open knooppunten in de boom 

• Nl en N2 zijn ofwel een c-knoop ofwel een s-knoop 

11n feite ia figuur 7 geheel vergelijkbaar met de atapel (ah.ck) in jG&S]. Het uiterlijke 
verachil i1 dat niet afgeronde segmenten niet gerepresenteerd worden door lagen in een 
1tapel, maar door een tak met open knooppunten . Verder hangt de meeat recente clauae 
onder a.an de tak, terwijl dit in het andere model boven op de stapel sou liggen (&la in 
jG&S] eegmenten ter grootte van een clause 1ouden worden onderacheiden). Figuur 7 moet 
dus vergeleken worden met de 1tapel op zijn kop . Het grote inhoudelijke verschil tu11en 
de stapel en figuur 7 ia dat de stapel voortvloeit uit top-down ■egmentering en figuur 7 
uit de bottom-up 1tructurering via de boom. 
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Figuur 8: mogelijke gevallen van subordinatie 
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dcu t 

Figuur 9: Schematische weergave van figuur 7 
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• Nl en N2 zijn nooit allebei een s-knoop 

• N3 t/m Nn zijn uitsluitend c-knopen 

Verder geldt uiteraard: 

• een s-knoop heeft altijd twee takken direct onder zich 

• c-knoop heeft altijd twee of meer takken direct onder zich 

• aan een tak is een clause of een knoop ( dcu groter dan een clause) 
bevestigd 

De in figuur 9 geschetste situatie met de genoemde voorwaarden zal de 
basissituatie genoemd worden, die voor elke willekeurige boom geldig is. 

4.1.3 Mogelijke voortzettingen vanuit de basissituatie: shift, ad-
dition en subordinatie 

Uit de illustratie van 4.1.1 vallen drie mogelijke wijzen van knoopvorming of 
-uitbreiding te destilleren . Uitgaande van de basissituatie kan dit als volgt 
worden weergegeven. Aan een willekeurige dcu i waarbij dcu i ofwel een Ni 
uit ais ofwel clause t, kan op twee manieren een nieuwe clause (clause t+l) 
gekoppeld worden : 

A) clause t+l wordt gecoördineerd met dcu i afzonderlijk, zodat een nieuwe 
c-knoop ontstaat. Deze voortzetting is altijd mogelijk . Deze voortzet
ting zal 'shift' genoemd worden . 

B) clause t+ 1 wordt gecoördineerd met dcu i door clause t+ 1 toe te voegen 
aan de dcu waar dcu i een gecoördineerde constituent van is. Met 
andere woorden: clause t+l wordt gecoördineerd met dcu i door clause 
t+ 1 onder de c-knoop boven dcu i te plaatsen. Voorwaarde hierbij is 
uiteraard dat een dergelijke c-knoop aanwezig is. Deze voortzetting 
zal 'addition' genoemd worden. 

Aan clause t kan echter naast de bovengenoemde manieren ook nog op een 
derde manier een nieuwe clause gekoppeld worden: 

C) clause t+l wordt aan clause t gesubordineerd. Voorwaarde hierbij is dat 
N2 uit a geen s-knoop is (want Nl en N2 zijn nooit beide eens-knoop) . 
Deze voortzetting zal uiteraard 'subordinatie' genoemd worden. 
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Om deze drie typen van voortzettingen vanuit de basissituatie schema
tisch weer te kunnen geven , is het eerst nodig om de eerder gedefiniëerde 
knooppuntenverzameling a op te kunnen splitsen in twee nieuwe verzamelin
gen, al en a2 . (Deze verzamelingen zullen een belangrijke rol spelen in 4.2) 
Wanneer dcu i de dcu is waar een nieuwe clause aan gekoppeld wordt op één 
van de boven gedefiniëerde voortzettingswijzen, dan is al de verzameling 
van knooppunten uit a die boven dcu i gelegen zijn in de boom. Al deze 
knooppunten blijven open na plaatsing van de nieuwe clause in de boom. 
a2 is de verzameling van alle andere knooppunten uit a die niet in al zitten . 
We kunnen al en a2 nog wat precieser definiëren. Zoals bekend is a ofwel de 
lege verzameling ofwel de verzameling van open knopen Ni. Wanneer a de 
lege verzameling is, dan zijn al en a2 ook de lege verzameling. Wanneer a 
niet de lege verzameling is en dcu i een element is van a (in het andere geval 
geldt dcu i = dcu t), dan geldt dat al de verzameling is van Ni+l t/m Nn 
en a2 de verzameling is van Nl t/m Ni . Wanneer dcu i = dcu t, dan geldt 
al = a en a2 is de lege verzameling . We kunnen nu de drie voortzettingen 
vanuit de basissituatie schematisch weergeven in figuur 10. 

In alle drie de gevallen is na plaatsing van de nieuwe uiting in de boom 
opnieuw de basissituatie van kracht, zij het met een gewijzigde a. De inhoud 
van de nieuwe a verschilt voor de drie onderscheiden voortzettingsmogelijk
heden : 

• bij voortzetting A wordt a gevormd door al en een c-knoop 

• bij voortzetting B is a gelijk aan al 

• bij voortzetting C wordt a gevormd door al en een s-knoop. Met 
andere woorden Nl is een s-knoop en N2 t / m Nn van de nieuwe a 
worden gevormd door Nl t / m Nn uit de vorige a . 

4.2 Plaatsing in de hierarchische structuur 

In de vorige paragraaf zijn drie typen knoopvorming en -uitbreiding on
derscheiden . Daarbij was de vraag op welke manieren een nieuwe clause 
aan de boom bevestigd kan worden , het uitgangspunt. In deze paragraaf 
zal de plaats waar de boom voortgezet wordt ( aan welke open dcu wordt 
een nieuwe clause bevestigd?) centraal staan. Deze plaats van voortzetting 
vormt namelijk de tweede en laatste beschrijvende factor van een willekeurige 
boomvoortzetting. Allereerst zal echter worden ingegaan op het begrip 
'de top van de primaire boom' en zal worden teruggekomen op het onder-
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Figuur 10: Mogelijke wijzen van knoopvorming of -uitbreiding 
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scheid tussen primaire en secundaire informatie-uitwisseling. Beide zaken 
zijn namelijk van belang bij de plaatsing in de boomstructuur. 

4.2.1 De top van de primaire boom 

Zoals bekend kunnen grotere dcu 's door coördinatie en subordinatie gevormd 
worden uit kleinere dcu's . De grotere dcu staat daarbij in het boomdiagram 
boven de kleinere dcu's . De dcu die op een bepaald moment in de dialoog 
boven in de boom staat is op dat moment de grootste dcu. Deze omvat alle 
andere dcu's en alle clauses die S tot op dat moment geuit heeft. Deze dcu 
hoeft echter nog niet de top van de boom te vormen. De boom zou immers 
nog verder naar boven uitgebouwd kunnen worden. De top van de boom 
wordt pas gevormd bij de creatie van de dcu die boven in de boom zal staan 
op het moment dat de dialoog beëindigd is . 

Evenals de top van de boom kunnen we ook de top van de primaire 
boom onderscheiden. De primaire boom is de boom van de dialoog zonder 
eventuele dialoogopening of -afsluiting. De top van de primaire boom wordt 
gevormd door de dcu die bovenaan in de primaire boom staat op het moment 
dat de dialoog beëindigd wordt . In het boomdiagram liggen eventuele dcu's 
die behalve de body van de dialoog (het deel waarin de informatie gevraagd 
wordt) ook een opening of afsluiting bevatten dus boven de top van de 
primaire boom. 

Het is belangrijk deze top van de primaire boom te onderscheiden van 
de rest van de boom, omdat deze betrekking heeft op het reisplan als geheel. 
De dcu's die betrekking hebben op de afzonderlijke onderdelen van het reis
plan, worden gecoördineerd in de top van de primaire boom (in het vervolg 
eenvoudigweg top van de boom geheten) . Discourse operators die aangeven 
dat een onderdeel van het reisplan is afgehandeld en een ander onderdeel 
aanbreekt, geven binnen het boommodel de informatie dat een nieuwe dcu 
begint, waarvan de eerste clause aan de top van de primaire boom beves
tigd moet worden . Of er boven deze top nog eventuele knooppunten liggen 
die de secundaire clauses van een opening of sluiting aan de body van de 
dialoog voegen, is daarbij niet van belang. In hoofdstuk 7, waarin discourse 
operators beschreven worden, zullen deze twee dan ook genegeerd worden. 
Eenvoudig kan namelijk de volgende regel gehanteerd worden . Stel dat N het 
aantal elementen is van al bij een bepaalde voortzetting van een willekeurige 
boom dan geldt het volgende: wordt een discourse operator gebruikt bij een 
voortzetting N=n bij een dialoog zonder opening of afsluiting, dan wordt 
deze ook gebruikt bij : 
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• een voortzetting N=n+l bij een dialoog met alleen een opening of 
alleen een sluiting 

• een voortzetting N=n+2 bij een dialoog met zowel een opening als een 
sluiting 

Op deze wijze is het niet meer nodig om de informatie van elke discourse 
operator drie keer te beschrijven voor de drie mogelijke gevallen. 

S zou, als hij een boom van zijn eigen uitingen maakte, altijd in de mer 
gelijkheid verkeren om va.,t te stellen wanneer de top van de boom bereikt 
wordt. Hij weet immers wat hij allemaal wil vragen. Als bekend is dat hij 
slechts de vertrektijd en de aankomsttijd wil weten van een bepaalde vlucht, 
dan weet hij dat bij de coördinatie van de twee betreffende clauses de top 
bereikt wordt. Voor I is dit niet duidelijk. Het zou namelijk ook kunnen dat 
S bijvoorbeeld nog iets over bagagekluisjes wil vragen. I kan pM afleiden 
dat de top van de boom bereikt is, als S hem die informatie geeft via een 
discourse operator of als een nieuwe clause betrekking heeft op een ander 
onderdeel van het reisplan. Een dergelijke nieuwe clause kan dan slechts 
gecoördineerd worden met de dcu die alle voorgaande clauses omvat. Daar
bij kan de gemeenschappelijke eersthogere intentie niet anders omschreven 
worden als 'weergeven welke gegevens ten aanzien van het reisplan gewenst 
worden' . Voorbeeld: de eerste clauses van de dialoog hebben betrekking 
gehad op het reisplanonderdeel 'vliegreis' . Een nieuwe clause 'Hoeveel kost 
een bagagekluisje?' moet nu gecoördineerd worden met de dcu over de 
vliegreis, omdat een nieuw reisplanonderdeel is aangebroken. Een eventuele 
volgende vraag over bagagekluisjes wordt via een shift gecoördineerd met 
de vorige clause afzonderlijk, terwijl een vraag over treintijden via addition 
aan de top van de boom bevestigd wordt. 

4.2.2 Primaire en secundaire informatie-uitwisseling 

Alvorens wordt overgegaan tot een behandeling van de plaats van voort
zetting in de boom, wordt eerst teruggekomen op het onderscheid tussen 
primaire en secundaire informatie-uitwisseling. Dit onderscheid is namelijk 
van invloed op de plaats van voortzetting. 

Als we opening, inleiding en afsluiting buiten beschouwing laten, is het 
onderscheid tll88en beide soorten van informatie-uitwi88eling terug te vinden 
in een scheiding in de boom door eens-knoop. De volgende vier voortzettin
gen vallen te onderscheiden (primaire informatie-uitwisseling wordt weerge
geven met 'pr.' en secundaire met 'sec.') . 
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1. Zowel de laatste als de voorlaatste clause vallen onder pr. In dit geval 
bestaat a zowel voor als na de voortzetting uit louter c-knopen. 

2. De voorlaatste clause valt onder pr. en de laatste onder sec. Dit houdt 
in dat pr. onderbroken wordt door sec. en data na de voortzetting een 
s-knoop bevat waaronder de nieuwe clause is geplaatst . 

3. De voorlaatste clause valt onder sec. en de laatste onder pr. Dit houdt 
in dat pr. na een onderbreking weer voort wordt gezet. Voor de voort
zetting bevat a een s-knoop en na de voortzetting niet meer, omdat 
de laatste clause boven de s-knoop aan de boom geplaatst wordt . De 
verzameling a2 bevat een element meer (des-knoop) dan bij een zelfde 
voortzetting van p zonder onderbreking van sec. 

4. Zowel de voorlaatste als de laatste clause vallen onder sec. In dit geval 
bevat a zowel voor als na de voortzetting eens-knoop. De boom wordt 
onder deze s-knoop voortgezet . Daarbij worden alle secundaire clauses 
met elkaar gecoördineerd. 

Nu geschetst is hoe subordinatie van invloed is op de plaats die een 
nieuwe clause krijgt in de boom, zal subordinatie verder genegeerd worden, 
als het gaat om de grootte van al en a2 na een voortzetting. Dat is met 
name het geval in de volgende paragraaf en bij de beschrijving van discourse 
operators (hoofdstuk 7) . 

4.2.3 De grootte van al en a2 

In paragraaf 4.1 is de verzameling open knooppunten a gedefiniëerd en de 
verzamelingen al en a2 waarin a na aanplaatsing van een nieuwe clause 
gesplitst wordt . Aangezien de grootte van a op elk moment bekend is, 
legt de grootte van ofwel al ofwel a2 vast waar de nieuwe clause aan de 
boom bevestigd wordt. Na bestudering van de discourse operators die in de 
dialogen werden aangetroffen, blijkt het zinvol de volgende categorieën te 
onderscheiden, uitgaande van al. 

1. al is gelijk aan de lege verzameling 

2. al bevat één element 

3. al is gelijk aan a 

4. al bevat meer dan één element en is niet gelijk aan a . 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat de voortzetting van categorie 3 overeen 
kan komen met één van de eerste twee, afhankelijk van de grootte van a . 

Categorie 1 Wanneer al de lege verzameling is, dan houdt dit in dat de 
nieuwe clause boven aan de boom bevestigd wordt met een shift. Deze 
voortzetting is met name interessant, omdat op deze wijze de top van 
de boom gevormd wordt , wanneer een nieuwe clause betrekking heeft 
op een nieuw onderdeel van het reisplan . Wanneer de top van de boom 
al bestaat, is deze voortzetting niet mogelijk. 

Categorie 2 De voortzetting waarbij al één element bevat is vooral inte
ressant, wanneer de top van de boom al bestaat . Bij het aanbreken van 
een nieuw onderdeel van het reisplan, wordt de nieuwe clause beves
tigd door addition. De andere mogelijkheid is dat de vorige clause 
al betrekking had op dat nieuwe onderdeel . In dat geval worden de 
betreffende twee clauses gekoppeld door een shift, zodat er een nieuwe 
knoop onder de top gevormd wordt . 

Categorie 3 Waneer al gelijk is aan a, dan bevat a2 uiteraard geen ele
menten. Deze voortzetting houdt in dat de nieuwe clause aan de laatste 
clause bevestigd wordt. Wanneer deze laatste clause tevens de eerste 
clause is van de dialoog , bevat a geen elementen en is de voortzetting 
gelijk aan die van categorie 1. De twee betreffende clauses worden dan 
dus gekoppeld met een shift . 

Categorie 4 Wanneer al meer dan 1 element heeft , maar niet gelijk is aan 
a, wordt de nieuwe clause ergens tussen de hoogste en de laagste open 
knoop geplaatst . 

Met de wijze van knoopvorming of -uitbreiding met de grootte van a voor 
en van al na de voortzetting en met het begrip 'top van de boom' hebben 
we de beschikking over de beschrijvende factoren die elke voortzetting van 
een willekeurige boom exact en eenduidig kunnen beschrijven. Hiervan zal 
in hoofdstuk 7 gebruik gemaakt worden . 

5 Verwijzingen 

Zoals al eerder is aangegeven, zullen onder 'verwijzing' woorden verstaan 
worden die de lezer of hoorder voor een interpretatie terugsturen naar an
tecedenten in voorafgaande clauses. In [P] werd het probleem slechts kort 
genoemd zonder dat er dieper op ingegaan werd . In [G&S] wordt gesteld 
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dat een verw1Jzmg in een u1tmg alleen kan verwijzen naar begrippen die 
voorkomen in een nog niet afgesloten segment waarvan de betreffende ui
ting deel uitmaakt. Hoewel de methode van opbouwen en weergeven van de 
segmenten geheel verschilt met die van het ontwikkelde boommodel, moeten 
de segmenten uit [G&S], als het goed is, grotendeels overeenkomen met de 
dcu's van het boommodel. In beide gevallen ligt namelijk intentie op ver
schillende niveaus ten grondslag aan de structurering. Het is dus vrij een
voudig om de theorie van Grosz en Sidner te vertalen naar het boommodel. 
Open segmenten hebben in het model van Grosz en Sidner een bijbehorende 
laag in een stapel. In deze laag worden de centrale begrippen uit een seg
ment vastgelegd. Iets dergelijks kan ook gebeuren voor dcu's. Van alle open 
dcu's (het begrip 'open' is gedefiniëerd 3.3.3) dienen de centrale begrippen 
opgeslagen te zijn. Deze centrale begrippen tesamen vormen het topic van 
de dcu . In informatiedialogen gaat het dikwijls om begrippen die behoren 
tot het onderwerp van een vraag of meerdere vragen. Deze begrippen wor
den in de vragen of in een bijbehorende inleiding genoemd. Voorbeelden 
van deze begrippen zijn de vlucht van New York naar Schiphol, de plaats 
van vertrek, een tijdstip, een willekeurig bagagekluisje e.d. 

5.1 Centrale begrippen 

Van een clause (zonder verwijzingen) is makkelijk te bepalen welke begrip
pen centraal staan . In een vraag als 'Wanneer vertrekt het eerstvolgende 
vliegtuig naar New York?' zijn de centrale begrippen: 'het tijdstip van 
vertrek van het eerstvolgende vliegtuig naar New York', 'het eerstvolgende 
vliegtuig naar New York' en 'New York'. Dit zijn de begrippen waar in 
een volgende vraag naar verwezen kan worden met woorden als 'dan', deze 
(vlucht), en 'daar'. De vraag is nu welke begrippen centraal staan in een 
dcu die ontstaat door coördinatie of subordinatie . 

Bij coördinatie worden twee dcu's samengevoegd, omdat een gemeen
schappelijke eersthogere intentie aan te wijzen valt. Deze intentie is van de 
vorm 'weergeven welke gegevens gewenst worden met betrekking tot een 
onderwerp' . De begrippen die centraal staan in een dcu gevormd door 
coördinatie zijn nu het best aan te duiden als: 'de begrippen die het on
derwerp waarop de intentie van de betreffende dcu betrekking heeft nader 
specificeren, waardoor dit onderwerp zich in meerdere of mindere mate on
derscheidt van andere onderwerpen van eenzelfde onderwerptype. (Een on
derwerptype is een verzameling objecten van dezelfde soort, bijvoorbeeld de 
verzameling 'treinen', 'vliegtuigen' of 'gebouwen'.) Als voorbeeld wordt het 
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onderwerptype 'treinen ' genomen . Aan het onderwerptype 'treinen' is o.a. 
het begrip 'instapplaats' gerelateerd . Als nu in een betreffende dcu vermeld 
wordt dat het gaat om treinen vanuit Tilburg, dan is Tilburg een centraal 
begrip. 'Tilburg' is namelijk een specificatie van het gespreksonderwerp, 
waardoor dit onderwerp in bepaalde mate onderscheiden kan worden van 
andere elementen uit de verzameling 'treinen' (bijvoorbeeld 'treinen die van 
Groningen naar Leeuwarden rijden). Wordt er in de dcu ook nog melding 
van gemaakt dat een neef van Schiphol gehaald moet worden, dan is deze 
neef een centraal begrip in de clause waarin hij genoemd wordt, maar niet 
in de hele dcu. De neef is namelijk niet relevant voor het onderscheid tussen 
verschillende treinen. Kijken we naar de open dcu's in de boom van een 
dialoog , dan zien we dat de intentie achter de betreffende dcu's algemener 
is naarmate de dcu hoger in de boom ligt. Zo kan de intentie verlopen 
van 'weergeven dat de vluchtduur van de vlucht naar Bordeaux op zater
dag om 13.00 uur gewenst wordt' via 'weergeven welke gegevens gewenst 
worden met betrekking tot vluchten naar Bordeaux ' naar 'weergeven welke 
gegevens gewenst worden met betrekking tot het reisplan'. Bijbehorende 
centrale begrippen zullen dus ook steeds minder specifiek zijn naarmate ze 
bij een hogere dcu horen . 

Welke begrippen staan nu centraal in een dcu die bestaat uit een clause 
en een gesubordineerde dcu? In het geval van coördinatie wordt de voor
laatste clause (en eventueel grotere dcu's) gesloten door de laatste clause. 
Slechts begrippen die in verband met een eventuele gemeenschappelijke in
tentie centraal moeten blijven, worden vastgehouden (de overkoepelende dcu 
is immers nog open) . In het geval van een overgang van primaire naar se
cundaire informatie-uitwisseling moeten daarentegen alle centrale begrippen 
b~ .. ·:aard worden en mag geen enkele open dcu gesloten worden, omdat naar 
~- · :e dcu's teruggekeerd moet kunnen worden . Dit is dan ook de reden dat de 
overgang van primaire naar secundaire informatie-uitwisseling weergegeven 
wordt door subordinatie . Per definitie wordt een clause namelijk niet ge
sloten, wanneer er een andere clause aan gesubordineerd wordt . Het is nu 
dan ook duidelijk dat bij een dcu die gevormd wordt door subordinatie, 
in ieder geval alle begrippen vastgehouden moeten worden (centraal staan) 
die centraal staan in de dominerende clause. Verder is ook de intentie van 
een dergelijke dcu gelijk aan de intentie van de dominerende clause, zodat 
begrippen uit de ondergeschikte clauses alleen centraal staan in deze dcu , 
als ze relevant zijn in het licht van de intentie van de dominerend clause. 
Wanneer een begrip relevant is, is besproken bij het gedeelte hierboven over 
centrale begrippen bij coördinatie. 
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5.2 Regels 

Nu is vastgelegd welke begrippen als centraal binnen de verschillende dcu's 
aangemerkt moeten worden, kan bekeken worden hoe verwijzing in de prak
tijk plaatsvindt. In de ca. twintig dialogen die daartoe bestudeerd zijn, bleek 
het gebruik van verwijzingen zonder uitzonderingen eenduidig te bepalen. 
Het aantal mogelijke antecedenten van een verwijzing in een bepaalde clause 
wordt op de volgende manier aan regels gebonden. 

• De verwijzing kan alleen terugslaan op een begrip dat centraal staat 
in een dcu die open is op het moment dat de betreffende clause geuit 
wordt (en dus nog niet aan de boom geplaatst is) of op een begrip dat 
centraal staat in het laatste antwoord dat I heeft gegeven. Hierbij moet 
het volgende worden opgemerkt: wanneer een begrip uit een vraag van 
S nader gespecificeerd wordt door een antwoord van I, dan wordt het 
betreffende begrip vervangen door de aangegeven specificatie. Wan
neer S vraagt welke vlucht er naar Oslo vliegt en I antwoord : 'De 
SK543.', dan is een verwijzing naar de vlucht naar Oslo vervolgens 
een verwijzing naar de SK543 . 

• Wanneer er meerdere antecedenten mogelijk zijn, komt het antecedent 
in aanmerking dat afkomstig is uit de laagst in de boom geplaatste 
open dcu . Of een bepaald begrip überhaupt op kan treden als an
tecedent bij een bepaalde verwijzing is een semantisch en grammati
caal probleem waarop in deze scriptie niet wordt ingegaan . 

Een opmerkelijke uitkomst is, dat een clause met een verwijzing niet 
tot de dcu hoeft te behoren "Vaaruit het antecedent afkomstig is. Dit is in 
tegenspraak met de theorie in' [G&S]. Voorbeeld: in dialoog 2.5 [Beun, 1987] 
begint met uitingsbeurt 9 een nieuwe dcu die betrekking heeft op de vlucht 
van Schiphol naar Helsinki . In de eerste clause van deze dcu wordt verwezen 
naar een dag ( diezelfde dag) en een tijd ( daarna) uit de dcu die betrekking 
heeft op de vlucht van Bordeaux naar Schiphol en die inmiddels afgehandeld 
is . De theorie in [G&S] luidt dat een verwijzing alleen kan verwijzen naar 
begrippen in open segmenten. Op het eerste gezicht lijkt dit in overeenstem
ming met bovengenoemde regels, daar het begrip 'open' in beide gevallen 
betekent dat een segment (of dcu) nog niet is afgerond . Het verschil zit 
echter weer in de wijze waarop de segmenten worden opgedeeld. In [G&S] 
worden de segmenten achteraf ingedeeld van groot naar klein (top-down) en 
een segment eindigt (is gesloten) vóór een uiting die tot een ander segment 
behoort . In het zojuist gegeven voorbeeld zou de dcu over de vliegreis van 
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Bordeaux naar Schiphol dus gesloten zijn vóór de uiting uit de dcu die gaat 
over de vlucht naar Helsinki en zou in deze uiting niet verwezen kunnen 
worden naar een begrip uit de dcu over de vliegreis naar Bordeaux . Bij de 
bottom-up aanpak wordt een dcu pas gesloten, nadat gebleken is dat een 
nieuwe dcu is aangebroken, dus na de clause die tot een andere dcu behoort. 
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6 Voorbeeld van toepassing van het ontwikkelde 
model 

Als voorbeeld worden in dit hoofdstuk het besproken model en de bijbe
horende theorie toegepast op dialoog 2.5 [Beun, 1987]. Eerst worden de 
opdracht voor de proefpersoon en de dialoog gegeven. Vervolgens zal bij 
elke clause van S afzonderlijk commentaar worden gegeven en zal worden 
aangegeven hoe clause voor clause een boom wordt opgebouwd uit de ui
tingen van S. Deze clauses zijn daartoe genummerd. (Deze nummering 
komt niet overeen met de nummering van de opeenvolgende beurten, die 
al in de dialogen was aangebracht) . Incidenteel zal ook commentaar wor
den gegeven bij clauses van 1. Verder zal het gebruik van verwijzingen en 
discourse operators besproken worden. De boomvoortzettingen zijn na de 
dialoog weergegeven in de figuren lla t/m llm. 

HET OPDRACHTVERHAALTJE VOOR DE PROEFPERSONEN 

U gaat dit jaar drie weken naar Bordeaux voor een cursus Frans. 
U heeft vlucht KL325 vanuit Amsterdam geboekt . De terug
reis moet ter plaatse geboekt worden. De cursus is op vrijdag 
afgelopen en u wilt op zaterdag terug naar Nederland. Met welke 
vlucht en hoe laat kunt u zaterdag terug? 

Op die zaterdag wilt u een gedeelte van uw bagage op Schiphol 
achterlaten om vervolgens naar Helsinki door te vliegen waar u 
een maand op vakantie gaat bij uw broer. Hoeveel tijd heeft u 
tussen aankomst en de vlucht naar Helsinki (AY85, .)? 

Hoeveel bagage kunt u kwijt in een bagagekluis en hoeveel kost 
u dat? 

DE DIALOOG 

1. S: Ik wil dit jaar graag naar Bordeaux reizen . Ik had graag van u ver
nomen of op zaterdag een vliegtuig vanuit Bordeaux naar Nederland 
komt? 

2. I: Ja. 

3. S: Kunt u mij vertellen welke vlucht? 
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4.. 1: De IT5066 en BA365. 

5. S: Hoelaat ben ik dan terug op Schiphol? 

6. I: Voor welke vlucht? 

7. S: Geef maar voor allebei . 

8. I: De IT5066 om 12.25 uur en de BA365 om 18.15 uur. 

9. S: Diezelfde zaterdag wens ik daarna een vliegtuig naar Helsinki te ne-
men. Is er een vlucht naar Helsinki die dag en wat is de vertrektijd? 

10. I: Ja, er vertrekt een vliegtuig om 17.30 uur. 

11. S: Is dit vlucht AY854? 

12. 1: Nee. 

13. S: Wat is de vertrektijd van deze vlucht? 

14. I: 11.10 uur. 

15. S: Ik had bovendien nog graag wat bagage op Schiphol achtergelaten. 
Kunt u mij vertellen hoeveel er in een bagagekluis kan en wat dat kost? 

16. 1: U kunt twee koffers en wat handbagage in een kluis kwijt en dat kost 
2 gulden per dag. 

17. S: Danku. 

18. I: Tot uw dienst . 

BESPREKING VAN DE DIALOOG 

1. S: Ik wil dit jaar graag naar Bordeaux reizen . 

Deze clause is een inleiding die op zich weinig zinvol is. Het doel van deze 
clause is wellicht om te verklaren waarom in de volgende clause gevraagd 
gaat worden naar een vliegtuig vanuit Bordeaux. Vaak is een inleiding ook 
bedoeld om niet meteen met de deur in huis te vallen. Waarschijnlijk is dit 
hier ook het geval. Met clause 1 zal de dcu gecoördineerd moeten worden 
die bestaat uit alle clauses die betrekking hebben op Bordeaux. 
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2. S: Ik had graag van u vernomen of er op zaterdag een vliegtuig vanuit 
Bordeaux naar Nederland komt? 

In deze clause wordt gevraagd naar het al of niet gaan van een vliegtuig 
op zaterdag en wel het vliegtuig van Bordeaux naar Nederland. Centrale 
begrippen in deze clause zijn: 'zaterdag', 'een vliegtuig va.nuit Bordeaux 
naar Nederland op zaterdag', 'het komen van een vliegtuig va.nuit Bordeaux 
naar Nederland op zaterdag', 'Bordeaux' en 'Nederland'. De intentie achter 
deze clause is 'willen weten of er op zaterdag een vliegtuig va.nuit Bordeaux 
naar Nederland komt' en dientengevolge ook 'het willen laten weten cq. het 
weergeven van deze intentie'. 

Clause 2 moet gecoördineerd worden met clause 1 via een shift . De 
intentie achter de dcu die zo ontstaat is 'weergeven welke gegevens gewenst 
worden ten aanzien van het reisplangedeelte 'Bordeaux'. Hierbij staat alleen 
het begrip 'Bordeaux' centraal. Naast de clause over de vlucht van Bordeaux 
naar Nederland zou deze dcu in principe nog uitgebreid kunnen worden met 
allerlei uiteenlopende dcu's die allemaal betrekking hebben op Bordeaux. 
Zie figuur 11a. 

I: Ja. 

3. S: Kunt u mij vertellen welke vlucht? 

Met clause 3 wordt gevraagd om een specifieke vlucht aan te geven uit de 
verzameling van alle vluchten. Hoe deze vlucht zich van de andere vluchten 
onderscheidt, wordt echter niet vermeld. Met andere woorden: de eigen
schap(pen} die de betreffende vlucht moet bezitten wordt/worden bekend 
verondersteld. Deze eigenschap(pen} is/zijn te vinden tussen de centrale 
~egrippen van de vorige clause, namelijk 'het komen van Bordeaux naar 
Nederland op zaterdag' . De begrippen die centraal staan in clause 3, zijn: 
'vlucht vanuit Bordeaux naar Nederland op zaterdag', 'zaterdag', 'Neder
land' en 'Bordeaux'. 

Clause 3 kan gecoördineerd worden met clause 2. De gemeenschappelijke 
eersthogere intentie is daarbij 'weergeven welke gegevens gewenst worden 
over vluchten van Bordeaux naar Nederland op zaterdag' . Verder moet 
clause 1, zoals gezegd, gecoördineerd worden met de nieuw ontstane dcu. 
Zoals bekend, wordt een dergelijke boomvoortzetting een shift genoemd. 
Zie figuur Ub. 

I: De IT5066 en BA365. 
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Vanaf dit moment wordt het begrip 'vlucht op zaterdag vanuit Bordeaux 
naar Nederland' vervangen door 'IT5066 en BA365' . 

4. S: Hoelaat ben ik dan terug op Schiphol? 

Het woordje 'dan' (in dat geval) verwijst naar een bekend veronderstelde 
conditie, namelijk 'indien ik de IT5066 of BA365 neem op zaterdag (vanuit 
Bordeaux)'. Aangezien ook clause 4 gevoegd kan worden onder de intentie 
'gegevens die gewenst worden over vluchten (de IT5066 en BA365) van Bor
deaux naar Nederland op zaterdag' kan addition plaats vinden. Centraal 
begrip in deze clause is o.a. 'het terug zijn op Schiphol' . Zie figuur l lc. 

I: Voor welke vlucht? 

I verkeert (onterecht) in de verondertelling dat S slechts in een vlucht ge
ïnteresseerd is en stelt de vraag 'Voor welke vlucht?'. Deze wedervraag is 
niet bedoeld om de kennistoestand van S te veranderen en valt dus onder 
secundaire informatie-uitwisseling evenals het komende antwoord van S. 

5. S: Geef maar voor allebei . 

Doordat de clause hoort tot secundaire informatie-uitwisseling wordt hij 
gesubordineerd weergegeven . Allebei slaat terug op beide eerdergenoemde 
vluchten . Zie figuur lld . 

I: De IT5066 om 12.25 uur en de BA365 om 18.15 uur. 

6. S: Diezelfde zaterdag wens ik daarna een vliegtuig naar Helsinki te ne-
men. 

Deze clause is een inleiding die aangeeft dat een ander deel van het reisplan is 
aangebroken en die nieuwe begrippen intrr: '•Jceert ('vliegtuig naar Helsinki ' 
en 'Helsinki'). Met 'diezelfde zaterdag ' ordt verwezen naar de bekende 
zaterdag uit de vorige open dcu's . Het woordje 'daarna' verwijst naar 'het 
terug zijn op Schiphol (om 12.25 uur of 18.15 uur)' uit clause 4, die nog niet 
is gesloten na clause 5. In clause 6 staat het nemen van een vliegtuig (vlucht) 
centraal en de specificatie van enkele begrippen die daaraan gerelateerd zijn, 
namelijk 'zaterdag' (dag van vertrek), 'na 12.25 uur of 18.15 uur' (tijdstip 
van vertrek), 'Helsinki' (plaats van bestemming). 

Omdat een nieuw deel van het reisplan is aangebroken, moet clause 6 
geheel boven in de boom bevestigd worden met een shift. Daarmee is de top 
van de boom gecreëerd. De intentie die hoort bij deze 'top-dcu' is 'weergeven 
welke gegevens gewenst worden met betrekking tot het reisplan. Zie figuur 
lle. 
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7. S: Is er een vlucht naar Helsinki die dag 

Deze clause wordt gecoördineerd met clause 6 en de nieuw gevormde dcu 
wordt aan de top bevestigd: shift. 'Die dag' verwijst naar de bekende za
terdag. De gemeenschappelijke intentie is 'verkrijgen van de gegevens die 
gewenst worden met betrekking tot de vluchten naar Helsinki op zaterdag 
na 12.35 uur of 18.15 uur'. Zie figuur llf. 

8. S: en wat is de vertrektijd? 

Clause 8 kan via shift bevestigd worden aan clause 7. De gemeenschappelijke 
intentie is 'weergeven welke gegevens gewenst worden met betrekking tot de 
vlucht naar Helsinki op zaterdag na 12.35 uur of 18.15 uur' . In hoofdstuk 7 
zal blijken dat het woordje 'en' praktisch altijd gebruikt wordt bij coördinatie 
van twee primaire clauses waarbij de verzameling al gelijk is aan a. Het 
feit dat de beide clauses in één zin geuit zijn is natuurlijk ook een sterke 
aanwijzing voor een dergelijke voortzetting . Zie figuur llg. 

I: Ja, er vertrekt een vliegtuig om 17.30 uur. 

9. S: Is dit vlucht AY854? 

'Dit' slaat terug op 'een vliegtuig om 17 .30 uur' genoemd in het laatste 
antwoord van 1. Clause 9 kan gerangschikt worden onder dezelfde dcu als 
clause 7 en 8: addition . S wil met zijn vraag achterhalen of de genoemde 
vlucht dezelfde is als de vlucht die in het opdrachtverhaaltje is genoemd. 
Zie figuur llh . 

I: Nee. 

10. S. Wat ic de vertrektijd van deze vlucht? 

Met 'deze vlucht' verwijst S terug na.ar de AY854 uit clause 9. S wil dus 
weten wat de vertrektijd van de AY854 is (omdat hij wil weten waarom hij 
onverwacht het antwoord 'nee' kreeg). Clause 10 kan gecoördineerd worden 
met clause 9 onder de gemeenschappelijke eersthogere intentie 'weergeven 
welke gegevens gewenst worden over de A Y854'. De nieuw gevormde dcu 
neemt in de boom de plaats in van clause 9. Er is dus sprake van een shift. 
Zie figuur Ui. 

I: 11.10 uur. 

ll. S. Ik had bovendien nog graag wat bagage op Schiphol achtergelaten. 
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Er wordt weer overgegaan op een nieuw onderdeel van het reisplan. Clause 
11 moet middels addition aan de top van de boom bevestigd worden. Deze 
voortzetting valt niet alleen af te leiden uit deze nieuwe inleidende zin, m&ar 
mogelijkerwijs ook uit het gebruik van de discourse operator 'bovendien'. Zie 
figuur llj. 

12. S. Kunt u mij vertellen hoeveel er in een bagagekluis kan 

Hier is sprake van coördinatie met clause 11 middels een shift . De gemeen
schappelijke intentie wordt : 'weergeven welke gegevens gewenst worden over 
het achterlaten van bagage op Schiphol'. Zie figuur llk. 

13. S. en (kunt u mij vertellen) wat dat kost? 

Clause 12 en clause 13 kunnen middels een shift gecoördineerd worden . De 
gemeenschappelijke intentie is daarbij : 'weergeven welke gegevens gewenst 
worden met betrekking tot bagagekluisjes'. We zien hier weer dat de beide 
clauses in een zin zijn geuit en we zien het gebruik van de discourse operator 
'en'. Zie figuur 111. 

1: U kunt twee koffers en wat handbagage in een kluis kwijt en dat kost 
2 gulden per dag . 

14. S. Dank u. 

Clause 14 wordt gebruikt om de dialoog af te sluiten . Deze clause moet 
gecoördineerd worden met de rest van de dialoog. De gemeenschappelijke 
intentie is 'weergeven welke gegevens gewenst worden met betrekking tot 
het reisplan' . Zie figuur llm. 

I: Tot uw dienst . 

De dialoog is beëindigd . 
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fig .11i 

fig .11k fig .11l 

Figuur 11: Boomopbouw van voorbeelddialoog 
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7 Discourse operators 

In dit hoofdstuk zullen de discourse operators besproken worden die zijn 
aangetroffen in de bestudeerde dialogen. Zoals al eerder aan de orde is 
gekomen, worden alle woorden en woordgroepen tot discourse operators ge
rekend die informatie verschaffen over de structuur van de dialoog . Dat deze 
woorden daarnaast ook nog andere informatie kunnen bevatten is daarbij in 
dit rapport niet van belang. 

In hoofdstuk 4 is uitgewerkt welke informatie er, binnen het kader van 
het ontwikkelde boommodel, gegeven kan worden over de structuur van 
een dialoog . In dit hoofdstuk zal weergegeven worden welke informatie er in 
praktijk verschaft wordt en welke discourse operators daarvoor gebruikt wor
den. Daartoe zullen de discourse operators die in de bestudeerde dialogen 
zijn aangetroffen, afzonderlijk besproken worden in de volgende paragrafen. 
De vindplaatsen van de discourse operators zijn vermeld in de bijlage. 

7.1 'En' 

Het woordje 'en ' wordt o.a. gebruikt om twee zinnen of zinsdelen van gelijk 
type aan elkaar te koppelen, zodat deze een geheel vormen. Wanneer twee 
zinnen aan elkaar gekoppeld worden tot een zin, dan is 'en' een neven
schikkend voegwoord. Het woordje 'en' is een discourse operator, wanneer 
het gebruikt wordt om twee clauses aan elkaar te koppelen . In dit geval 
bevat het namelijk informatie over de interclausale structuur. Het is echter 
ook mogelijk dat 'en' twee woorden aan elkaar koppelt (bijvoorbeeld: 'tussen 
13.00 en 14.00 uur') . In dat soort gevallen kan 'en ' niet als discourse operator 
ongevat worden . 

Het woordje 'en' werd 160 keer als discourse operator aangetroffen in 
105 dialogen. 'En' bleek dan en slechts .1 an als discourse operator opgevat 
te moeten worden, als het voorin in een clause werd aangetroffen .In 142 
gevallen werd het aangetroffen tussen twee clauses binnen een zin. In de 
andere 18 gevallen stond het vooraan in een zin. 

Over de voortzetting van het boomdiagram in de gevallen dat 'en' tussen 
twee clauses in een zin werd aangetroffen, valt het volgende te zeggen . Van 
de 142 gevallen ging het in 103 gevallen om shift en in 39 gevallen om 
addition. Een voorbeeld van een dergelijke shift is : 'Welke vluchten gaan 's 
zaterdags vanuit Bordeaux naar Schiphol en hoe laat?' Een voorbeeld van 
een dergelijke addition is: 'Nu iets over de bagage, hoeveel is toegestaan per 
persoon? Moet dat nog in een bepaald aantal koffers en zijn er eisen wat 
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betreft de afmetingen?' In alle gevallen was de knooppuntenverzameling al 
gelijk aan de verzameling a, hetgeen wil zeggen dat de clause na het woordje 
'en' in de boom gekoppeld moest worden aan de voorafgaande clause. Slechts 
in één geval moest de clause na 'en' daarbij aan de top van de boom bevestigd 
worden, hetgeen inhield dat twee clauses die op verschillende onderdelen van 
het reisplan betrekking hadden, aan elkaar gekoppeld moesten worden. Het 
ging hier om het geval: 'De vertrektijden van het vliegtuig naar München 
op vrijdagmorgen en ook nog de kosten van een bewaakte parkeergarage.' 

In de gevallen dat het woordje 'en' vooraan in de zin werd aangetroffen, 
ging het in 15 gevallen om shift en in 3 gevallen om addition. Voorbeeld van 
'en' vooraan in een zin en voortzetting shift: 

S: Vertrekt volgende week dinsdag vluchtnummer KL185 naar Oslo? 

I: Ja. 

S: En vluchtnummer KL186? 

Van de 18 gevallen was de verzameling al na de boomvoortzetting in 16 
gevallen gelijk aan a. In twee gevallen (shift en addition) bevatte de verza
meling a2 één c-knoop, hetgeen wil zeggen dat de clause na het woordje 'en' 
niet aan de voorgaande clause gekoppeld moet worden, maar aan de dcu 
die daarboven ligt in de boom. In geen van de 18 gevallen was sprake van 
bevestiging aan de top van de boom. 

In alle 160 gevallen dat het woordje 'en' werd aangetroffen, bleek er 
uitsluitend sprake te zijn van aaneenkoppeling van clauses van hetzelfde 
type. Dit wil zeggen dat middels het woordje 'en' nooit primaire clauses aan 
secundaire gekoppeld werden. Van de 160 gevallen betrof het in 8 gevallen 
een koppeling van secundaire clauses (zie bijlage) en dus in 152 een koppeling 
van primaire clauses. 

'1.2 'Maar' 

Het woordje 'maar' kent vele betekenissen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt 
om imperatieven een minder commanderende toon te geven (bijvoorbeeld 
'doe maar') en het kan ook de betekenis 'slechts' hebben. In dit soort 
gevallen is 'maar' geen discourse operator. 'Maar' wordt echter meestal 
gebruikt om een contrast aan te geven tussen de inhoud van een zin en de 
voorafgaande zin(nen). In die functie kan 'maar' wel als discourse operator 
aangemerkt worden. Het bleek dat hiervan uitsluitend sprake was in alle 
gevallen dat 'maar' voorin in een clause werd aangetroffen. 
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'Maar' als discourse operator kwam acht keer voor in de dialogen (zie 
bijlage). Zes keer stond het vooraan in een zin, twee keer tussen twee clauses 
in een zin. Het bleek dat 'maar' het contrast tussen allerlei verschillende 
soorten clauses kon uitdrukken, namelijk tussen primaire clauses, tussen 
secundaire clauses, tussen primaire en secundaire clauses en ook tu88en een 
verkregen antwoord en een daarop volgende vraag . Dit laatste was het geval 
als een verkregen antwoord niet geheel bevredigend was, bijvoorbeeld: 'Maar 
de stakingen zijn al een paar dagen bezig, kunt u dan niet zeggen .. .'. 

In zeven van de acht gevallen dat 'maar' werd aangetroffen, was er sprake 
van coördinatie. In een geval was het gebruik van 'maar' en de bedoeling 
van de betreffende clause onduidelijk (zie bijlage). Van de zeven gevallen 
van coördinatie ging het in twee gevallen om addition en in vijf gevallen om 
shift . In alle zeven gevallen werd de clause na 'maar' gecoördineerd met de 
voorgaande clause(s) . Bij deze voortzettingen was al steeds gelijk aan a. In 
geen van de zeven gevallen was er sprake van bevestiging van de clause na 
'maar' aan de top van de boom. 

'T .3 Onderschikkende voegwoorden 

Onderschikkende voegwoorden worden gebruikt om een bijzin aan een hoofd
zin te voegen en om de relatie tussen de beide propositionele inhouden aan 
te geven. De bijzin is daarbij ondergeschikt aan de hoofdzin, omdat de bijzin 
iets toevoegt aan de inhoud van de hoofdzin. 

De relaties die de gevonden voegwoorden uitdrukten, waren conditioneel 
(als, indien), temporeel (wanneer, als), causaal (omdat, aangezien) en finaal 
(zodat). Het voegwoord 'aangezien' werd twee keer aangetroffen, 'als' 19 
keer, 'zodat' drie keer, 'omd?.~' twee keer, 'indien' 6,'.,,., keer, en 'wanneer' 
drie keer. 

In de twee gevallen dat 'omdat' werd gebruikt, betrof het een koppeling 
van twee secundaire clauses. In alle andere gevallen ging het om een kop
peling van een primaire en een secundaire clause . Daarbij was de hoofdzin 
altijd de primaire clause en de bijzin de secundaire clause. Dit hield in dat 
in de hoofdzin altijd om bepaalde gegevens gevraagd wordt (bijvoorbeeld: 
'Hoelaat moet ik vertrekken, . .'), terwijl in de bijzin nader werd gespecificeerd 
op welke situatie de gewenste gegevens betrekking hebben (bijvoorbeeld: ' ... , 
als ik met de LH823 naar München ga?'). 

Bijzinnen kunnen zowel voor als na de hoofdzin geuit worden . Wordt 
de hoofdzin na de bijzin geuit, dan vindt, zoals besproken in hoofdstuk 3, 
coördinatie plaats tussen de bijzin en de daarop volgende hoofdzin. De bijzin 
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is dan namelijk vergelijkbaar met de inleiding . Een afzonderlijke inleiding 
kan echter ook met meerdere afzonderlijke vragen gecoördineerd zijn, terwijl 
de bijzin uitsluitend een inleiding vormt bij de hoofdzin . In het geval dat de 
bijzin na de hoofdzin geuit wordt, blijft de intentie van de hoofdzin 'overeind 
staan'. Zoals besproken wordt de bijzin dan dus gesubordineerd aan de 
hoofdzin. In het geval dat de hoofdzin zelf ook een secundaire clause is 
moet deze uiteraard in alle gevallen gecoördineerd worden met de bijzin. 

Aangezien de clause die de bijzin vormt altijd hoort bij de clause die de 
hoofdzin vormt, was er in deze gevallen altijd sprake van een boomvoortzet
ting waarbij al=a. Kwam de bijzin daarbij voor de hoofdzin (het voegwoord 
staat dan voor in de zin), dan wees het voegwoord er op dat de tweede 
clause na het voegwoord ( de hoofdzin) via een shift aan de eerste clause na 
het voegwoord (de bijzin) bevestigd moest worden . Stond het voegwoord 
tussen twee clauses in een zin (de bijzin komt na de hoofdzin) dan wees het 
voegwoord erop dat de clause die er op volgde, gesubordineerd moest wor
den aan de clause voor het voegwoord . Verder bleek, zoals te verwachten, 
dat na aanplaatsing van zowel de hoofd- als de bijzin geen van beiden ooit 
direct onder de top was bevestigd . Dat laatste zou namelijk betekenen dat 
de bijzin op een ander onderwerp van het reisplan betrekking heeft als de 
hoofdzin . Omdat de hoofdzin en de bijzin altijd een eenheid vormen, ver
dient het aanbeveling deze altijd tegelijkertijd in de boom te plaatsen. Zo 
bekeken zouden de hoofdzin en de bijzin ook als één clause beschouwd kun
nen worden. Dit is uit theoretische overwegingen achterwege gelaten, omdat 
de clause dan niet meer de kleinste eenheid met propositionele informatie 
IS. 

7.4 'Daarom' en 'derhalve' 

'Daarom' en 'derhalve' werden elk één keer aangetroffen. Deze woorden 
leggen een causaal verband tussen één of meerdere voorafgaande zinnen en 
de zin waarin ze worden aangetroffen . Daarbij wordt de reden gegeven in 
de voorafgaande zin(nen) en de consequentie in de daarop volgende zin. In 
het geval van 'derhalve' ging het om twee zinnen (elk bestaande uit een 
clause) binnen een inleiding, in het geval van 'daarom' ging het om een 
inleidende clause en een vraag. In beide gevallen werden de betreffende 
clauses gekoppeld middels een shift. Daarbij was al uiteraard gelijk aan a. 
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'1.5 'Namelijk' en 'want' 

'Namelijk' werd vier keer aangetroffen . 'Namelijk' gaf steeds een causaal 
verband aan tussen de clause waarin het voorkwam en de voorafgaande 
clause. De oorzaak van wat er in de voorafgaande clause werd geuit, werd 
vermeld in de daaropvolgende clause. 

In drie gevallen werden twee secundaire clauses aan elkaar gekoppeld 
met een shift (al=a), in het andere geval werd een primaire clause aan een 
secundaire gekoppeld (subordinatie, al=a). 

De functie van 'want' is vergelijkbaar met die van 'namelijk'. 'Want' 
koppelt echter uitsluitend twee clauses binnen een zin, terwijl 'namelijk' ook 
zinnen aan elkaar koppelt . 'Want' werd één keer aangetroffen . Daarbij stond 
het tussen twee clauses. Het betrof twee secundaire clauses, die aan elkaar 
gekoppeld werden via een shift (al=a) . 

'T .6 'Bovendien' 

Het woord 'bovendien' werd in totaal drie keer aangetroffen in dialogen 
met een en dezelfde informatievrager . In alle drie de gevallen betrof de 
clause waarin 'bovendien' werd aangetroffen een nieuw onderdeel van het 
reisplan. Tevens was dit in alle gevallen het laatste onderdeel in de dialoog. 
Voorbeeld: 'Kunt u mij bovendien vertellen hoelang een busreis van Alicante 
naar Benidorm duurt?' . 

Een voortzetting waarbij een nieuw onderdeel is aangebroken houdt in 
dat de betreffende clause aan de top van de boom bevestigd moet worden. 
In één geval moest deze top nog gecreëerd worden. Bij deze voortzetting was 
sprake van shift en al was gelijk aan de lege verzameling en ongelijk aan a. 
In de andere gevallen bestond de top al. Daar was dus SI,, ·ake van addition. 
In één van deze twee gevallen bevatte al één element en ··:as al ongelijk aan 
a. In het andere geval was de dialoog begonnen met een opening, zodat bij 
deze voortzetting al twee elementen bevatte en ongelijk was aan a . Zoals 
besproken in paragraaf 4.2.1 komt dit overeen met een voortzetting waarbij 
al één element bevat in een dialoog zonder opening. 

'T. 'T 'Verder' 

'Verder' werd in totaal drie keer aangetroffen, in dialogen met verschillende 
informatievragers. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 'verder' in één 
geval ook voorkwam op een overeenstem.mende plaats in de opdracht, het
geen van invloed kan zijn geweest op de woordkeuze van de informatievrager . 

61 



Het gebruik kwam overeen met dat van 'bovendien' in zoverre dat 'verder' 
gebruikt werd, wanneer er een nieuw onderdeel van het reisplan aanbrak . 
In twee van de drie gevallen betrof het echter niet het laatste onderdeel in 
de dialoog. In alle drie de gevallen betrof het een shift waarbij al geen 
elementen bevatte en ongelijk was aan a. 

7.8 'Nu' en 'nou' 

De woorden 'nu' en 'nou' kunnen vele, vaak subtiele betekenissen hebben. 
'Nu' werd zes keer aangetroffen in de dialogen en 'nou' vijf keer. 'Nu' stond 
in alle gevallen voorin in een zin, 'nou' in vier van de vijf gevallen. In het 
vijfde geval kwam 'nou' geheel los voor met een vraagteken erachter. Behalve 
in het laatste geval kwam de betekenis van 'nu' en 'nou' in het algemeen neer 
op 'ik kom to the point' . Afhankelijk van de situatie betekende dit meer 
specifiek 'ik ga nu vertellen wat het probleem is', 'ik ga nu vertellen wat ik 
wil weten' of bijvoorbeeld 'ik ga nu vertellen wat mijn conclusie is'. 

Het bleek dat in feite slechts in vijf gevallen sprake was van een discourse 
operator. In deze vijf gevallen ging het om het woordje 'nu' . Gezien de 
overeenkomst in betekenis bad in deze gevallen naar alle waarschijnlijkheid 
ook het woordje 'nou' gebruikt kunnen worden . 

In de betreffende vijf gevallen was er steeds sprake van een vrij algemene, 
inleidende clause, waarna een tweede inleidende clause volgde waarin het 
eigenlijke probleem werd geschetst. 'Nu' werd steeds voorin in deze tweede 
clause aangetroffen en ook vooraan in een zin, aangezien deze tweede clause 
in een nieuwe zin werd geuit. Voorbeeld: 'Ik heb een vlucht geboekt naar 
Alicante, aanstaande zaterdag, met de IB885. Nu heb ik gehoord dat er 
stakingen zijn op het vliegveld van Alicante. Daarom wil ik weten of dat 
een vertraging oplevert.' 

Zoals gezegd, in de vijf gevallen was de clause waarin 'nu' werd aangetrof
fen, de tweede clause van een inleiding. Dit betekende dat de clause met 'nu' 
steeds via een shift ( a2 is de lege verzameling) aan de voorgaande gekop
peld moest worden . De clause met 'nu' was echter steeds op een 'probleem' 
gericht, terwijl de voorafgaande clause algemener was en dus een inleiding 
kon zijn bij meerdere 'problemen'. Dit hield in dat de eerste primaire clause 
na de clause met 'nu' via een shift gekoppeld moest worden aan deze clause 
met 'nu'. Daarbij gold dus a2 is de lege verzameling. Deze voortzetting is 
weergegeven in figuur 12. Deze voortzetting verschilt van een voortzetting 
waarbij twee clauses in een inleiding even algemeen of even specifiek zijn . 
In dat geval moet de eerste primaire clause worden gekoppeld aan de hele 
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Figuur 12: Voortzetting bij clauses van ongelijk niveau in de inleiding 

"' (" (/ 
/ "'- 3 

l 

> 
2 

Figuur 13: Voortzetting bij clauses van gelijk niveau in de inleiding 

inleiding (de dcu die uit beide inleidende clauses bestaat). Daarbij is a2 niet 
de lege verzameling (a2 bevat één element) . Dit is weergegeven in figuur 13. 

In de gevallen van clauses met 'nu' of 'nou' waarbij het geen inleiding be
trof, kon geen overeenkomst in de boomvoortzetting ontdekt worden, zodat, 
zoals gezegd, niet van een discourse operator gesproken kan worden . 
Voorbeeld: 

I: Die vertrekt om 17 .38 uur . 

S: Nou, dat wordt hollen dan . 

7.9 'Goed', 'mooi', 'ok' en 'akkoord' 

Wanneer 'goed' en 'mooi' als bijvoegelijk naamwoord of als bijwoord worden 
gebruikt en 'ok' en 'akkoord' als bijwoord, dan kunnen deze niet als discourse 
operator worden aangemerkt. In andere gevallen wel (met uitzondering van 
de combinatie 'nou goed' die nog besproken zal worden). 
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Als discourse operator werd 'goed' drie keer aangetroffen, 'mooi' één 
keer, 'ok' drie keer en 'akkoord ' één keer. Deze woorden werden steeds 
aangetroffen voor een afsluiting van de dialoog . Daarbij werden na deze 
woorden een of meerdere afsluitende clauses (bijvoorbeeld 'Dankuwel. Dag.') 
gecoördineerd met een eventuele opening en de rest van de dialoog . 

De combinatie 'nou goed' werd twee keer aa.ngetroffen. In beide gevallen 
had/hadden de clause(s) voor 'nou goed' betrekking op een gerezen pro
bleem, terwijl de clause(s) na 'nou goed' aa.ngaven dat er een beslissing was 
genomen. Voorbeeld: 'Oh, dat wordt moeilijk, ik heb die vrijdag nl. nog iets 
te doen in Bordeaux (probleem). Nou goed, (beslissing, geef nummer maar) 
wat is het nummer van die vlucht?'. We zien hier zowel 'het to the point 
komen ' ('nou') als het afsluiten van het probleem ('goed') . De wijze van 
boomvoortzetting verschilde in de twee aangetroffen gevallen echter geheel. 
In het ene geval werd de boom voortgezet op de plaats waar de boom was 
onderbroken (voor het probleem) , in het andere geval volgde een conclu
derende mededeling, waarna de dialoog werd afgesloten. ('Nou goed , dan 
staan we maar vroeg op.') . Er is dus duidelijk geen sprake van een discourse 
operator . 

7 .10 Clauses als discourse operators 

In de dialogen werden ook clauses aangetroffen die als discourse operators 
moeten worden aangemerkt, Het ging om clauses waaruit bleek dat een 
voorafgaande dcu gesloten moest worden of dat een nieuwe dcu geopend 
zou worden. Hierbij kunnen openingen en sluitingen van de gehele dialoog 
onderscheiden worden openingen en sluitingen van dcu's binnen de dialoog . 

7.10.1 Openingen en sluitingen van de dialoog 

In 39 dialogen was sprake van een opening van de dialoog en van een sluiting 
in 77 dialogen . (Openingen en sluitingen van de dialoog zijn eenvoudig 
terug te vinden in de onderzochte dialogen, zodat hiervan in de bijlagen 
geen vindplaatsen zijn vermeld.) Als opening werd gegroet (bijvoorbeeld 
'goedemiddag' of 'hallo') en in sommige gevallen stelde de informatievrager 
zich voor. Als afsluiting bedankte de informatievrager, deelde hij mee dat 
hij geen informatie meer wenste ('Ik weet genoeg'), groette hij of gebruikte 
hij een combinatie ('Bedankt voor de inlichtingen, dag.'). 
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7.10.2 Openingen en sluitingen binnen de dialoog 

In de dialogen werd twee keer {bij dezelfde persoon} een afsluiting aangetrof
fen zonder dat de gehele dialoog werd afgesloten. Het ging om 'Dank u'. In 
deze twee gevallen werd na 'Dank u' een dcu geopend die betrekking had op 
een nieuw reisplanonderdeel, zodat de eerste clause na 'Dank u' aan de top 
van de boom bevestigd moest worden. In deze gevallen werden dus dcu's 
die op het vorige reisplanonderdeel betrekking hadden, gesloten, maar niet 
de hele dialoog. 

In de dialogen kwamen behalve de eerdergenoemde uitsluitend openingen 
voor waarmee werd aangekondigd dat een nieuw onderwerp aangebroken 
zou worden . Dit hield uiteraard meteen in dat het vorige onderwerp werd 
afgesloten . Hiervoor werden gebruikt : 'Dan nog een andere vraag: ... ', 'Nu 
iets over {de bagage), .. .', 'Een andere vraag : ... ', 'Iets anders: .. . ' en 'Nog een 
praktische vraag, ... '. Al deze clauses kwamen één keer voor . In het geval 
van 'Iets anders: ... ' was sprake van een nieuw onderwerp binnen eenzelfde 
reisplanonderdeel. Het ging daarbij dus om een voortzetting waarbij al 
niet gelijk was aan a, maar waarbij ook geen bevestiging aan de top van de 
boom plaats vond . In de andere gevallen was wel sprake van het aanbreken 
van een nieuw reisplanonderdeel, zodat bevestiging aan de top van de boom 
plaatsvond {bij de twee eerst genoemde clauses via shift , bij de andere twee 
via addition) . 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Allereerst kan geconcludeerd worden dat intentie een vruchtbaar uitgangs
punt is om structuur aan te brengen in dialogen . Aan de top-down struc
turering, zoals die wordt voorgesteld in [Grosz en Sidner, 1986], kleven echter 
enkele nadelen. Met name, wanneer deze structurering toegepast moet wor
den in een informatiesysteem. 

De bottom-up methode die wordt beschreven in [Polanyi, 1988] heeft 
deze bezwaren niet . Het probleem van het in dit artikel geschetste model is 
dat het niet ver genoeg is uitgewerkt, dat het niet zonder meer toepasbaar is 
op dialogen en dat het uitsluitend topic als uitgangspunt heeft . Dit laatste 
is, zeker in formeel opzicht, minder geschikt . 

Het blijkt dat het in de ca. twintig m.b.t. verwijzingen onderzochte dia
logen mogelijk is de werking van verwijzingen te voorspellen aan de hand 
van het boommodel dat in deze scriptie is ontwikkeld . Het blijkt verder dat 
het model van Grosz en Sidner niet altijd voldoet met betrekking tot verwij
zingen. Aangezien in het kader van het ontwikkelde model slechts beperkt 
aandacht is besteed aan verwijzingen en aanverwante verschijnselen , verdient 
deze materie nog nadere studie . 

Met betrekking tot discourse operators moet allereerst opgemerkt wor
den dat deze, met uitzondering van het woordje 'en' en de openingen en 
sluitingen van de dialoog, weinig voorkomen in de onderzochte terminal
dialogen . Het blijkt echter dat in telefonische informatiedialogen [Cramer , 
1985] veel vaker discourse operators worden gebruikt, met name woorden 
als 'nu ' , 'nou' en 'ok '. Kennelijk bestaat, om wat voor reden dan ook , meer 
behoefte aan informatie over de dialoogstructuur bij mondelinge dialogen . 
De toepassing van het ontwikkelde model bij telefonische dialogen zou dan 
ook nader onderzocht moeten worden . 

Aangezien de meeste discourse operators weinig werden aangetroffen, is 
het moeilijk om op statistische gronden harde conclusies te trekken over de 
informatie die een bepaalde discourse precies verschaft. Dit is zeker het geval 
bij discourse operators die door slechts één persoon werden gebruikt. Er kan 
slechts geconcludeerd worden dat een structurele betekenis van een bepaalde 
discourse operator aannemelijk is gezien de semantische betekenis die deze 
heeft en de overeenkomsten in het patroon van de boomvoortzetting. De 
volgende conclusies kunnen echter wel getrokken worden . 

De volgende categorieën en subcategorieën van boomvoortzettingen waar
over discourse operators informatie kunnen bevatten kunnen worden onder
scheiden: 
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1. verbinden van een clause met een voorafgaande clause ( w&a.rbij niet 
de top van de boom gevormd wordt en al=a) 

a)koppeling van twee primaire clauses 

b)koppeling van twee secundaire clauses 

c)koppeling van een primaire clause en een secundaire clause 

2. verbinden van een clause aan de top van de primaire boom 

3. openen of afsluiten van de hele dialoog 

a)openen 

b)sluiten 

Bij categorie la en lb werd 'en ' aangetroffen. Bij categorie lb en 1c wer
den onderschikkende voegwoorden gebruikt en de woorden 'daarom' , 'der
halve', 'namelijk', 'want ' en 'nu' . Het woordje 'maar' werd bij alle drie deze 
categorieen aangetroffen. Bij categorie 2 werden 'verder' en 'bovendien' 
&a.ngetroff en en verder clauses die aangeven dat een nieuw onderwerp be
gint, zoals 'Dan nog een andere vraag : ... '. Bij categorie 3a werden aangetrof
fen : clauses waarmee werd gegroet en clauses waarmee men zich voorstelt . 
Bij categorie 3b werden aangetroffen: de woorden 'goed', 'mooi', 'ok', en 
'akkoord', clauses waarmee gegroet werd, clauses waarmee aangegeven werd 
dat er geen informatie meer gewenst werd ('dan weet ik genoeg') en clau
ses waarmee bedankt werd {in één geval bleek echter dat ook bedankt kan 
worden zonder dat hele dialoog wordt af gesloten) . 

Ook kan geconcludeerd worden dat geen discourse opertors bestaan die 
ofwel uitsluitend op shift ofwel uitsluitend op addition wijzen. Discourse 
operators duiden aan waar een voortzetting plaats vindt . Afhankelijk van 
de intentie van de dcu waaraan bevestigd wordt leidt de voortzetting tot 
shift dan wel tot addition . 

Wanneer we de bovengenoemde categorieën vergelijken met de cate
gorieën die in [G&S] gegeven zijn, dan zien we het volgende. Interrup
ties met de betekenis zoals die in [G&Sj is &a.ngegeven, bleken niet voor te 
komen, evenals 'Satisfaction Precedes' relaties. Van de voortzetting 'New 
Domina.nee' (creatie van een nieuw ingebed segment) is in feite sprake bij 
elke voortzetting shift w&a.rbij al=a en a ~ 0 en bij subordinatie . Deze 
voortzettingen vallen onder de categorieën lb en Ic. De woordjes 'en' en 
'maar' kunnen echter zowel bij shift als bij addition gebruikt worden en 
kunnen dus niet op de voortzetting New Domina.nee wijzen . De categorie 
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'complete' (afsluiting van een segment) komt voornamelijk voor als afslui
ting van de hele dialoog. Het gebruik van 'Dank u' kan in twee aangetroffen 
gevallen beschouwd worden als afsluiting van een kleiner segment. De cate
gorie 'pop to' (terugkeer naar een overkoepelend segment) komt overeen met 
een voortzetting waarbij a2 niet de lege verzameling is en waarbij addition 
plaatsvindt . Er zijn geen discourse operators aangetroffen die speciaal op 
zo'n voortzetting wijzen. De categorie 'push' (afsluiting van een segment en 
creatie van een nieuw segment) komt in feite overeen met elke voortzetting 
waarbij sprake is van shift en al niet gelijk is aan a en bij elke voortzet
ting waarbij een clause aan de top van de primaire boom geplaatst wordt 
( ofwel met addition ofwel met shift) . Alleen bij de laatste voortzetting zijn 
discourse operators aangetroffen . 

Wanneer we kijken naar de categorisatie uit [P], dan zien we het volgende. 
De categorie 'assigners ' (werkend op het interactieniveau) komt overeen met 
categorie 3. De categorie 'connectors' komt overeen met categorie 1, en voor 
de categorieën 'push marker' en 'pop marker' geldt hetzelfde als in de vorige 
alinea is besproken is bij 'pop to' en 'push' . 

Tot slot wordt nog het volgende opgemerkt. In dit verslag is ingegaan 
op woorden die informatie kunnen verschaffen over hoe een informatiedi
aloog gestructureerd is. Een aantal van deze woorden bevat echter ook 
informatie op het niveau van de propositie. Onderschikkende voegwoorden 
geven bijvoorbeeld niet alleen aan hoe een boom moet worden voortgezet, 
maar ook welke relatie (conditioneel , temporeel , causaal etc.) bestaat tussen 
de propositie in de hoofdzin en de propositie in de bijzin. Men zou deze in
formatie 'propositionele informatie met betrekking tot de structuur' kunnen 
noemen. Verder zijn er ook woorden die uitsluitend dergelijke informatie 
over de structuur bevatten (bijvoorbeeld 'dus ') . Deze woorden geven aan 
welke propositionele relatie bepaalde constituenten ten opzichte van elkaar 
hebben. Deze relatie kan in het ontwikkelde boommodel niet tot uitdrukking 
worden gebracht . Het vraagstuk hoe het model aangepast kan worden, zo
danig dat deze relatie wel tot uitdrukking kan worden gebracht, verdient 
nader onderzoek . 
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A Bijlage: vindplaatsen van discourse operators 

De vindplaatsen zijn aangeduid met de code x.y.z, waarbij x.y het nummer 
van de dialoog [Beun, 1987] is en z het nummer, zoals dat in de dialoogweer
gaven is toegekend aan de elkaar afwisselende uitingsbeurten. Wanneer bin
nen een uitingsbeurt meerdere malen eenzelfde discourse operator voorkomt, 
dan worden aan de vindplaatsen de letters a, b of c toegevoegd voor respec
tievelijk het eerste, tweede of derde voorkomen binnen de uitingsbeurt . 

A.1 Vindplaatsen van de discourse operator 'en' 

Tussen twee clauses in een zin, boomvoortzetting: shift, al=a: 
1.1.11, 1.3.3, 1.5.1, l.5.7a, 1.5.9, 1.5.11, 1.6.1, 1.8.1, 2.5.9, 2.5.15, 3.1.1, 
3.1.11, 3.1.13, 3.3.la, 3.3.11 , 3.4.la, 3.4.lb, 3.4.7, 3.5.5, 3.6.1, 3.7.7, 3.8.1, 
4.1 .1, 4.1.11 , 5.3.1, 5.5 .5, 5.6.1, 5.7.7, 6.2.1, 7.1.1 , 7.2 .1, 7.3.1, 7.8.1, 8.2.23, 
8.3.29, 8.4.25, 9.3 .1, 9.4 .5, 9.7.7, 10.1.3, 10.1.17, 10.2.5, 10.3.la, 10.5.1, 
12.1.9, 12.2.7, 12.5.7, 12.8.9, 13.8.9, 14.3.5 , 14.7.13, 14.8.1, 15.3.1, 15.7.la, 
15.7.7, 15.7.9, 16.5.13, 16.5.15, 17.3.13 , 17.3.15, 17.4.1, 17.5.la, 17.7.3, 17.8.7, 
18.5.1, 19.3.1, 19.5.la, 19.5.lb, 19.5.7, 19.6.5a, 19.7.la, 19.7.lb, 19.8.3, 
20.1.1, 20.1.7, 20.2.1, 20.3.1, 20.3.5a, 20.5.3, 20.7.1, 20.7.7, 20.7.11, 21.3 .1, 
21.5 .5, 21.5 .7, 21.7 .7, 21.8.1 , 21.8 .3, 21.8 .5, 22.2.1, 22.2.3, 22.4 .1, 22 .5.1, 
22.7.1, 22.8.1 , 23.1.1, 23.3.1, 23.3 .3, 23.5.1, 24.3.1, 24.5.1, 24.5.13, 24.8.1 

Tussen twee clauses in een zin, addition, al=a: 
l.5.7b, 3.1.3, 3.3.lb, 4.2.3 , 4.8.1, 5.3 .11, 5.7.5, 7.3.11, 7.3.13, 7.4.9, 7.6.1, 
8.1.25, 8.2.15, 8.5 .15 , 9.4 .7, 10.2.3, 10.3.lb, 10.3.5, 11 .1.9, 11.4.5, 11.5.5, 
12.1 . . 13, 12.1.17, 12.4.3, 12.6.3, 13.3 .11, 13.4 .5, 13.6.1 , 13.7.11, 14.5.7, 15.7.lb, 
i -r .5. lb; 18.2.9, 19.6.5b, 19.6.5c, 20.3.5b, 23. 7 .3a, 23. 7.3b 

Tussen twee clauses in een zin , addition, al=a, bevestiging aan top: 
22 .1.7 

'En' aan het begin van een zin, shift, al=a: 
4.4.3, 5.2.21, 5.3.5, 5.3.25, 9.2 .3, 14.5.5, 16.3.1, 16.3.3, 16.3.5, 16.3.7, 16.5.11, 
16.6.9, 19.5.3, 21.4.9 

Aan het begin van een zin, addition, al=a: 
5.4.5, 5.8.7 

70 



Aan het begin van een zin, shift, al is niet gelijk aan a : 
6.8.5 

Aan het begin van een zin, addition, al is niet gelijk aan a: 
8.2.13 

A.2 Vindplaatsen van de discourse operator 'maar' 

Shift, al=a: 
2.3.7, 5.1.3, 5.2.1, 5.3.15, 11.8.9 

Addition, al=a: 
4.6.11, 18.1.13 

Onduidelijk : 
5.2.17 

A.3 Vindplaatsen onderschikkende voegwoorden 

Aangezien: 
2.1.5, 2.4 .1 

Als : 
1.2 .11 , 2.3.7, 3.4.3, 4.1.7, 4.2.5, 4.7.9, 5.3.29, 8.3.21, 11.3.3, 13.5.9, 13.7.9, 
13.8.13, 14.4.3, 14.5 .5, 16.1.5, 18.1.13 , 18.2.7 , 19.3.1 , 23 .2.5 

Zodat : 
3.1.15, 5.1.3, 6.4.7 

Omdat: 
8.3.11, 11.8.5 

Indien : 
13.1.9 

Wanneer: 
20.1.3, 20.7.1, 21.3.5 
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A.4 Vindplaatsen van 'daarom' en 'derhalve' 

5.1.l resp. 8.1.13 

A.5 Vindplaatsen van 'namelijk' 

Subordinatie: 
9.4.1 

Shift: 
5.5.9, 8.2 .15, 11.8.11 

A.6 Vindplaats van 'want' 

5.3.9 

A. 7 Vindplaatsen van 'bovendien' 

Bevestiging aan top van de boom, shift, al is ongelijk aan a en bevat geen 
elementen: 
2.1.7 

Bevestiging aan top van de boom, addition, al is ongelijk aan a en be
vat één element: 
2.5.15 

Bevestiging aan top van de boom, addition, al is ongelijk aan a en be
vat twee elementen: 
2.3.7 

A.8 Vindplaatsen van 'verder' 

18.1.7, 20.1.3, 22.1.3 

A.9 Vindplaatsen van de discourse operator 'nu' 

5.1.1, 5.5.3, 8.2.7, 8.6.17, 8.7.3 
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A.10 Vindplaatsen van 'goed', 'mooi', 'ok' en 'akkoord' 

'Goed' : 
5.2.23, 5.3.33, 5.4.7 

'Mooi': 
5.7.11 

'Ok': 
8.2.23, 9.3.9, 11 .8.35 

'Akkoord': 
20 .1.9 

A.11 Vindplaatsen van binnen de dialoog openende clauses 

'Dan nog een andere vraag': 
5.1.11 

'Nu iets over ( ) ' : 
5.3.9 

'Een andere vraag ': 
5.3.31 

'Iets anders' : 
5.7.9 

'Nog een praktische vraag': 
7.5.7 

'Dank u' : 
8.1.21, 8.3.27 
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