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1 INLEIDING 

De Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant te 

Tilburg werkt samen met het Instituut voor Perceptie Onderzoek 

(IPO) te Eindhoven in een project dat als doel heeft een systeem 

te ontwerpen waardoor mensen in natuurlijke taal een dialoog met 

de computer kunnen voeren. Het gaat hier om het TENDUM-systeem: 

Tilburg Eindhoven system for Natural language Dialogue through 

User Modelling (Bunt e.a., 1984). Kenmerkend aan dit systeem is 

dat er een model van de kennistoestand van de gebruiker 

opgebouwd wordt . 

De dialoogtheorie die binnen het TENDUM-project ontwikkeld 

wordt, is gebaseerd op dialogen waarbij de gesprekspartners geen 

ander doel hebben dan feitelijke gegevens uitwisselen. In deze 

theorie wordt aan een uiting een dialooghandeling toegekend die 

bestaat uit een semantische inhoud en een communicatieve functie 

(CF). In hoofdstuk 2 wordt de dialoogtheorie vanuit het kader 

van de taalhandelingstheorie uiteengezet en vergeleken met de 

Conversatie Analyse. 

Voor de verdere empirische onderbouwing van de dialoogtheorie is 

een tweetal experimenten op het IPO gehouden. Hierbij moesten 

proefpersonen de inlichtingendienst van Schiphol bellen n.a.v. 

een bepaalde opdracht. Iedere proefpersoon kreeg een achttal 

opdrachten onder vier verschil lende condities. Elke opdracht 

leidde tot een apart gesprek (zie PrUst e.a., 1985; Beun, 1985). 

In deze stage is onderzoek gedaan naar 'interrogatieve uitingen' 

in deze dialogen. Een interrogatieve zin is traditioneel een zin 

waarin het werkwoord en het subject geinverteerd zijn t.o.v. een 

dec larat ieve zin. Een voorbeeld van een dec larat ieve zin is: 

'Het vliegtuig vertrekt vandaag.' De interrogatieve zin is dan: 
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'Vertrekt het vliegtuig vandaag?' 

De onderzoeksvraag is of de CF van een interrogatieve uiting 

Yes-No-(YN-)question is, zo nee, welke functies interrogatieve 

uitingen dan wel hebben en op welke gronden dat vastgesteld kan 

worden. Daartoe is een aantal aspecten van interrogatieve 

uitingen onderzocht die een aanwijzing kunnen geven voor het 

toekennen van een CF. De beschrijving hiervan staat in hoofdstuk 

3. 

In hoofdstuk 4 staan de resultaten van het onderzoek weergegeven 

en in hoofdstuk S wordt ingegaan op mogelijke verklaringen van 

de resultaten. Verder worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste 

conclusies nog eens genoemd en tenslotte zijn in de bijlagen de 

volgende gegevens opgenomen: de lijst met interrogatieven die 

als onderzoeksobject dienden, de data - dat zijn de per kenmerk 

geanalyseerde interrogatieven - en de in tabellen uitgewerkte 

kenmerken. 
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2 THEORIE 

2.0 Inleiding 

Er worden hier twee takken van wetenschap besproken die beide 

interactioneel taalgebruik als onderzoeksobject hebben, maar dit 

object vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Deze 

disciplines zijn de Discourse Analyse en de Conversatie Analyse. 

Verder wordt nagegaan wat beide disciplines op het gebied van 

interrogatieve uitingen te bieden hebben. 

2.1 Discourse Analyse 

Grondleggers van de theorie over de pragmatiek van (gesproken) 

taal zijn de filosofen Austin ( 1962) en Searle ( 1969). Deze 

wetenschappers kwamen tot het inzicht dat er zinnen bestaan 

waarvan de betekenis in grote mate samenhangt met de functie 

ervan in een communicatieve situatie; dit zijn de zg. 

performatieve zinnen. Performatieve zinnen drukken een handeling 

uit die plaatsvindt als de zin gebruikt wordt. Deze handelingen 

nu heten taalhandelingen. Een voorbeeld van een per formatieve 

zin is: 'Ik wens u veel leesgenot.' De handeling die de zin 

uitdrukt is 'het doen van een wens.' 

Searle heeft de niveau's en de ordening van taalhandelingen uit 

het werk van Austin uitgewerkt. Hij onderscheidt twee niveau's 

van handelen: het niveau van de uiting zelf en het niveau van de 

illocutie. Een illocutie bestaat uit een prepositionele inhoud 

en een illocutief aspect, dat aangeeft tot welk type handeling 

de uiting gerekend moet worden. 

De belangrijkste taalhandelingen die Searle onderscheidt zijn de 
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'representat ieven', waarmee vooral mededelende taalhandelingen 

worden aangeduid, de 'commissieven', waarmee de spreker 

verplichtingen op zich neemt t.a.v. de realisering van 

toekomstige handelingen (bijvoorbeeld: 'Ik beloof je ... ')ende 

'directieven', waarmee een spreker poogt een hoorder over te 

halen een bepaalde (taal-)handeling te verrichten. Verder kent 

Searle nog expressieven', dat zijn taalhandelingen die een 

psychologische toestand uitdrukken (bijvoorbeeld 'bedanken', 

'feliciteren') en 'definities' (Eng. 'declarations'), waarbij de 

werkelijkheid veranderd wordt door een defini~rende 

taalhandeling (bijvoorbeeld 'dopen', 'tot ridder slaan'). De 

wetenschap die taal op deze manier benadert en uitwerkt is de 

Discourse Analyse. 

De theorie over dialooghandelingen zoals die wordt ontwikkeld in 

het kader van het TENDUM-project is in belangrijke mate 

geïnspireerd op het werk van Austin en Searle en past in de 

discourse-analytische aanpak. Daarom zullen we ons van nu af 

beperken tot de TENDUM-dialooghandelingstheorie 

(TENDUM-theorie). 

De TENDUM-theorie richt zich niet op alle types taalhandelingen 

die er mogelijk bestaan, maar op een deelverzameling hiervan nl. 

taalhandelingen die in een informatieve dialoog aangewend 

worden. Deze worden dialooghandelingen genoemd. In een 

informatieve dialoog hebben de deelnemers geen ander doel dan 

het uitwisselen van feitelijke gegevens (Bunt, 1979). 

Dialooghandelingen worden beschouwd als 'signalen' van de 

spreker aan de hoorder over de kennistoestand en het doel van 

spreker. In de TENDUM-theorie worden globaal twee categorielfo 

dialooghandelingen onderscheidden: de Informing Acts en de 

Questioning Acts. De eerste categorie komt overeen met Searles 

categorie~n 'representatieven' en 'commissieven'. Deze 

handelingen voegen in format ie toe aan het kennisbestand van de 

gesprekspartner. De tweede categorie komt overeen met Searles 

categorie 'directieven'. Deze handelingen verzoeken de 

gesprekspartner informatie te verstrekken. Naast dit onderscheid 
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in dialooghandelingen bestaat er nog een ander onderscheid: de 

verdeling in 'goal oriented acts' (GOA's) en 'dialogue control 

acts' (DCA's) (Bunt e.a., 1980). De eerste hebben betrekking op 

de gegevensuitwisseling: het vragen om c.q. verstrekken van 

gegevens. De DCA's daarentegen hebben betrekking op de 

communicatie als zodanig. Ze zorgen ervoor dat het gesprek in 

goede banen blijft en dienen mogelijke 'communicatiestoornissen' 

te verhelpen of te voorkomen. De DCA's worden gezien als 

signalen van diverse in formatie-verwerkingsprocessen. Aan het 

eind van deze paragraaf wordt een schematisch overzicht van 

dialooghandelingen gegeven. 

Het illocutieve aspect van een dialooghandeling wordt in de 

TENDUM-theorie de communicatieve functie (CF) genoemd. De CF van 

een uiting wordt gedefinieerd op grond van precondities; dit 

zijn de condities waaraan voldaan moet zijn om de handeling uit 

te voeren volgens de regels die taalgebruikers hiervoor 

(onbewust) hanteren. Als voorbeeld de precondities die de CF 

YN-question bepalen. S= Spreker, H= Hoorder en 'p' 1s een 

propositie. 

S wil weten of p 

S vermoedt dat H weet of p 

Een YN-question wordt een check als naast de bovenstaande 

precondities de volgende ook geldig 1s: 

S vermoedt dat p 

7 



Schema van dialooghandelingen 

TAALHANDELING 

DIALOOGHANDELINGEN 

( bedoeld als 

signaal naar H over 

-kennistoestand en 

-doelen 

van S) 

ANDERE INTERACTIONELE 

(TAAL-)HANDELINGEN 

GOAL ORIENTED ACTS 

(met bijbehorende CF) 

DIALOGUE CONTROL ACTS 

(met bijbehorende CF) 
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2.2 Conversatie Analyse 

Conversatie Analyse vormt een onderdeel van de 

Ethnomethodologie, een discipline die in de jaren '50 ontstaan 

is binnen de Sociologie. De Ethnomethodologie heeft geheel eigen 

principes en methodes ontwikkeld om het menselijk (sociaal) 

handelen te bestuderen. Dit uit onvrede met de wetenschappelijke 

aanpak van de Sociologie (Houtkoop, 1985b; Levinson, 1983). Het 

doel van de Ethnomethodologie is te trachten om het soort 

'regels' dat ten grondslag ligt aan interactioneel handelen te 

expliciteren. De Conversatie Analyse in het bij zonder probeert 

te achterhalen hoe mensen dat in gesprekken doen. 

Conversatie-analytici zijn in principe niet verplicht om zich te 

beperken tot dialogen per telefoon. In praktijk gebeurt dit vaak 

wel omdat dan van bepaalde factoren - zoals nonverbale 

communicatie - afgezien kan worden. De gesprekken worden 

nauwkeurig getranscribeerd, en naar aanleiding hiervan 

geanalyseerd op een bepaald verschijnsel, bijvoorbeeld 

verzoekhandelingen (Houtkoop, 1985a). 

2.3 Conversatie Analyse versus Discourse Analyse (TENDUM) 

Een punt van verschil tussen de Conversatie Analyse en 

bijvoorbeeld de TENDUM-theorie betreft de methode van onderzoek. 

Conversatie-analytici proberen om zonder aannames vooraf 

('kennis van de wereld') dialogen te bestuderen. Het voordeel 

van een dergelijke methode zou zijn, dat men dan 

onbevooroordeeld tegenover het materiaal (gesprekken) staat. 

Vooraf theoretiseren kan nl. hypothese bevestigend werken. 

TENDUM heeft wel een theorie over dialooghandelingen in 

ontwikkeling, al is deze nog niet geheel empirisch onderbouw. 

De kennis over het handelen in dialogen wordt uitgebreid door 

werkelijke dialogen - zoals die in de experimenten gevoerd zijn 

- te bestuderen aan de hand van het classificatiestelsel van 

dialooghandelingen. 
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Een tweede punt van verschil is de rol van taal in gesprekken. 

De Conversatie Analyse besteedt weinig aandacht aan de talige 

vorm van gesprekshandelingen. Als talige kenmerken niets zeggen, 

dan is het de vraag of over gesproken interactie Uberhaupt iets 

gezegd kan worden. 

In de TENDUM-theorie daarentegen gaat men er vanuit dat talige 

kenmerken zoals prosodie, syntax en talige context het type 

taalhandeling voor een belangrijk deel kunnen bepalen. Dat 

betekent dat bijvoorbeeld een uiting met de syntactische modus 

'declaratief' een mededeling of mededelende (taal-)handeling kan 

zijn. Met een declaratieve zin kunnen echter meer 

taalhandelingen (tegelijkertijd) gedaan worden, afhankelijk van 

de contextuele informatie (zoals kennis van de gesprekssituatie 

en de relatie tussen de spreker en de hoorder). 

Het blijft natuurlijk de vraag wat de beste of op den duur meest 

effectieve manier is om gesprekken te bestuderen. Een combinatie 

van beide wellicht. 

2.4 Interrogatieve uitingen 

Conversatie Analyse heeft weinig kennis in huis over 

'interrogatieve uitingen' . Vormkernnerken van taalhandelingen -

zoals inversie van subject en werkwoord - hebben niet zozeer de 

aandacht. In de Conversatie Analyse kent men wel de zg. 

'requests for information'; dit zijn handelingen waarmee een 

spreker iemand om informatie verzoekt. Bij Conversatie-analytici 

gaat het er nu om, te achterhalen hoe de opeenvolging van 

handelingen verloopt. Anders gezegd: men wil achterhalen hoe het 

mechanisme 'het doen en afhandelen van een verzoek' werkt. Er 

kan nu bekeken worden of een interrogatief een 'request for 

information' is. Van het gebruik van de term is echter afgezien 

om een terminologische spraakverwarring te voorkomen. 

In de TENDUM-theorie worden interrogatieve uitingen 
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verondersteld questioning acts te Zl.JO. Onder questioning acts 

vallen handelingen met specifieke CF's zoals 

'ALTERNATIVES-question', 'YN-question' en 'WH-question'. De 

YN-question kent een verdere classificatie, afhankelijk van de 

precondities die nog toegevoegd kunnen worden (Bunt, 1984; Beun, 

1984). De hierarchie in CF voor YN-questions ziet er momenteel 

als volgt uit: 

YNQUESTION 

S wil weten of p 

S vermoedt/weet dat H weet of p 

CHECK 

S vermoedt dat p 

POSICHECK 

S vermoedt/weet 

dat H vermoedt dat p 

NEGACHECK 

S vermoedt/weet dat 

H vermoedt dat ~p 

Een ALTS-question is als volgt gedefinieerd: 

ALTS 

S wil weten of pof q (uitsluitend 'of') 

S vermoedt/weet dat H weet of pof q 

Voor de volledigheid volgt ook nog de definitie van de infonn: 

INFORM 

S wil laten weten p 

S weet dat p 
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De onderzoeksvraag kan nu als volgt geformuleerd worden: op 

grond van welke aspecten van interrogatieve uitingen kan de CF 

bepaald worden? Aspecten waaraan gedacht kan worden zijn: 

a) talige aspecten, o.a. syntactische en prosodische; 

b) 

in 

'experimentele' 

het licht van 

aspecten, waarbij de uitingen bezien worden 

specifieke kenmerken van de experimentele 

situatie (conditie, opdracht); 

c) contextuele aspecten, d.w.z. de (inhoudelijke) relaties 

tussen de uiting en de dialoogcontext. (Zie verder 3.2 

Beschrijving van de werkwijze.) 

12 



3 WERKWIJZE 

3.1 Een typering van interrogatieven 

Qn te weten wat interrogatieven voor uitingen zijn, 1s een goede 

omschrijving van het begrip interrogatief nodig. Intu'îtief is 

wel aan te voelen wat een interrogatieve zin is: inversie van 

subject en werkwoord is een belangrijke aanwijzing. 

Het is de bedoeling om 'directe' interrogatieven te bestuderen; 

onmiddellijk herkenbare indirecte vragen worden zoveel mogelijk 

uitgesloten. Van deze laatste categorie hangt de interpretatie 

dikwijls samen met de context; indirecte vragen vereisen dan ook 

van de gesprekspartner een ander 'gedrag'. 

De volgende criteria zijn gebruikt om interrogatieve uitingen te 

selecteren. 

1) Er 1s sprake van subject-werkwoord inversie. 

2) Er is geen sprake van onmiddellijk als zodanig herkenbare 

indirecte vragen. Deze zijn bijvoorbeeld herkenbaar aan de 

volgende eigenschappen: 

a) ze bevatten een ingebedde vraagzin. Een voorbeeld daarvan is: 

'Wilt u mij vertellen hoe laat het vliegtuig naar Parijs 

vertrekt?' 

b) ze bevatten een bepaald werkwoord, zoals 'kunnen'. Een 

voorbeeld is: 'Kunt u mij de vertrektijd van de RJ 262 geven?' 

(Zie bijlage lb: voorbeelden van uitgesloten interrogatieven.) 

3.2 Beschrijving van de werkwijze. 

Het bepalen van de CF van een interrogatief staat centraal 1n 
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dit onderzoek. Er wordt nu verondersteld dat er kenmerken 

bestaan die een aanwijzing kunnen geven voor het toekennen van 

een CF. Deze kenmerken kunnen ofwel talig of tekstueel, ofwel 

contextueel zijn. Talige of tekstuele kenmerken zijn 

bijvoorbeeld grammaticale modus (in dit onderzoek constant 

gehouden), intonatiepatroon, werkwoord, adverbia en pronomina, 

terwij 1 bij contextuele kenmerken gedacht kan worden aan de 

situatie, het onderwerp van gesprek, de relatie tussen de 

spreker en de hoorder. 

Er zijn nu twee verschillende dingen gedaan. Ten eerste 1.s van 

iedere interrogatief de CF bepaald op basis van intuitie. Van de 

CF's - zoals Bunt (1980) deze gedefinieerd heeft - zijn de 

volgende in het onderzoek betrokken: YN-question, (POS!- NEGA-) 

CHECK, WH-question, ALTS-question, INFORM. 

Ten tweede is een lijst gemaakt waarin kenmerken - ook intuitief 

bepaald - zijn opgenomen; dit in navolging van o.a. Minnen e.a . 

(1985) en Beun (1985). De kenmerken zijn in drie categorielfo in 

te delen. In de eerste plaats is er de categorie 

'talige' /'tekstuele' kenmerken (verder aangeduid als 'talige' 

kenmerken), in de tweede plaats de categorie 'experimentele' 

kenmerken en 1.n de derde plaats is er de categorie 'contextuele' 

kenmerken. 

De interrogatieve uitingen zijn driemaal geanalyseerd, waarbij 

geheel of gedeeltelijk van de kenmerkenlijst gebruik werd 

gemaakt. Eenmaal l.S dat gebeurd op basis van de schriftelijke 

neerslag van de uiting, los van zowel context als bandopname 

(analyse (1)). Een tweede maal is de bandopname erbij betrokken 

( analyse ( 2)) . Bij deze analyse ging het in het bijzonder om het 

kenmerk 'intonatie aan het einde'. De uitingen zijn nog een 

derde maal geanalyseerd, nl. op grond van zowel contextuele 

kennis als de bandopname (analyse (3)). Van elke uiting is dus 

driemaal de CF bepaald. Daarna is vergeleken in hoeverre de CF's 

van elkaar verschillen per analyse. Alle analyses zijn door twee 

linguïstisch getrainde beoordelaars afzonderlijk uitgevoerd, 

14 



waarna overeenstemming werd bereikt na bespreking. 

3.3 Onderzochte kenmerken van interrogatieve uitingen 

3.3.1 Talige kenmerken 

-intonatie aan het eind 

+=hoog (typische vraagintonatie) 

- = laag 

Dit kenmerk is onderzocht in analyse (2). De intonatie aan het 

einde van een uiting is door drie personen bepaald, waaronder 

een intonatoloog van het IPO. Tevens zijn de zinsaccenten van de 

uitingen bepaald, maar deze gegevens zijn verder niet gebruikt, 

omdat ze geen invloed lijken te hebben op de CF. Ook is afgezien 

van het maken van toonhoogte grafieken met behulp van de 

computer omdat dit veel tijd kost. 

-werkwoord 

Het werkwoord dat in de uiting gebruikt wordt. 

-persoonlijk voornaamwoord 

Het persoon! ijk voornaamwoord is 'ik' of 'u', en wordt al leen 

genomen indien het als grammatisch onderwerp voorkomt. 

-anafoor 

Dit zijn alle anaforisch gebruikte woorden. In praktijk beperken 

die zich tot pronomina (i.h.b. pronomina demonstrativa). 

-referent 

Datgene waar de anafoor naar ( terug-)verwij st. Aangezien dat 

bijna altijd iets is dat niet in de uiting zelf voorkomt, is het 
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raadplegen van de context hiervoor noodzakelijk. 

-bijzondere woorden 

In het algemeen komen hier woorden te staan waarvan vermoed 

wordt dat ze iets uitdrukken over de (on-)zekerheid die de 

spreker heeft over zijn kennis( toestand) of de kennis( toestand) 

van de hoorder. Voorbeelden : 

'Heeft u misschien ook()' 

'Hoort u me niet' 

3 . 3 . 2 Experimentele kenmerken 

-conditie 

Qn te bekijken wat de invloed is van verschillende 

toegangsrestricties op het communicatiekanaal, zijn dialogen 

onder vier verschillende condities gehouden. De condities waren 

als volgt: 

A = normale telefoonsituatie. 

B = communicatiekanaal is toegankelijk door een knop ingedrukt 

te houden (full-duplex). Interrumperen is mogelijk. 

C ~ Als B, echter het communicatiekanaal is alleen toegankelijk 

als de gesprekspartner niet eerder de knop ingedrukt heeft 

(half-duplex). Dit betekent dat iemand die net gesproken heeft 

de knop los moet laten om de ander aan het woord te laten. 

D = idem als C, maar een lamp op het telefoontoestel geeft aan 

wanneer de gesprekspartner zich het communicatiekanaal 

toege~igend heeft. 

(Zie verder Cramer (1985) en PrUst e.a. (1985)) 

-verhaal 

De betreffende opdracht die als aanleiding voor het gesprek 

diende. Dit is een van de verhalen a,c,e off (Zie Cramer (1985) 
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en Prilst e.a. (1985)). 

3.3.3 Contextuele kenmerken 

-beginmarkeerders ('en', 'eh(m)') 

+=wel gerealiseerd 

- = niet gerealiseerd 

De markeerders kunnen 1.n combinatie voorkomen. In dat geval 

staat er een '+' bij meerdere kenmerken. In de Conversatie 

Analyse wordt aangenomen dat dit soort partikels markeerders 

zijn van wisselingen van een (aspect van een) topic, mits ze aan 

het begin van een uiting voorkomen. 

-topic 

V = verband houdend met vluchtgegevens (vertrekt ij den, vlucht

nummers etc). 

T =verbandhoudend met treingegevens. 

B =verbandhoudend met busgegevens. 

Dat 1.s datgene waarover op dat moment gesproken \«>rdt. In 

sommige gevallen alleen te achterhalen als de context of de 

kennis van (een van de) gespreksdeelnemers erbij betrokken 

wordt. Bij het indelen van de interrogatieven zijn globaal twee 

groepen te onderscheiden, de GOA en de DCA interrogatieven. 

DCA's zijn onafhankelijk van de topics V, T, B. Ze kunnen op elk 

moment en op elk niveau in de dialoog optreden (Bunt e.a. 1980). 

De GOA interrogatieven zijn in de bovengenoemde drie topic ale 

categorie~n onder te brengen. 
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-spreker 

Dit is de persoon die de interrogatief geproduceerd heeft. 

S = de proefpersoon 

I = de Informatrice 

-specialist 

Dit is de persoon die de meeste kennis verondersteld wordt te 

bezitten over het onderwerp waar de vraag over gesteld wordt . 

S = de proefpersoon 

I = de Informatrice 

-vorige uiting 

Met 'vorige uiting' wordt de CF van de laatste uiting van de 

vorige spreker bedoeld. Dit kenmerk is intuitief bepaald . 

-reactie 

Dit is de direct opvolgende CF van de gesprekspartner op de 

interrogatief. Ook dit kenmerk is int uit ief bepaald. Eveneens 

wordt erbij aangegeven of de uiting voorafgegaan of gevolgd 

wordt door 'ja' of 'nee' (YN-answer). 

+ = , ja' 

- = 'nee 

afhankelijk van de plaats in de uiting waar de markering 

voorkomt wordt de ,_,of'+' voor of achter de CF gezet. 

18 



4 RESULTATEN 

4.1 De Communicatieve Functie 

In totaal komen er 387 questioning acts voor in de dialogen, 

waarvan er 49 (13%) voldoen aan de in 3.1 gestelde criteria. 

In bepaalde gevallen zouden interrogatieve uitingen indirect als 

WH-question ge interpreteerd kunnen worden, om zodoende bij te 

dragen aan een zo co8peratief mogelijk handelen. Zo zou de 

volgende interrogatieve uiting indirect geïnterpreteerd kwrnen 

worden: 'Komt er nog een vlucht uit Mllnchen?' Mogelijke 

antwoorden zijn: 'Ja, om 12 uur' of 'Nee, maar wel uit 

Stuttgart.' Het respectievelijke 'ja' en 'nee' is dan als het 

directe YN-answer op te vatten, terwijl het gedeelte dat op het 

YN-answer volgt als het indirecte WH-answer is op te vatten. 

Er zijn nu 10 interrogatieve uitingen die als indirecte 

WH-questions kunnen worden opgevat (de ALTS-questions vallen 

hier niet onder). Het blijkt nu dat slechts Ln 3 gevallen 

onmiddellijk een indirect antwoord volgt. Bij de overige 7 

uitingen volgt of na enig 'onderhandelen' (4 keer) het indirecte 

antwoord of er volgt geen indirect antwoord (3 keer). 

Het toekennen van een CF op grond van bandopname ( analyse ( 2)) 

verschilt weinig van het toekennen van een CF op grond van de 

uiting alleen (analyse (1)). Er zijn 8 verschillen op de 49 

uitingen en slechts in 3 van de 8 gevallen is sprake van een 

meer specifieke CF op grond van analyse (2). Het gaat dan om 

uitingen die Ln analyse (1) de CF YN-question kregen en in 

analyse ( 2) de CF check. In 3 andere gevallen LS een minder 

specifieke CF toegekend en rn de overige 2 gevallen is sprake 

van een totaal andere CF. 

19 



De meeste verschillen zijn te zien tussen analyse (1) en analyse 

(3). Er is 16 keer een CF toegekend die verschilt met de CF die 

in analyse (1) is toegekend aan de uiting. In 12 gevallen is er 

sprake van een meer specifieke CF t.o.v. analyse (1). Tussen 

analyse (2) en analyse (3) tenslotte komen 13 verschillen voor 

die, op êên geval na, een meer specifieke CF inhouden. Ook hier 

gaat het om uitingen die in analyse (2) de CF YN-question kregen 

en in analyse (3) als een check werd geïnterpreteerd. 

In de volgende paragrafen worden de resultaten per kenmerk 

gegeven. DCA' s zijn niet apart bekeken maar hiervan is de CF -

op basis van analyse (3) - in de analyse betrokken. Met elk 

kenmerk correspondeert een tabel in bij lage ( 3), waarin in 

getallen wordt weergegeven wat hier met woorden wordt gezegd. 

Bij deze wordt de lezer naar de bijlage met de tabellen 

verwezen. 

4.2 Talige kenmerken en CF 

-Intonatie aan het einde 

In totaal hebben 35 interrogatieven (71%) een stijgende en 14 

interrogatieven (29%) een dalende intonatie aan het einde. 

Neutrale intonatie aan het einde komt niet voor. De intonatie 

hangt als volgt samen met de CF van de uiting: 18 van de 21 

YN-questions (86%) hebben een intonatie die stijgend is aan het 

einde van een uiting. Verder hebben 14 van de 19 checks (74%) 

een stijgende intonatie aan het einde. Tenslotte is in 4 van de 

10 ALTS-questions (40%) de intonatie stijgend aan het einde. Wat 

intonatie betreft lijken ALTS-questions dus anders te zijn dan 

YN-questions en checks. 

-Werkwoord 

Een duidelijke relatie tussen werkwoorden en CF is er niet. 

YN-questions die voorkomen als een nieuw (aspect van een) topic 
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geïntroduceerd wordt, bevatten echter altijd een epistemisch 

werkwoord. De volgende interrogatieve uiting is hier een 

voorbeeld van: (1.2.6) 'Hebt u enig idee van de 

treinverbindingen naar Schiphol toe.' 

Er is wel een relatie tussen werkwoorden en het type 

dialooghandeling. Perceptieve werkwoorden ('verstaan', 'horen') 

worden gebruikt bij DCA's (door de Informatrice), zo ook de 

epistemische werkwoorden ('enig idee hebben van'). Bij de modale 

werkwoorden worden enkele bij DCA' s gebruikt: 'moeten', 'willen 

hebben' en 'zullen'. Handelingswerkwoorden worden - op een na 

('wachten') - bij GOA's gebruikt. Ook de werkwoorden 'zijn' en 

'hebben' komen - op een uitzondering na - alleen bij GOA's voor. 

Alle (hoofd-)werkwoorden worden 1.n de o.t.t. vervoegd op twee 

uitzonderingen na. Dit zijn de ALTS-questions met de nummers 

6.8.3 en 21.2.3. Deze uitingen staan in de o.v.t.: 'Was het de 

KL xyz of KL zyx'. 

-Persoonlijk voornaamwoord 

Persoonlijk voornaamwoord wordt 1.n 23 uitingen (47%) gebruikt. 

Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord 'u' als 

grammatisch subject lijkt een aanwijzing te geven dat het hier 

een controle handeling betreft. In alle 11 gevallen dat de 

Informatrice 'u' gebruikt gaat het om een DCA. In alle 8 

gevallen dat de proefpersoon 'u' gebruikt gaat het om de zg. 

pre-vragen die de eigenlijke vraag aankondigen. Voor een deel 

kunnen deze vragen als DCA opgevat worden omdat in dit geval in 

de pre-vraag naar de kennis van de Informatrice gevraagd wordt. 

In het geval van het persoonlijk voornaamwoord 'ik' ligt de zaak 

minder duidelijk. Daarvan zijn er te we1.n1g voorbeelden om 

uitspraken te doen. 

-Anafoor/Referent 

Alle anaforische elementen die in de bestudeerde uitingen 
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voorkomen verwijzen terug naar het onderwerp van gesprek (topic) 

dat besproken werd. 

Anaforen komen niet vaak voor, 16 keer (33%) 1.s het voorkomen 

genoteerd. Het referentie-object geeft aan dat 13 van de 

anaforen in interrogatieve uitingen naar vluchtinformatie 

verwijzen. Dit betekent dat het topic al in een eerdere 

dialooghandeling geintroduceerd is. 

Bij YN-questions wordt in 3 gevallen (10%) een anafoor gebruikt. 

Bij checks echter wordt in 10 gevallen (53%) een anafoor 

gebruikt . Bij ALTS-questions wordt 1.n 4 gevallen (40%) een 

anafoor gebruikt en bij informs is in 1 van de 2 gevallen het 

gebruik van een anafoor geconstateerd. 

-Bijzondere woorden 

Bij bij zonde re woorden ( adverbia) gaat het om de invloed van 

zo'n woord op de CF van de uiting. Het bleef overigens moeilijk 

om te beslissen of zo'n woord doorslaggevend is voor het 

toekennen van een CF. Alleen in het geval van 'niet' is besloten 

om de betreffende interrogatieven een meer specifieke CF (check) 

te geven. 

4.3 Experimentele kenmerken en CF 

-Conditie 

De verdeling van interrogatieven over condities is niet 

significant (X2 7.24, p<0.05). De verdeling van CF over 

conditie is eveneens niet significant. 

-Verhaal 

Hoewel er meer interrogatieven bij de verhalen 'a' en 'e' 

voorkomen, is het geen significante verdeling (x2 • 3.49, 

p<0.05). De complexiteit van deze opdrachten is verantwoordelijk 
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voor de hogere percentages interrogatieven bij 'a' en 'e'. 

Behalve vluchtinformatie moest de proefpersoon inlichtingen 

inwinnen over andere vervoersmogelijkheden dan het vliegtuig. De 

verdeling van CF over de verhaaltjes is eveneens niet 

significant. 

4.4 Contextuele kenmerken en CF 

-Begin markeerders ('en', 'eh(m)') 

Bij 18 interrogatieve uitingen (35%) werd het voorkomen van een 

(of meer) markeerders genoteerd. In 11 gevallen wordt de 

markeerder gevolgd door een nieuw topic (trein- of 

businfonnatie). In 7 gevallen wordt de markeerder gevolgd door 

een uiting in het kader van hetzelfde topic (vluchtinformatie). 

Er wordt in deze gevallen 4 keer om aanvullende gegevens 

gevraagd. 

Van YN-questions zijn er 12 (57%) aan het begin gemarkeerd. 

Hierbij gaat het in de helft van de gevallen (6) om 

interrogatieven die te maken hebben met het topic trein- of 

businformatie. De overige gevallen (6) hebben te maken met een 

nieuw aspect van het topic vluchtinformatie. Bij checks is er 7 

keer (37%) sprake van markering aan het begin. Hierbij gaat het 

2 keer (30%) om trein- of businformatie en 5 keer (70%) an 

vluchtinformatie. Bij ALTS-questions en informs werden geen 

markeringen aan het begin gevonden. 

De uitingen die met een markering voorkomen zijn gelijk verdeeld 

over de condities. 

-Topic 

Er is geen duidelijke relatie tussen topic en CF; de resultaten 

zijn wederom niet overtuigend te noemen. De enige opmerking die 

gemaakt kan worden is dat bij YN-que st ions vaker de topics 

trein- of businformatie voorkomen dan bij checks (11 
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YN-questions bij trein- of businformatie tegenover 3 checks bij 

dit topic). De meeste checks komen voor bij het topic 

vluchtinformatie (12 checks bij het topic vluchtinformatie 

tegenover S YN-questions bij dit topic). 

-Spreker/Specialist 

GOA's (topic vlucht- trein- of businformatie) worden - op drie 

uitzonderingen na allemaal door de proefpersoon gedaan, 

terwijl DCA's aan de Informatrice voorbehouden blijven. 

Verhoudingsgewijs komen er bij de interrogatieven ongeveer 

driemaal zoveel GOA's als DCA's voor (36 GOA's tegenover 13 

DCA's). Als gekeken wordt naar het topic trein- of businformatie 

dan blijkt dat de proefpersoon altijd de spreker is. 

-Vorige uiting 

Van de interrogatieven komen er 24 (49%) na een afgeronde 

sequentie (dus na een WH-question/WH-answer-paar of 

check/confirm-paar) voor. De nieuwe sequentie wordt 1n deze 

gevallen geintroduceerd door een interrogatieve 

dialooghandeling. Bij YN-quest ions is in 13 van de 21 gevallen 

(62%) de CF van de vorige uiting een WH-answer en in 3 gevallen 

(14%) een confirm. YN-que st ions worden niet voorafgegaan door 

een inform (uit een steekproefsgewijze telling van CF's in 

dialogen bleek dat WH-answers en informs ongeveer evenvaak 

voorkomen). Verder is de CF van de voorafgaande uiting bij 

checks en informs willekeurig. Tenslotte komen ALTS-questions 1n 

6 gevallen vlak na de opening van het gesprek voor. 

-De CF van de reactie 

De meest volledige reactie op een interrogatieve uiting heeft 

als eerste gedeelte een YN-answer. Van het 'restant' is de CF 

intuîtief bepaald. Het blijkt dat niet alle reacties op 

interrogatieve uitingen met een YN-answer beginnen en dat er 

tevens interrogatieve uitingen zijn die uitsluitend een 
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YN-answer krijgen. 

Reacties op YN-questions zijn in 16 van de 21 gevallen ( 76%) 

volledig, d.w.z. dat ze met een YN-answer beginnen en dat er op 

dit YN-answer een uiting volgt. De CF van de reacties die al dan 

niet voorafgegaan worden door een YN-answer is in 4 gevallen 

(19%) een WH-answer en in 10 gevallen (48%) een confirm/disfirm. 

In de overige gevallen (33%) heeft de reactie een willekeurige 

andere CF. 

Bij checks l.S er in 16 van de 19 reacties (84%) sprake van een 

YN-answer. Op de helft hiervan (8 reacties) volgt een secundaire 

dialooghandeling. Bij de overige 8 gevallen (42% van het totaal 

aantal checks) is er dus sprake van uitsluitend een YN-answer. 

De CF van de reacties - al dan niet voorafgegaan door een 

YN-answer is in 6 gevallen (31%) een confirm/disfirm en slechts 

eenmaal (5%) een WH-answer. De overige reacties (22%) hebben een 

willekeurige CF. 

Op ALTS-questions tenslotte volgt 1.n 7 gevallen (70%) een 

reactie met als CF WH-answer. De overige 3 reacties zijn 

informing act's met een willekeurige CF. Van de 10 reacties op 

ALTS-questions beginnen er 4 met een YN-answer . 
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5 DISCUSSIE 

5.0 Inleiding 

Het grootste deel van de interrogatieve uitingen heeft een 

vragend karakter en 1s in elk geval als een questioning act te 

interpreteren. Er zijn twee uitzonderingen. Dit zijn uitingen 

die als informing act te interpreteren zijn en als CF een inform 

hebben. Interrogatieve uitingen kunnen als CF YN-question, check 

of ALTS-question hebben. Nergens echter is overtuigend uit de 

gekozen kenmerken af te leiden waar het verschil in CF aan ligt. 

5.1 YN-questions 

Er zijn aanwijzingen dat het grootste deel van de YN-questions 

(15 van de 21) gebruikt wordt om een nieuw (aspect van een) 

onderwerp te introduceren. De geprefereerde manier om een 

(nieuw) onderwerp te introduceren is dit d.m.v. een 

mededelingacht ige dialooghandeling te doen. Het blijkt nu dat 

het eerste onderwerp in de dialoog nooit met een YN-question 

geïntroduceerd wordt, maar dat dit 'in de loop van het gesprek' 

wel voor kan komen. Echter niet vaak. Het introduceren van een 

nieuw onderwerp gebeurt tweemaal zovaak met een mededelende 

handeling als met een YN-question. Deze interrogatieve 

YN-questions verschillen in de volgende kenmerken van andere 

interrogatieven: begirunarkeerder ('en', 'ehm'), werk'-".>ord en 

voorafgaande uiting. 

De bedoelde YN-questions worden 1n 

voorafgegaan door een beginmarkeerder 

12 van de 15 

('en', 'ehm'). 

gevallen 

Over alle 

interrogatieven gezien lijkt de markeerder geen invloedrijke rol 

te spelen. Daarvoor komen markeerders te weinig voor. Als het 

26 



YN-questions betreft lijkt markering dus echter wel een rol te 

spelen. Verder bevatten de bedoelde YN-questions een epistemisch 

werkwoord. Tenslotte komen de YN-questions die een nieuw (aspect 

van een) topic introduceren in 10 van de 15 gevallen voor na een 

WH-answer. Uit de reacties is echter niets af te leiden. Er 

lijkt een voorkeur voor confirm/disfinn te bestaan maar de 

uitkomsten zijn niet overtuigend. Overige interrogatieve 

YN-questions hebben deze eigenschappen niet. 

5.2 Checks 

Wat betreft talige en experimentele kenmerken onderscheiden 

checks zich nauwelijks van YN-questions. Alleen in het voorkomen 

van anaforen zijn er verschillen. Bij YN-questions komen ze 

zelden voor (3 van de 21) terwijl het gebruik van anaforen bij 

checks in de helft van de gevallen (9 van de 19) voorkomt. 

Checks hebben blijkbaar een anaforische relatie met het 

voorgaande in de dialoog, terwij 1 bij YN-que st ions juist het 

tegenovergestelde het geval is; hier heeft de inhoud van een 

dialooghandeling dikwijls geen binding met het voorgaande. 

Interrogatieve checks verschillen niet van YN-questions in 

intonatie aan het einde. Het gaat in dit geval echter alleen om 

interrogatieve checks. Hoe dit ligt voor checks die bijvoorbeeld 

een declaratieve modus hebben, of uit een (deel van een) 

constituent bestaan (bijv. 'Amerikaanse tijd') is hier niet 

onderzocht. 

Experimentele kenmerken brengen evenmin verschillen aan het 

licht. Contextuele kenmerken echter wel ( zie tabel A, bij lage 

3) . 

Conversatie-analytisch zouden de uitkomsten over interrogatieven 

geïnterpreteerd moeten kunnen worden in het kader van 

'verzoekhandelingen'. Een verzoekhandeling wordt door 
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gespreksdeelnemers in een aantal sequenties afgehandeld 

(Houtkoop, 1985). Het komt er in het kort op neer dat er eerst 

een verzoek geformuleerd wordt door een van de 

gespreksdeelnemers - dit zou als YN-que st ion kunnen gebeuren -

en vervolgens door de partner een handeling gedaan wordt waaruit 

blijkt dat aan het verzoek (niet) voldaan wordt/is - hierbij kan 

gedacht worden aan YN- of WH-answers. Na deze sequentie volgt 

dan van de persoon die het verzoek gedaan heeft een 'verzoek om 

bevestiging' - hierbij kan gedacht worden aan checks - en 

tenslotte komt dan de bevestiging van de partner - waarbij aan 

disfirms/confirms gedacht kan worden. Aan het formele karakter 

van de situatie kan het toegeschreven worden dat de functies van 

de dialooghandelingen qua vorm samenvallen: zowel YN-quest ions 

als checks komen als interrogatieve uiting voor. De resultaten 

geven echter onvoldoende aanwijzing voor deze interpretatie. 

Bovendien is in deze stage amper naar de relatieve posities van 

(de CF van) dialooghandelingen gekeken. 

5.3 ALTS-questions 

ALTS-questions ziJn op te vatten als een exclusieve disjunctie 

van interrogatieve YN-questions. Bij voorkeur echter krijgen ze 

als reactie een WH-answer. Wat talige kenmerken betreft 

onderscheiden ALTS-questions zich nauwelijks van andere 

interrogatieve uitingen. Ook hier is er enkel een verschil in 

het voorkomen van anaforen; bij ALTS-questions komen ze in de 

helft van de gevallen voor, bij YN-questions wordt bijna geen 

gebruik van gemaakt. Het blijkt verder dat ALTS-questions 

opdracht-afhankelijk zijn. Ze komen in 8 van de 10 gevallen bij 

opdracht a voor. Bij deze opdracht moest de proefpersoon van 

twee gegeven vluchtnummers het juiste achterhalen. Het feit dat 

het hier om vluchtinformatie gaat verklaart waarom 

ALTS-questions - hoewel ingebed in een mededelingachtige 

dialooghandeling - aan het begin van dialogen voorkomen. 
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6 CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat interrogatieven een vragend 

karakter hebben. Dat houdt in dat de spreker van de hoorder 

verwacht een bevestiging c.q. ontkenning als antwoord te 

krijgen. Hoe de CF nu samenhangt met de kenmerken die in dit 

onderzoek zijn betrokken, komt niet helemaal uit de verf. Het 

gaat hier in het bijzonder om de talige of contextuele kenmerken 

waarmee een YN-question zich van een check onderscheidt. Maar 

dit is misschien een schijnprobleem: YN-questions en checks zijn 

hierarchisch t.o.v. elkaar gedefiniel!rd en als een YN-question 

als check kan worden beschouwd is dit als een 'extraatje' op te 

vatten. Voor spreker en hoorder lijkt het in ieder geval niet 

altijd van belang te zijn om de exacte functie van een uiting te 

(onder-)kennen. Mogelijk laten sprekers het aan de hoorders zelf 

over om een uiting als vraag (YN-question) dan wel als een 

specifiekere handeling (check) te interpreteren. 

Er kan nu vastgesteld worden dat interrogatieve uitingen deels 

(41% van de gevallen) als YN-question zijn bedoeld. De helft (10 

gevallen) van de YN-questions lijkt indirect een WH-question te 

zijn. Uit de (directe) reacties van de hoorder op deze vragen 

komt dat niet helemaal naar voren; slechts in 3 gevallen (16%) 

betreft het een WH-answer. 

Voor een ander deel ( 32%) zijn interrogatieve uitingen checks. 

Checks onderscheiden zich zoals gezegd - nauwelijks van 

YN-questions op grond van de talige kenmerken intonatie, 

werkwoord, persoonlijk voornaamwoord en bijzondere woorden. 

Alleen het voorkomen van anaforen is verschillend tussen 

YN-questions en checks. Bij YN-questions komen ze zelden voor, 

terwijl ze bij checks in de helft van de gevallen voorkomen. De 

context echter lijkt doorslaggevend te zijn voor de toekenning 
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van de CF ( zie paragraaf 3. 2 Beschrijving van de werkwijze; 

Bijlage 3 : tabel A) . 

Voor de rest hebben interrogatieve uitingen als CF ALTS-question 

(20%) of inform (7%). De laatste komt sporadisch voor en 1.s 

altijd een DCA. ALTS-questions onderscheiden zich van 

YN-questions en checks doordat ze bestaan uit twee of meerdere 

nevengeschikte proposities. Het voorkomen van het grootste deel 

van deze interrogatieven is opdracht afhankelijk. De 

proefpersonen moesten van twee gegeven vluchtnummers de 

juistheid nagaan en presenteerden dit als een ALTS-question. 

Deze uitingen blijken wel in het begin van de dialoog te kunnen 

voorkomen . Ze worden echter in alle gevallen voorafgegaan door 

een inleidende inform . 

Een deel (50%) van de (21) YN-questions komt voor op het moment 

dat een nieuw (aspect van een) onderwerp geïntroduceerd wordt. 

Dit gebeurt echter nooit in het begin van de dialoog . Deze 

YN-questions komen in de meeste gevallen voor na een afgesloten 

sequentie van WH-question/WH-answer. Ze worden in iets meer dan 

de helft (57%) van de gevallen voorafgegaan door een 

beginmarkeerder. Als het om een nieuw onderwerp gaat (openbaar 

vervoer), komt er een epistemisch werkwoord in voor. 

Tot slot van dit hoofdstuk worden twee suggesties voor verder 

onderzoek gedaan. Eén is om uit te zoeken wat 'bijzondere 

woorden' bijdragen aan de toekenning van een CF van een uiting. 

In dit onderzoek 1.s daar niet naar gekeken en het kenmerk 

fungeerde dan ook als een 'vuilnisbak'. Een ander voorstel voor 

een onderzoek is om na te gaan welke rol 'beginmarkeringen' in 

dialogen spelen . Bij interrogatieve uitingen blijken 

beginmarkeringen weinig voor te komen en als een interrogatieve 

ui ting aan het begin gemarkeerd wordt, lijkt het om een 

(gedeeltelijke) DCA te gaan. Het is de moeite waard om te weten 

te komen waar, wanneer en hoevaak beginmarkeringen voorkomen 1.n 

informatieve dialogen en in hoeverre ze een rol spelen bij de 

toekenning van communicatieve functies. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: LIJST MET INTERROGATIEVEN 

1. 2 .6 

1. 2 .12 

3.2.6 

3.6.10 

4.8.3 

4.8.9 

5 .4.14 

6.4.4 

6.4.5 

6.8.3 

7.8.4 

7.8.6 

8.8.4 

9.6.10 

10.4.8 

10.4.16 

10.8.4 

S: Hebt u enig idee van deeh treinverbindingen naar eh 

Schiphol toe 

I: Denkt u aan de inchecktijd 

S: Weet u misschien ook iets (vo) over KLM-bussen die 

van Eindhoven naar Amsterdam rijden 

S: Is dat een doorlopende dienst 

S: Is het vluchtnurmner KL 761 of KL 186 

S: Heeft u misschien ook ehm de tijden van deeh 

van de trein 

I: Hebt u dat 

I: Hebt u me verstaan 

S: Heeft u ook inlichtingen over eh de trein eh 

vanuit Eindhoven richting Schiphol 

S: Was ('t de) KL 281 of 282 

I: Wilt u alle allemaal hebben of hebt u voorkeur van tijd 

I: Hebt u me verstaan 

I: Zal ik ze allemaal opnoemen voor u 

I: Wilt u 't ook weten van zaterdag 

S: Hebt u enig idee van de treinverbindingen 

richting Schiphol 

I: Hoort u me niet 

S: Rijden er op ('t) moment nog busdiensten vanuit 

diverse plaatsen (eh) in ons land naar Schiphol 
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10.8.6 

11.2.22 

11.4.8 

11.4.14 

11.4.15 

11.6.25 

11.8.11 

12.2.3 

13.2.4 

13.4.7 

14.6.3 

14.8.4 

15.4.13 

15.8.3 

17.6.7 

17.8 . 3 

19.2 . 9 

20.8.4 

21 .2. 3 

22.6.5 

22 . 6.8 

25.4 . 4 

S: kan ik daar ook gebruik van maken als ik iemand 

af ga halen en eh niet zelf geboekt heb** 

S: ehm ... en dan kom( i) eh gaat ie dan door naar Schiphol 

S: Is dat negen uur vijftig, is dat weer de volgende 

S: En eeh er (g)vertrekken der nog meer die dag 

I: Moet u ze allemaal hebben 

S: Is dat er maar eentje op de hele dag 

S: Is dat een uur of anderhalf uur 

S: Is dat 671 of 571 

S: Is dat KL 401 of KL 601 

S: en morgen eh komen er dan ook nog vliegtuigen uit Lyon aan** 

I: is *dat vandaag** 

I: Is d'r een bepaalde tijd dat u graag zou willen weggaan** 

S: en is er dan een trein die vroeg genoeg vertrekt 

S: is het mogelijk om een Schipholbus te nemen eh naar Schiphol 

vanuit Eindhoven** 

S: Wweet u misschien iets van treinen eh ** *wat deh/ hoe de NS 

dat eh hoe dat geregeld is van eh treinen naar Schiphol** 

I: hebt u voorkeur voor 's ochtends of 's middags** 

S: oh is d'r ook een non-stop eh vlucht een directe 

S: *is dat de enigste vlucht die er aankomt** 

S: Was dat KL 761 of KL 186 

S: eh *is dat elke dag** 

S: *is d'r een andere manier waarop die dan op zondag hier kan 

komen** 

S: zijn er andere vluchten dieh uit eh New York komen vandaag** 
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25.4.11 

27.6.5 

27.6.7 

27.6.15 

27.8.10 

27.8.11 

27.8.16 

27.8.18 

27.8.24 

27.8.29 

S: enn heeft u enig idee over eh verbindingen vanuit 

Eindhoven naar Schiphol toe met de trein** 

I: zijn dat vlieg*tuigen van eh vandaag** 

S: *ehrn is dat niet eh elke dag** 

S: *eh komt er op die verbinding nogal regelmatig eh stakingen 

en eh en vertragingen voor of niet** 

S: komt er nog een vlucht uit Munchen vandaag of niet** 

I: wacht u even** 

S: *is dat eh normale reistijd** 

S: en kan ik niet helemaal met de trein naar Schiphol gaan 

S: en moet ik dan in Leiden overstappen of in Den Haag of eh in 

Rotterdam 

S: moet ik u dan opbellen en eh roept u dan om of eh zijn er andere 

eh methodieken voor** 

BIJLAGE lb: VOORBEELDEN VAN UITGESLOTEN INTERROGATIEVEN 

Deze onderscheiden zich van de z.g. 'pre-vragen', doordat 

pre-vragen naar kennis van de gesprekspartner vragen -ze 

worden allemaal met een epistemisch werkwoord vervoegd. 

De onderstaande vragen doen een verzoek om een handeling 

uit te voeren. 

12.8.2 S: Kunt u me helpen aan een paar aankomsttijden van vliegtuigen 

uit Dublin 

9 .6. 3 S: Kunt u dat voor mij nakijken 

9.4.3 S: Kunt u dat even opzoeken 

11.6. 24 S: Kunt u me dan even tij den van geven 
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BIJLAGE 2: DATA 

i D1~r[Qgat i ~v~n 

intonetle e/h eind + + ~ ... - ... ... .. - -
enig~ 

htbbtn 
f nli<.hli"3 r, 

werkwoord hekiben dtr1kt.11 we.tui 2.gn ?81'1 ht,bbul rerstAcin hebben 1~'1 v~ 0 tit.. r' 

pvnw u u u - - u u u u -
eneroor - - - dat - - dat - - -
referent - - - T - - info - - -
begin ·en· - - ♦ - - - - - - -
begin ·eh(m)· + - - - - - - - + -
begin ·oh', 'je· - - - - - - - - - -
conditie A A A C D D B B B D 

verheel a a e a a a a e e a 

topte T V B T V T DCA DCA T V 

spreker s I s s s s I I s s 

soecteltst I s I I I I s s I I 

• CF 

CF vort ge uit; ng WHAnt INF WHAnt WHAnt INF WHAnt !N'F' wHAnt YNQ -
CF reectie WHQ CONF CONF+ +CONF ~wHAnt f+WHAnt - + +WHAnt WHAnt 

b ij zondere woorden - - !Vl iS$01t~ - - P11 issc..hit11 - - ook. -
ook CC' k: 

bijzonderheden 
C\J 0 ..:t 

\0 '!"'" \0 '!"'" ~ °' r ..:t IJ'\ ~ 

• • • • • • • • • • 
C\J C\J C\J \0 cc cc ..:t ..:t ..:t cc 
• • • • • • • • • • 

• zie Tabel F r r ~ ~ ..:t ..:t IJ'\ \0 \0 \D 
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iDHtrrQg~1 t~ï~n 

intonetie e/h eind - + + + + + + + + -
wille." vers½qo" w,llt.i, 

ivil~ ~~ horen ,~~ kM..f\~ 9'4C\11 '.J8f'I werkwoord f\~bbu, W't,~11 
VGH'\ 

pvnw u u ik u u u - ik - -
enefoor ze - ze 't - - - - 'ie dat 

referent V - V V - - - - T V 

begin ·en· - - - - - - - - - -
begin ·eh(m)· - - - - - - + - + -
begin ·oh·. ·1e· - - - - - - - - - -
conelHie D D D C B B D D A B 

verheel a a f C a a e e e f 

topic V DCA V V T DCA B B T V 

spreker I I I I s I s s s s 

spec1elist s s s s I s I I I I 

CF 
-

CF vorige utting WHQ - - - CONF 1NF WHANT CONF INF WHAnt 

CF reectie +WHAnt - +COHF + +CONF '9DISF CONF CONF CONF CONF+ 

b ij zondere woorden .l.litMa~I oot 11 1e t op•~ oolc.. Mn '#U/ - - - MoMel\t 

bt jzonelerheelen 
\0 (\J 

0 co r ..:t \0 (\J co 
..:t \0 ..:t r • • • • • • • • • • ..:t ..:t co co (\J ..:t 
cc O'.) co \0 • . • • • • • • • • 0 0 0 0 r r 
C"- C'-- co °' r r r r r r 
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IDU~rrQgat iiYin 

intonetie e/h eind + + - + - - + + + + 

l 
~O(.U,11 

2~n "!~n -agn 2gn werkwoord ..--~ l'\ti,bul ~llkD!llel ~gn t~n 'i.g11 

pvnw - u - - - - - - - -
enefoor - ze dat dat dat àat - dat - -
referent - V V V V V - V - -
begin ·en· + - - - - - + - - + 

begin ·eh(m)· + - - - - - - - - -
begin ·oh·. ·1e· - - - - - - + - - + 

condHie B B C D A A B C D B 

verheel f f C a a a C e f a 

topic V V V V V V V V V T 

spreker s I s s s s s I I I 

spe ei eli st I s I I I I I s s s 

CF 

CF vorige uiting WHAnt YNQ WHAnt WHAnt - - CORR WHQ WHQ WHAnt 

CF reectie +YN.Q +INF + WHAnt WHAnt INF +INF + WHAnt +WHAn ◄ 

· J zondere woorden 
l'\CCj 

alle~! MO\Ur' ook 9r&1~j c;ta,i - - - -~ cw,tJe) "0.9 

bijzonderheden 
.:t Lf\ . Lf\ r "" r r (\J r "" .:t r--. "" .:t r 
• • • • • • • • • • .:t .:t \.0 co (\J (\J .:t \.0 co .:t 
• • • • • • • • • • r .... r r (\J "" "" .:t .:t Lf\ 

r r r 
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D1~rrgg~t i ~Y~!J 

intonet te e/h etnd + + + + + + + + + + 
Voot"k.wr' tn14 ,q 

werkwoord ë~" ~t-1.u\ '1«,lx11 ~81"'\ CIIMl::MD ~~-" ~yn. ~ti11 2-~11 kwbe,j 
'{00'( v~n 

pvnw - u u - - - - - - u 

enefoor - - - - dat dat dat - - -
referent - - - - V V V - - -
begtn ·en· - + - - - - - - - + 

begt n 'eh(m)' + - - - - - + - - -
begin ·oh·, 'je· - - - + - - - - - -
conelit1e D C D A D A C C B B 

verheel • a f t C a C C e e 

topic B T V V V V V V V T 

spreker s s I s s s s s s s 

specielist I I s I I I I I I I 

CF 

CF vorige uiting WHAn1 WHAnt WH·~ CORR WHAnt - CONF CONF WHAnt CONF 

CF reectie -CORR +CONF CORR - +CONF +WHAnt DISF +WHAn +DISF +CONF 

MC,~~K, "'i~ÏOI Vl'~r ook.. ""~ Allà&r'( -J zondere woorden - - -

bt jzonderheelen 
r 

~ ['- ~ "' .:t ~ Il'\ 00 .:t r 
• • • • • • • • • • 

00 \0 00 C\J 00 C\J \0 \0 ..:t ..:t 
• • • • • • • • • • 

Il'\ ['. ['. "' 0 r C\J ('IJ II'\ II'\ 
C\J C\J C\J l'\J l'\J l'\J 
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nt~rrQgat 1 ~v~n 

intonet ie e/h eind - + - - + - - + -
werkwoord 1.yn 1~11 komen k.0Wltt1 ltA':i\1tn 2~r1 ~1'1"1 l\'loàln mottul 

pvnw - - - - u - ik ik u 

enefoor - dat - - - dat - - -
referent - V - - - T - - -
begin ·en· - - - - - - + + -
beg1 n 'eh(m)· - + + + - - - - -
begin 'oh', 'je' - - - - - - - - -
condit1e C C C D D D D D D 

verheel C C C e e e e e e 

topic V V V V DCA T T T T 

spreker I s s s I s s s s 

spec1elist s I I I s I I I I 

CF 

c~ vorige uiting WHQ CHECK WHAnt WHAnt ALTS WHAnt INF CONF WHAnt 

CF reectie WHQ +INF -DISF +JNF + + +CONF IWHAnt+ DISF 
r\1(. t 

j zondere woorden - r,itl "°9M ~ - I\Q'MCI,~ ~41 - ~ 

bijzonderheden 
U'\ 0 r '° 00 ..::t "' Il\ ['. r r r r r t'\J t'\J 

• • • • • • • • • 
'° '° '° 00 00 C(: 00 co co 
• • • • • • • • • ['. ['. ['. ['. ['. ['. ['. ['. ['. 

t'\J t'\J t'\J t'\J t'\J t'\J t'\J t'\J t'\J 
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BIJLAGE 3: UITWERKINGEN 

* DE COMMUNICATIEVE FUNCTIE 

Tabel A 

uiting analyse 1 analyse 2 analyse 3 

1.2.6 YNQ YNQ YNQ 

1. 2 .12 INF/YNQ/DCA INF/DCA INF/DCA 

3.2.6 YNQ YNQ YNQ 

3.6.10 YNQ YNQ YNQ 

4.8.3 ALTS ALTS ALTS 

4.8.9 YNQ YNQ YNQ(WH) 

5 .4.14 YNQ/DCA YNQ/DCA CHECK/DCA 

6.4.4 NEGA/DCA CHECK/DCA CHECK/DCA 

6.4.5 YNQ YNQ YNQ(WH) 

6.8.3 ALTS ALTS ALTS 

7.8.4 ALTS ALTS ALTS/DCA 

7.8.6 NEGA/DCA CHECK/DCA CHECK/DCA 

8.8.4 YNQ YNQ YNQ/DCA 

9.6.10 YNQ YNQ CHECK 

10.4.8 YNQ YNQ YNQ 

10.4.16 POSI/DCA CHECK/DCA CHECK/DCA 

10.8.4 YNQ YNQ YNQ 

10.8.6 YNQ YNQ YNQ 

11.2.22 CHECK YNQ/CHECK CHECK 

11.4.8 YNQ YNQ CHECK 

11.4.14 YNQ YNQ YNQ(WH)/CHECK 

11.4.15 YNQ YNQ YNQ/DCA 

11.6.25 YNQ CHECK CHECK 

11.8.11 ALTS ALTS ALTS 

12.2.3 ALTS ALTS ALTS 

13.2.4 ALTS ALTS ALTS 

13 .4. 7 YNQ YNQ YNQ(WH)/CHECK 
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14.6.3 YNQ YNQ CHECK 

14.8.4 YNQ YNQ YNQ(WH)/DCA 

15.4.13 YNQ YNQ YNQ(WH) 

15.8.3 YNQ YNQ YNQ(WH) 

17.6.7 YNQ YNQ YNQ 

17 . 8.3 ALTS ALTS ALTS/DCA 

19.2.9 YNQ YNQ CHECK 

20.8.4 YNQ CHECK CHECK(WH) 

21 .2. 3 ALTS ALTS ALTS 

22.6.5 YNQ YNQ CHECK 

22.6 . 8 YNQ YNQ CHECK(WH) 

25 .4.4 YNQ YNQ YNQ(WH) 

25.4.11 YNQ YNQ YNQ(WH) 

27.6.5 YNQ YNQ YNQ/CHECK 

27.6 . 7 CHECK CHECK NEGACHECK 

27.6.15 YNQ YNQ YNQ 

27.8.10 YNQ YNQ YNQ(WH) 

27.8.11 INF/DCA INF/DCA INF/DCA 

27.8.16 YNQ YNQ CHECK 

27.8.18 CHECK CHECK CHECK 

27.8.24 ALTS ALTS ALTS 

27.8.29 YNQ ALTS ALTS 

Verklaring van de gebruikte afkortingen: 

YNQ: YN-question 

YNQ(WH): YN-question, indirect een WH-question 

NEGA: NEGACHECK 

P0SI: POSICHECK 

ALTS: ALTERNATIVES-question 

INF : INF0RM 
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* INTONATIE AAN HET EINDE 

In tabel B staat van elke uiting de CF weergegeven. Achter de 

CF staat aangegeven of de intonatie hoog dan wel laag eindigt 

(neutraal eindigen komt niet voor). 

Tabel B 

uiting * CF intonatie a/h eind uiting CF intonatie a/h eind 

1. 2 .6 

3.2.6 

3.6.10 

4.8.9 

5.4.14 

6.4.5 

8 .8.4 

9.6.10 

10.4 .8 

10.8.4 

10.8.6 

11.2.22 

11.4.8 

11.4.14 

11.4.15 

13.4.7 

14.6.3 

14.8.4 

15.4.13 

15.8.3 

17.6.7 

19.2.9 

22.6.5 

22.6.8 

25.4.4 

25.4.11 

27.6.5 

27.6.15 

27.8.10 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ/DCA 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

YNQ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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27.8.16 YNQ 

4.8.3 ALTS 

6.8.3 ALTS 

7.8.4 ALTS 

11.8.11 ALTS 

12.2.3 ALTS 

13 .2 .4 ALTS 

17.8.3 ALTS 

21. 2 .3 ALTS 

27.8.24 ALTS 

27.8.29 ALTS 

6.4.4 CHECK/DCA 

7 .8 .6 CHECK/DCA 

10.4.16 CHECK/DCA 

11.6.25 CHECK 

20 .8.4 CHECK 

27 .6. 7 CHECK 

27.8.18 CHECK 

1. 2 .12 INF/DCA 

27.8.11 INF/DCA 

*CF volgens analyse (2) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



* WERKWOORD 

Modale werkwoorden 

moeten (3 keer) 

willen (2 keer 

in combinatie 

'hebben' en 

ten') 

kunnen (2 keer) 

gaan (1 keer) 

zullen (1 keer) 

Handelingswerkwoorden 

aankomen (2 keer) 

komen (2 keer) 

vertrekken (1 keer) 

rij den (1 keer) 

wachten (1 keer) 

met 

we-

Perceptieve werkwoorden 

verstaan 

denken 

horen 

( 2 keer) 

(1 keer) 

(1 keer) 

Zelfstandig werkwoord 

zijn 

hebben 

(10 keer) 

( 3 keer) 

Koppelwerkwoord 

zijn (12 keer) 

Epistemische werkwoorden 

enig idee hebben van 

voorkeur hebben voor 

inlichtingen hebben van 

weten 
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(3 keer) 

(2 keer) 

(1 keer) 

(2 keer) 



* PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD 

Tabel C 

spreker totaal 

pvnw s I 

u 8 11 19 

ik 3 1 4 

totaal 11 12 23 

* ANAFOOR/REFERENT 

Tabel D 

anafoor aantal keer referentie object 

herhalend onderwerp 12 

('dat' of 
, 't') 

pronomen 4 

('ze' of "ie') 

Vluchtinformatie (10 keer) 

Treinen (1 keer) 

algemene vooraf-

gaande informatie ( 1 keer) 

Vluchtinfonnatie (3 keer) 

Treinen (1 keer) 
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* BIJZONDERE WOORDEN 

Van de bijzondere woorden die meer dan een keer voorkomen 

wordt het aantal en de nummers van de uitingen waar deze 

woorden in voorkomen gegeven. 

Tabel E 

bij zonder woord aantal uitingen 

ook 6 3.2.6 4.8.9 

9. 6 .10 13.4.7 

misschien 3 3.2.6 4.8.9 

dan 3 11.2.22 13.4.7 

niet 3 10.4.16 27.6.7 

allemaal 3 7.8.4 8.8.4 

nog 2 13.4.7 27.8.10 

andere 2 22.6.8 25.4.4 
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6.4.5 

19.2.9 

17.6.7 

15.4.13 

27.8.18 

11.4.15 



* CONDITIE 

In tabel Fis de verdeling van interrogatieven over 

conditie en proefpersoon uitgezet. Hieruit wordt de 

verdeling per conditie afgeleid. 

A 8 (16%)* 

B 12 (25%) 

C 9 (18%) 

D 20 (41%) 

* percentage van het totaal aantal interrogatieve uitingen. 

* VERHAAL 

De verdeling van interrogatieven over verhaal en proefpersoon 

is in tabel G weergegeven" 

a 15 (31%) 

b 9 (18%) 

e 16 (33%) 

f 9 (18%) 
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1 S di8J 'Nke 

16 ne 

17 IJ Vette 

•p •nr:ie 1 ,_ i J -' 1 ~ • 

A 

1 1 1 

i 

i 

i 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

B C 
1 

i 

! 
l [ 
1 

! 
l 

1 

1 
1 

i 
i ~, ! 
! L : 

D 
7 

~' 1 1 

0 

2 () 

(J 

0 

2 

2 () 2 

0 

0 

2 3 

5 

0 

2 (J 

(l 2 

2 0 

0 0 

0 0 

0 

0 

l ; 

• · ·- 1 1 0 
· · .j : 1 1 

----------'--+---1'--+---+---------I-----_.,._ _ __ _ 

: 
' ! 

27 peter 

7 1 1 

i 

' i 
; 

2 ! 
1 

! 
l 
1 

! 

6 \ 4 

49 

0 

2 

2 i 1 5 1 2 

f:, 1 3 14 6 7C \
1 

1 .. , 
._) _1 ~ 



~ 
a C e T totee1 

p s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 

1 merjos 1 1 1 1 

2 rie 0 0 

3 enke 1 1 2 0 

4 prisce 2 2 0 

5 Wil 1 0 1 

6 jos 1 1 1 2 1 

7 leonie 2 0 2 

B vienney 1 0 1 

9 henk 1 0 1 

1 oven 1 1 2 3 1 

11 dorith 1 1 1 2 1 5 1 

12 rose 1 1 0 

13piet 1 1 2 0 

14 kerin 1 1 0 2 

15 dieuwke 1 1 2 0 

16 rie 0 0 

17 yvette 1 1 1 1 

1 B jorge 0 0 

19 jen 1 1 0 

20 deboreh 1 1 0 

21 dejenite 1 1 0 

22 don 2 2 0 

23 tiny 0 0 

24 theo 0 0 

25 elex 2 2 0 

26 ide 0 0 

27 peter 2 1 5 1 7 2 

toteel 12 3 7 2 13 3 3 6 35 14 
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verdeling interrogatieven over verhaal en conditie 

~ A B C D totaal a 

a 5 4 1 5 15 

C 0 1 7 1 9 

2 4 1 9 16 
e 

f 
1 3 0 5 9 

totaal 8 12 9 20 49 
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* TOPIC 

Tabel I 

YNQ CHECK ALTS INF totaal 

s I s I s I s I s I 

Vlucht in format ie 5 0 9 3 6 0 0 0 20 3 

Trein/Bus-informatie 11 0 3 0 2 0 0 0 16 0 

DCA 0 5 0 4 0 2 0 2 0 13 

--------------------- --------- ------- -------- -------- ---------
totaal 16 5 12 7 8 2 0 2 36 16 

* De uitingen met een dubbele CF zijn ook dubbel meegeteld. 

* SPREKER/SPECIALIST 

Tabel J 

s I 

------------ -------
spreker 34 15 

specialist 15 34 
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* CF VORIGE UITING 

Tabel K 

NQ CHECK ALTS INFORM 

vorige uiting 

------ ------ --------
WH-ANSWER 13 6 2 

ONBEPAALD(introductie) 1 2 4 

CONFIRM 3 2 1 

WH-QUESTION 2 2 2 

INFORM 3 1 1 

YN-QUESTION 1 l 

CORRECTIE 1 2 

CHECK 1 

ALTERNATIVES QUESTION 1 

--------------------- ------ --------
totaal 21 19 10 2 
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* DE CF VAN DE REACTIE 

Het getal tussen haakjes geeft het aantal uitingen aan 

dat voorafgegaan wordt door een YN-answer. 

Tabel L 

CF YNQ CHECK ALTS INFORM 

reactie 

--------------- ------ -------- -------- -----------
WH-ANSWER 4 (3) 1 (1) 7 (4) 

CONFIRM 8 (7) 4 (3) 1 

DISFIRM 2 (2) 2 (1) l 

INFORM 3 (2) 2 (2) l 

CORRECTIE l (1) l 

WH-QUESTION 2 l 

YN-QUESTION 1 (1) l (1) 

YN-ANSWER 16 16 4 l 

---------------- ------ ------- -------- ---2-------1 
totaal 37 27 14 
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verhaal/condH1e 

~ . A 6 C D 

1.M b a 1 d C 1 ~~ g e 1 

2.R b f 1 g 62 ~- d c2 

~I 3.A d e2 g f3 b a3 

4.P d c3 b e3 h f3 g a 1 

5.W g f 1 b a2 d el h C 1 

6.J g f2 h e3 b c3 d 63 

7.L h e 1 d f3 g c2 b f 1 

8.V b e3 g c3 d a2 h f 1 

9.H d f2 g el h C 1 b a 1 

10. V d c2 h 64 g f3 b e3 

11 . D h e 1 b f 1 d c3 g 65 

12. R d 62 g f3 b e2 h C 1 

13. P b 65 d c3 g e2 h f3 

14. K d 64 g c2 h e 1 b f 1 

15. D g C 1 h 63 b f2 d e3 

16. R h 62 b c3 d f3 g e2 

17. V b c2 d e3 g 6 1 h f 1 

18. J d e3 g c3 h 65 b f2 

19. J g f3 h e 1 b 63 d C 1 

20. D h e3 b 62 d f 1 g c3 

21 . D b 6 1 d f2 g e 1 h C 1 

22. D d f3 g as h c3 b e3 

23. T g c2 h f 1 b 64 d e2 

24. T h 63 b C 1 d e 1 g f2 

25. A b c3 d e3 g f3 h 62 

26. 1 d e 1 g f 1 h 6 1 b c2 

27. P g f2 h as b C 1 d e2 




