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VOORWOORD 

In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het onder

zoek dat ik verricht heb tijdens de stage van mijn studie 

Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universi

teit brabant. Het betreft een onderzoek naar conversatione

le implicaturen in informatie-dialogen. 

Ik wil Robbert-Jan Beun bedanken voor de begeleiding tij

dens het onderzoek en bij het schrijven van dit verslag. 

Ellen Verheul, 

Tilburg, mei 1990. 
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SAMENVATTING 

In dialogen bedoelen en begrijpen de deelnemers meer dan 

er letterlijk gezegd wordt. De context van een uiting is 

nodig om die uiting volledig te kunnen desambigueren. Dit 

gebeurt onder andere door het maken van inferenties. In dit 

verslag wordt er gekeken naar die inferenties die ontstaan 

doordat de spreker de maximes van Grice schendt. We hebben 

onderzocht door welke contextuele factoren deze zogenaamde 

conversationele implicaturen in informatie-dialogen worden 

veroorzaakt. daarbij maken we onderscheid tussen de uiting 

zelf, de tekstuele discourse en de niet-tekstuele discour

se. 

Binnen de uiting zelf zien we dat de grammaticale eigen

schappen een deel van de implicaturen veroorzaken. Het feit 

dat er een vraag gesteld wordt, geeft de implicatuur dat de 

spreker niet over de informatie beschikt en dat hij die 

informatie van de hoorder zou willen hebben. 

Bij de niet-tekstuele discourse veroorzaakt onder andere 

de kennis die de deelnemers hebben een aantal implicaturen. 

De kennis die de informatie-zoeker over de douane op Schip

hol heeft, veroorzaakt bijvoorbeeld de implicatuur dat je 

bij de douane door detectie-apparaten moet lopen. 
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ABSTRACT 

In dialogues participants mean and understand more than 

what is actually said. The context of an utterance is ne

cessary to disambiguate the utterance completely. This can 

be done by making inferences. In this paper we will look at 

these inferences that appear when the maxims of Grice are 

violated. We have examined which contextual factors make 

these so called conversational implicatures in information

dialogues. We make a distinction between the utterance it

self, the textual discourse and the non-textual discourse. 

In the utterance itself we see that the grammatical fea

tures create a part of the imlicatures. The fact that a 

question is asked, gives the implicature that the speaker 

does not have the information and that he would like to 

have that information from the hearer. 

In the non-textual discourse, the knowledge of the par

ticipants, creates some implicatures. The knowledge of the 

information-seeker about the customs at Schiphol creates 

for example the implicature that you have to pass the cus

toms and that they use detection machines. 
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1 INLEIDING 

1.1 Doel van dit verslag 

In dialogen bedoelen en begrijpen de deelnemers meer dan er 

letterlijk gezegd wordt. Als ik tegen iemand zeg "het is 

koud hier", dan kan het zijn dat ik daarmee niet alleen de 

bedoeling heb mee te delen dat ik het koud heb, maar dat ik 

de ontvanger tevens wil verzoeken het raam dicht te doen. 

Uit het voorbeeld blijkt dat er meer meespeelt dan de let

terlijke betekenis van de uiting en de vraag rijst dan ook 

hoe de ontvanger de communicatieve bedoeling van de spreker 

kan herkennen. 

Het primaire doel van dit verslag is om te proberen te ach

terhalen welke talige en contextuele factoren een rol spe

len bij het herkennen van de communicatieve bedoelingen van 

de spreker. Enerzijds zullen we ons hierbij beperken, voor 

wat betreft de situatie, tot dialogen over vluchtinformatie 

die met behulp van een terminal- en telefoonverbinding zijn 

gevoerd. Anderzijds zijn we genoodzaakt voor de theoreti

sche achtergrond ons te richten op de pragmatiek, waarin 

niet, zoals in de semantiek, alleen gekeken wordt naar de 

letterlijke betekenis van de uitingen, maar tevens de con

text wordt betrokken om de bedoeling van een spreker te 

achterhalen. 

1.2 De dialogen 

In dit verslag wordt gekeken naar zogenaamde informatie

dialogen. Dat zijn dialogen waarbij alleen feitelijke in

formatie wordt uitgewisseld. Deelnemers aan informatie-dia

logen gedragen zich op een rationele en coöperatieve ma-
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nier (Bunt 1989). De dialogen over vluchtinformatie zijn 

gevoerd tussen een informatrice van Schiphol en proefperso

nen. De proefpersonen kregen een achttal verhaaltjes te le

zen waarin een situatie beschreven stond. Al naar gelang de 

situatie moesten de proefpersonen een informatrice van 

Schiphol via een toetsenbord en beeldscherm of via een te

lefoon vragen stellen over vertrek- en aankomsttijden van 

vliegtuigen en treinen. 

Een voorbeeld van een informatie-dialoog die met een toet

senbord en een beeldscherm gevoerd is, is dialoog 9.2 uit 

Beun (1987): 

9.2.1 S: kunt u mij inlichtingen geven over de aankomst

tijden op Schiphol van vliegtuigen uit Lyon aan

staande zaterdag? 

2 I: er arriveert geen vlucht op zaterdag uit Lyon. 

3 S: en op vrijdag? 

4 I: de vlucht uit Lyon arriveert vrijdag om 9.55 

uur. 

5 S: is dat de enige vlucht uit Lyon vrijdag? 

6 I: ja 

7 S: bedankt voor de informatie 

8 I: tot uw dienst. 
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De dialogen die we bekeken hebben zijn, voor wat betreft de 

telefoon-dialogen, afkomstig uit experimenten van Prust, 

Minnen & Beun (1984) en Cramer(l985). De terminal-dialogen 

zijn afkomstig uit het experiment van Beun(l987). 

Voor de analyse zullen we ons domein zoveel mogelijk inper

ken tot de terminal-dialogen. De telefoon-dialogen zullen 

we alleen gebruiken als vergelijkingsmateriaal. 

1.3 Pragmatiek en context 

De term pragmatiek dekt én de context-afhankelijke aspecten 

van de taalstructuur én de principes van taalgebruik zoals 

het samenwerkings-beginsel van Grice (1975). Het is daarom 

niet eenvoudig om een definitie te geven van wat pragmatiek 

precies is. In Levinson(l983) worden dan ook meerdere, ver

schillende definities gegeven. 

In dit verslag zullen we uitgaan van één van die definities 

die door Levinson van pragmatiek gegeven worden (Levinson, 

1983:21): 

"Pragmatiek is de studie van de relaties tussen taal 

en context die de basis vormen voor een verklaring 

van het begrijpen van taal" 

De vraag rijst wat onder context verstaan moet worden. Ook 

voor het begrip context zijn verschillende omschrijvingen 

te vinden. 

Ochs ( 1979) zegt bijvoorbeeld " ... het bevat minstens het 

geloof en de vooronderstellingen van de taalgebruiker over 

de wereldlijke-, ruimtelijke en sociale setting; vroegere, 
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huidige en toekomstige acties (verbaal en non-verbaal) en 

de toestand van kennis en aandacht van diegenen die deelne

men aan de sociale interactie die aan de gang is." 

Lyons(l977) geeft een opsomming van wat er allemaal tot de 

context behoort: 

1. kennis van rol en status 

2. kennis van wereldlijke ruimtelijke locatie 

3. kennis van het formaliteitsniveau 

4 • kennis van het medium 

5. kennis van het onderwerp dat aan de orde is 

6. kennis van het domein dat het register van een taal be

paalt 

Ze benadrukken allebei dat de context niet gezien kan wor

den zonder de linguistische kenmerken, omdat zulke kenmer

ken vaak de relevante contextuele veronderstellingen oproe

pen. 

De elementen die een rol spelen bij het begrijpen van een 

uiting kunnen we indelen in drie groepen: 

1. de uiting zelf 

Binnen deze groep zijn ook weer verschillende factoren te 

onderscheiden, namelijk: 

a. de woorden die gebruikt zijn. Dit kunnen we duidelijk 

maken aan de hand van de volgende twee zinnen: 

1. De deur van het restaurant ging open. Twee mannen 
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kwamen binnen. 

2. De deur van het restaurant ging open. Twee mannen 

gingen naar binnen. 

Zonder dat er gezegd wordt waar de spreker zich bevindt, 

kun je dat uit het woordgebruik afleiden. In het eerste 

geval zat de spreker in het restaurant, in het tweede 

geval was hij buiten het restaurant (Maccawley, 1978). 

b. prosodische eigenschappen. Prosodie is bijvoorbeeld 

het stijgen van de toonhoogte op het eind van een vra

gende zin. De zin "Jan komt", kan uitgesproken worden 

als een mededeling of als een vraag, afhankelijk van de 

prosodie. 

c. grammaticale eigenschappen. Hieronder valt bijvoor

beeld het verschil tussen declaratieven en interrogatie

ven, zoals de zinnen: "dat is morgen" en "is dat morgen" 

(zie Beun 1989). 

2. de tekstuele discourse 

Onder de tekstuele discourse verstaan we in dit verslag: 

de voorafgaande uitingen. De voorafgaande uitingen zijn 

soms nodig om een uiting te interpreteren. Een heel sim

pel, maar zeer vaak voorkomend voorbeeld, is het feit 

dat men op een vraag met 'ja' of 'nee' antwoordt in 

plaats van met een hele zin te antwoorden. Bijvoorbeeld: 

A: "Ga je vanavond mee naar de film?" 
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B: "Ja"/ "Ja ik ga vanavond mee naar de film.". 

3. de niet-tekstuele discourse 

Ook uit de niet-tekstuele discourse is veel informatie te 

halen die van belang is bij de interpretatie van uitingen. 

Deze niet-tekstuele discourse kunnen we onderverdelen in: 

a. het medium: terminal of telefoon 

Het medium waarmee de dialoog gevoerd wordt, kan invloed 

hebben op het verloop van de dialoog. Terminal-dialogen 

duren gemiddeld veel langer dan telefoon-dialogen. Dit 

komt omdat mensen veel sneller kunnen praten dan typen, 

maar ook doordat mensen tijdens terminal-dialogen niet 

de druk voelen om snel te antwoorden. Bij telefoon-dia

logen worden stiltes als storend ervaren en vinden men

sen dat ze snel moeten reageren. Bij terminal-dialogen 

denken de mensen dat ze met een computer aan het commu

niceren zijn die geen besef van tijd heeft. Ze denken 

dan ook veel langer na. 

Een tweede verschil tussen de dialogen is dat mensen 

zich bij de terminal-dialogen veel preciezer moeten uit

drukken. Bij een telefoon-dialoog kunnen ze chaotischer 

praten en hebben ze soms aan halve zinnen genoeg om de 

informatrice duidelijk te maken welke informatie ze wil

len hebben. Bij terminal-dialogen daarentegen moeten ze 

hun vragen duidelijk formuleren anders kan de computer 

de vraag niet begrijpen. 
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b. de kennis die I en S hebben. Als I of S over een be

paald onderwerp veel weet, dan zal die persoon minder 

informatie nodig hebben om de ander te kunnen begrijpen. 

Weinig mensen zullen vermoedelijk weten hoe een auto 

precies in elkaar zit en waar alles voor dient. Als een 

monteur dan meedeelt dat bijvoorbeeld de kleppen gesteld 

moeten worden, dan zullen we aan die informatie niet 

genoeg hebben om te begrijpen wat er aan de hand is. We 

hebben op dat moment veel meer informatie nodig dan de 

monteur ons geeft. 

c. de verhaaltjes dies te lezen kreeg. In de verhaal

tjes dies te lezen kreeg voor hij de informatrice van 

Schiphol belde, kan soms ook informatie verborgen liggen 

die we nodig hebben om bepaalde uitingen te kunnen be

grijpen. 

1.4 Indeling van het verslag 

In het volgende hoofdstuk zullen we ons bezighouden met het 

protocol dat de deelnemers geacht worden in acht te nemen, 

het samenwerkings-beginsel van Grice ( 197 5) . Op grond van 

het samenwerkings-beginsel kunnen afleidingen gemaakt wor

den die niet volgen uit de letterlijke inhoud van de tekst, 

maar die gemaakt kunnen worden op grond van coöperatief en 

rationeel gedrag. 

In hoofdstuk 3 wordt gekeken in hoeverre de verschijnselen 

die in de theorie behandeld zijn in de praktijk voor komen. 

In hoofdstuk 4 volgt de discussie met aansluitend de con

clusies. 
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2 HET SAMENWERKINGS-BEGINSEL VAN GRICE 

In de inleiding hebben we ons domein beperkt tot dialogen 

waarin de deelnemers zich rationeel en coöperatief gedra

gen. Coöperatie kan gezien worden als een manier van hande

len, zodanig dat een agent doelbewust de doelen van zijn 

partner helpt te vervullen. In Grice (1975) wordt een alge

meen principe onderscheiden dat ten grondslag ligt aan het 

efficiënte coöperatieve gebruik van taal. Dit principe 

wordt het samenwerkings-beginsel genoemd en is als volgt 

gedefinieerd: 

"Stel uw bijdrage aan het gesprek af op hetgeen in 

dat stadium van het gesprek vereist is voor het doel 

of de richting van het gesprek waaraan u deelneemt." 

Dit samenwerkings-beginsel kan onderverdeeld worden in een 

viertal maximes: 

maxime van kwantiteit 

1. geef zoveel informatie als nodig is 

2. geef niet meer informatie dan nodig is 

maxime van kwaliteit 

1. zeg niet iets waarvan u gelooft dat het niet waar 

is 

2. zeg niet iets waarvoor u onvoldoende bewijs heeft 

maxime van relevantie 

1. wees relevant 
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maxime van stijl 

1. vermijd duistere uitdrukkingswijzen 

2. vermijd dubbelzinnigheid 

3. wees kort 

4. wees ordelijk 

Het eerste kwantiteits-maxime maakt het de luisteraar moge

lijk de spreker van meer inlichtingen te voorzien dan waar 

hij feitelijk om gevraagd heeft, omdat er rekening gehouden 

wordt met het huidige doel van het gesprek. Dit kan bij

voorbeeld gebeuren als de luisteraar de fundamentele bedoe

ling van de spreker kent, zonder dat de spreker die bedoe

ling kenbaar gemaakt heeft. Als de spreker bijvoorbeeld 

vraagt "Kunt u het zout aangeven?", dan zal de luisteraar 

die uiting interpreteren als een verzoek om het zout aan te 

geven en niet als een vraag naar zijn fysieke capaciteiten. 

Dus uit het feit dat een actor doelbewust handelt en zich 

coöperatief gedraagt, kunnen inferenties gegenereerd wor

den, die verder gaan dan de semantische inhoud van de ui

tingen; deze inferenties worden implicaturen genoemd. 

We zullen een implicatuur beschouwen als een inferentie die 

gebaseerd is op de inhoud van wat gezegd is en op enkele 

specifieke aannames over de coöperatieve aard van gewone 

verbale interactie. 

Voorbeeld: 

A: waar woont C? 

B: ergens in het zuiden van Frankrijk. 

Er is geen reden om te veronderstellen dat B zich niet aan 

het samenwerkings-beginsel houdt. Hij weet dus dat zijn 

13 



antwoord niet de informatie bevat die A wil weten, en dat 

hij hiermee het maxime van kwantiteit schendt. Maar hij 

weet ook dat als hij meer informatie zou geven hij het ma

xime van kwaliteit zou schenden (zeg niet iets waarvoor u 

onvoldoende bewijs heeft). Daaruit volgt de implicatuur dat 

B niet weet in welke stad C woont. 

2.1 Eigenschappen van implicaturen 

In de vorige paragraaf hebben we aangenomen dat implicatu

ren inferenties zijn die gebaseerd zijn op de inhoud van de 

uiting en op enkele specifieke aannames over de coöperatie

ve aard van verbale interactie. Nu zullen we een aantal 

eigenschappen bekijken waaraan implicaturen voldoen (Grice, 

1975). Implicaturen zijn: 

1. Vernietigbaar. Een inferentie kan ongedaan gemaakt wor

den door extra premissen toe te voegen (Jan heeft drie 

koeien. Hieruit volgt de inferentie dat hij er niet meer 

dan drie heeft. Deze inferentie wordt weer ongedaan ge

maakt als de spreker daarna vervolgt met:" als het er 

niet meer zijn"). 

2. Onlosmakelijk . Implicaturen kunnen niet losgemaakt wor

den van een uiting door simpelweg woorden van de uiting 

te vervangen door synoniemen. 

Bijvoorbeeld: 

l.Jan slaagde er niet in de top te bereiken 

2.Jan bereikte de top niet 

3.Jan probeerde de top te bereiken 

Zin 1 en 2 betekenen logisch gezien hetzelfde. Uit zin 1 
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volgt de implicatuur "Jan probeerde de top te bereiken"

(zin 3), uit zin 2 kun je niet afleiden of het probeer

de. 

3. Berekenbaar. Voor elke vermeende implicatuur moet het 

mogelijk zijn een argument te construeren dat laat zien 

hoe uit de letterlijke betekenis en de bedoeling van de 

uiting aan de ene kant en het samenwerkings-beginsel en 

de maximes aan de andere kant, volgt dat een hoorder de 

inferentie wil maken om de vooronderstelling van co

operatie te behouden. 

4. Niet-conventioneel. De implicatuur vormt geen deel van 

de conventionele betekenis van de linguïstische expres

sies. Omdat je de letterlijke betekenis van een zin moet 

weten voordat je de implicaturen kunt berekenen, kunnen 

de implicaturen geen deel van de betekenis zijn. 

5. Een zin met één betekenis kan verschillende implicaturen 

opleveren in verschillende settings. 

Bijvoorbeeld:"Jan is een machine", kan verschillende 

implicaturen opleveren, zoals: hij werkt hard, hij is 

ongevoelig, hij werkt automatisch, afhankelijk van de 

context waarin de zin gebruikt wordt. 

2.2 Soorten conversationele implicaturen 

Conversationele implicaturen kunnen we onderverdelen in: 

a. gegeneraliseerde conversationele implicaturen, die ont

staan zonder dat er een bijzondere context of speciaal 

scenario nodig is, en die dus voortkomen uit de woorden 

die gebruikt worden. 
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A: Laten we de kinderen iets geven 

B: Goed, maar ik verbied I-J-S-J-E-S 

B schendt met het spellen van het woord 'ijsjes' het 

maxime van stijl en maakt daarmee duidelijk aan A dat 

het woord 'ijsjes' niet in de nabijheid van de kinderen 

mag worden uitgesproken, omdat ze er dan om zullen gaan 

vragen. 

b. gespecificeerde conversationele implicaturen, die wel 

een specifieke context nodig hebben. 

Een zin als "de hond kijkt tevreden" kan de implicatuur 

"misschien heeft de hond het vlees opgegeten" hebben als 

hij bijvoorbeeld voorkomt in de volgende setting: 

A: wat is er in 's hemelsnaam met het vlees gebeurd? 

B: de hond kijkt tevreden. 

Gegeneraliseerde implicaturen worden veroorzaakt door de 

woorden die gebruikt worden. Deze implicaturen verschillen 

van implicaties, omdat implicaties niet vernietigbaar zijn 

en niet uit het samenwerkings-beginsel afgeleid kunnen wor

den. 

We zijn er in paragraaf 1.3 van uit gegaan dat we een con

text nodig hebben om de betekenis van uitingen volledig te 

kunnen achterhalen. Daarom laten we in de analyse gegenera

liseerde implicaturen buiten beschouwing, aangezien die 

geen context vereisen. In de discussie zullen we echter nog 

kort op de gegeneraliseerde implicaturen terugkomen. 
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3 HET ONDERZOEK 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we de dialogen analyseren aan de hand 

van de indeling die we gemaakt hebben in hoofdstuk 1. Op 

grond van deze indeling kunnen inferenties gemaakt worden 

die pragmatisch van aard zijn. 

3.2 De analyse 

3.2.1 De uiting zelf 

a. de woorden die gebruikt zijn 

In de inleiding hebben we gezien dat we uit de woorden die 

iemand gebruikt kunnen afleiden waar die persoon zich be

vindt (Twee mannen kwamen/gingen naar binnen). Hiervan ko

men we in de dialogen ook een voorbeeld tegen: 

1. 5 .1 s: welke vliegtuigen gaan 's zaterdags vanuit Bor

deaux naar Schiphol, en hoe laat? 

Doordat S de constructie 11 gaan ... vanuit .. 11 gebruikt, kun je 

afleiden dat Snaar Bordeaux zal gaan en dat hij daar van

daan met het vliegtuig terug naar Schiphol wil komen. Als s 
bijvoorbeeld iemand op Schiphol op zou willen halen die 

vanuit Bordeaux komt, dan zou hij vragen "welke vliegtuigen 

komen •s zaterdags vanuit Bordeaux?". 
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Na deze implicatuur die maar in één dialoog voorkomt, zul

len we ons nu richten op een grote groep dialogen die alle

maal te maken hebben met hetzelfde verschijnsel. 

In de dialogen gebruikt I namelijk verschillende construc

ties om S duidelijk te maken dat er maar één vliegtuig per 

dag naar een bepaalde plaats vertrekt. 

Soms gebruikt I woorden waaruit de implicatie "maar één per 

dag" volgt. Dit zijn de woorden 'alleen• 1 (3x), 'enige• 2 

(6x), 'maar een• 3 (5x) en 'per dag• 4 (3x). Zoals bijvoor

beeld in dialoog 14.6: 

14.6.1 S: Kunt u mij de aankomsttijden zeggen van vlieg

reizen op 4 februari van Lyon naar Amsterdam? 

2 I: de enige vlucht arriveert om 9.55 uur. 
@ 

Soms ook gebruikt I het woord 'dagelijks', waaruit de im

plicatuur 'maar één per dag' volgt. Het woord 'dagelijks' 

wordt 9x5 gebruikt in een zin die de betekenis 'maar één 

per dag' heeft, zoals bijvoorbeeld dialoog 7.8: 

7.8.1 

1 

2 

3 

4 

5 

S: Kunt u me een lijst geven van alle vluchten met 

aankomsttijden die op 29 en 30 jan van Lyon naar 

A'dam gaan? 

zie dialoog: 17.4 / 17.5 / 17.7 

zie dialoog: 14.6 / 16.2 / 18.4 / 18.8 / 23.4 / 
24.2 

zie dialoog: 1.8 / 2.6 / 2.8 / 3.2 / 4.8 

zie dialoog: 2.6 / 12.6 / 15.6 

zie dialoog: 3.2 / 4.8 / 7.8 / 9.6 / 12.4 / 13.6 / 
22.8 / 24.1 / 24.8 
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2 I: Dagelijks om 9.55 uur. 

@ 

b. de prosodische eigenschappen 

In de inleiding hebben we ons domein beperkt tot de termi

nal-dialogen. Daarom zullen we in dit verslag niet verder 

ingaan op de prosodische eigenschappen van de uitingen. 

c. de grammaticale eigenschappen 

Op het moment dat S een vraag stelt volgt daaruit de impli

catuur dat hij bepaalde informatie mist en dat hij die in

formatie van I zou willen hebben. 

3.2.2 De tekstuele discourse 

de voorafgaande uitingen 

De voorafgaande uitingen kunnen er voor zorgen dat er een 

situatie ontstaat, waarin andere uitingen te begrijpen 

zijn. Zonder de ontstane situatie zou de uiting op zich 

niet volledig te desambigueren zijn. 

We zullen dit verder bekijken aan de hand van een voor

beeld. 

2.2.1 

2 

S: Hallo, kunt u mij vertellen hoe laat vandaag een 

vliegtuig uit New York aankomt op Schiphol? 

I: Wat is het vluchtnummer? 
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3 S: Waarschijlijk RJ262 

4 I: De RJ262 arriveert om 11.45 uur 

5 s: Heb je enig idee wanneer ik vanuit Eindhoven 

moet vertrekken om met het openbaar vervoer op tijd 

in Schiphol te zijn? 

Om elke uiting volledig te kunnen desambigueren heb je 

voorafgaande uitingen nodig. 
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3.2.3 De niet-tekstuele discourse 

a. het medium 

Omdat we ons beperkt hebben tot de terminal-dialogen kunnen 

we hier niet vermelden of het medium bepaalde implicaturen 

veroorzaakt. We kunnen wel vermelden dat we in de discus

sie een paar interessante verschillen in het medium zullen 

behandelen die mogelijke verschillen tussen de twee soorten 

dialogen kunnen verklaren. 

b.de kennis die I en S hebben 

Een informatie-opvrager kan al het een en ander over vlieg

tuigen en vliegreizen weten op het moment dat hij de infor

matrice belt voor informatie, bijvoorbeeld uit eerdere rei

zen. Deze kennis kan tot gevolg hebben dat de informatie

opvrager heel directe vragen stelt, waar de informatrice 

ook weer heel direct op kan antwoorden. 

We zullen hieronder twee soorten van kennis van I en s be

handelen. 

1 Zo zal iedereen wel weten dat je, als je naar het bui

tenland gaat, langs de douane komt. Dus ook als je met 

het vliegtuig naar het buitenland gaat. Laten we eerst 

de volgende dialogen bekijken: 

1. 3. 5 S: ik neem cassettes mee in het vliegtuig, kan daar 

iets mee gebeuren als ik door de douane loop daar

mee? 

6 I: op Schiphol is de apparatuur volledig veilig, 

maar op andere luchthavens kunt u beter informeren. 
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@ 

7.5.7 S: Nog een praktische vraag, is er enig risico dat 

cassettebandjes of fotorolletjes uitgewist worden 

door detectie-apparaten in A'dam of Bangkok? 

@ 

8 I: Op Schiphol is alle apparatuur veilig, voor 

Bangkok kunt u beter ter plaatse informeren. 

Uit de vragen die de proefpersonen stellen volgen ver

schillende implicaturen. In dialoog 1. 3 zou dat onder 

andere kunnen zijn: "je moet door de douane; bij de dou

ane moet je door detectie apparaten, waarvan de werking 

soms zodanig is dat ze bepaalde spullen kunnen beschadi

gen. Cassettes zijn van gevoelig materiaal en het zou 

dus mogelijk kunnen zijn dat ze door de apparatuur van 

de douane beschadigd worden. In dialoog 7.5 is de impli

catuur bijvoorbeeld: "de detectie apparaten zijn van de 

douane en die apparaten kunnen bepaalde spullen bescha

digen. Cassettes zijn van gevoelig materiaal en kunnen 

dus beschadigd worden 11 • 6 

2 In 87 van de 191 dialogen wordt niet vermeld dat de aan

komst/vertrekplaats Schiphol is. Uit het feit dat iemand 

naar een informatrice naar Schiphol opbelt volgt de im

plicatuur dat Schiphol de aankomst/vertrekplaats is. 

Deze implicatuur wordt gemaakt op grond van de (wereld)

kennis van I en S: als je naar Schiphol belt, dan wil je 

ook informatie over Schiphol hebben, anders zou je er 

6 een volledig overzicht van deze dialogen is te vin
den in de bijlage onder de kop "cassettebandjes". 
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wel bijzeggen dat het over een andere plaats ging. 

c. de verhaaltjes 

De verhaaltjes zorgen ervoor dat bepaalde implicaturen ge

maakt worden. In verhaaltje D bijvoorbeeld staat "· ... U 

bent echter bang dat de cassettes bij controle worden ge

wist door die rare apparaten bij de douane ... ". Hierdoor 

krijgt S een bepaalde achtergrond kennis, waardoor de im

plicaturen ontstaan die we onder 'kennis van I en S' gezien 

hebben. 
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4 DISCUSSIE & CONCWSIES 

4.1 Inleiding 

We hebben in dit verslag gekeken naar conversationele im

plicaturen, inferenties die gebaseerd zijn op de inhoud van 

wat gezegd is. We hebben gezien dat deze implicaturen door 

heel veel verschillende factoren kunnen ontstaan. We zijn 

er daarbij steeds van uitgegaan dat de deelnemers zich hou

den aan het samenwerkings-beginsel van Grice. 

4.2 Discussie 

We hebben in paragraaf 3.2.1 een groep dialogen nog niet 

besproken, hoewel ze de implicatuur 'maar één per dag' ver

oorzaken. We hebben echter niet kunnen achterhalen waardoor 

deze implicatuur veroorzaakt wordt. Je zou kunnen veronder

stellen dat de woorden die gebruikt worden de oorzaak zijn. 

Er is echter nog een even grote groep dialogen over waarin 

die woorden ook voorkomen, maar waarin de implicatuur niet 

gemaakt wordt. 

We zullen nu een voorbeeld van beide soorten dialogen gaan 

bekijken: 

3.7.1 S: Kunt u mij vertellen hoe laat de avondvluchten 

naar Munchen vertrekken op vrijdag? 

2 I: Er is een vlucht naar Munchen om 18.25 uur. 

@ 

1.6.1 s: hoe laat komen de vluchten uit Lyon aan? 

24 



2 I: Er is een vlucht die om 9.55 uur aan komt. 

3 S: komt er maar een per dag uit Lyon? 

Er komen ook constructies 7 voor zoals "de vlucht naar ... " 

of "de KL.. uit ... ", die heel goed "de enige vlucht als 

implicatuur met zich mee kunnen dragen. Maar doordat de

zelfde constructies in andere dialogen niet onmiddellijk 

begrepen worden, kunnen we hierover geen conclusies trek

ken. Het is aan de andere kant natuurlijk ook goed mogelijk 

dat de constructies de implicatuur inderdaad veroorzaken en 

dat alle proefpersonen hem ook als zodanig opvatten, maar 

dat een deel van de proefpersonen er niet zeker van is of 

ze het antwoord wel goed begrepen hebben. Deze proefperso

nen vragen dan "is dat de enige vlucht", om zo een bevesti

ging van hun vermoeden te krijgen. 

In paragraaf 3.2.1 hebben we aan 'dagelijks' de implicatuur 

"maar één per dag" meegegeven. Van alle dialogen waarin 

'dagelijks' voorkomt·, wordt de implicatuur slechts in 48 

gevallen noodzakelijk door 'dagelijks' veroorzaakt. Alle 

andere dialogen bevatten ook woorden waaruit de implicatie 

"maar één per dag" volgt. Op grond van deze gegevens kunnen 

we dus niet met zekerheid zeggen of we, op die vier geval

len na, te maken hebben met een implicatuur die veroorzaakt 

wordt door 'dagelijks'. 

7 

8 

deze dialogen staan in de bij lage onder de kop 'discussie' 

en wel in de dialogen: 7.8 / 13.6 / 22.8 / 24.1 
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We hebben in dit verslag gekeken naar gespecificeerde im

plicaturen, dat wil zeggen implicaturen die een bepaalde 

context nodig hebben om te kunnen ontstaan. En daarmee heb

ben we de groep gegeneraliseerde implicaturen buiten be

schouwing gelaten. Deze groep implicaturen heeft geen con

textuele condities nodig om afgeleid te worden, ze komen 

alleen voort uit (het schenden van) de maximes van Grice. 

We zullen nu een aantal van deze implicaturen gaan bekij

ken: 

Bijvoorbeeld dialoog 1.2: 

1. 2 .1 

2 

@ 

S: Kan de staking mijn reis naar Alicante beinvloe

den, ik vertrek aanstaande zaterdag vanaf Schiphol? 

I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 

dag van aankomst. 

Dit antwoord komen we in 17 andere9 dialogen ook tegen. I 

schendt met zijn antwoord het maxime van kwantiteit, want I 

geeft niet zoveel informatie als S wil hebben. Maar I houdt 

zich aan het maxime van kwaliteit: zeg niet iets waarvoor u 

onvoldoende bewijs heeft. 

Een ander voorbeeld is dialoog 4.3: 

4.3.3 

4 

9 

S: Hoe laat moet ik dan ingeboekt zijn? 

I: U dient minstens 1 uur en 30 minuten voor ver-

zie dialoog: 1.2 / 2.1 / 4.5 / 5.1 / 6.1 / 7.7 / 
9.1 / 10.3 / 11.1 / 12.7 / 13.1 / 14.5 / 15.5 / 
17.1 / 18.7 / 19.1 / 20.3 / 22.3 
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trek aanwezig te zijn voor het inchecken. 

@ 

s vraagt naar een tijdstip, het antwoord van I schendt 

daarom het maxime van kwantiteit. Maar weer houdt I zich 

aan het maxime van kwaliteit, en wil met het antwoord waar

schijnlijk duidelijk maken aan s: "ik weet dat u 1 uur en 

30 minuten van te voren moet inchecken, maar ik kan zo snel 

niet uitrekenen hoe laat dat is. om fouten te voorkomen zeg 

ik daarom geen tijdstip en moet uzelf maar uitrekenen hoe 

laat u aanwezig moet zijn." 

Dit antwoord zien we in 4 andere10 dialogen terug. 

Als laatste voorbeeld van gegeneraliseerde implicaturen 

zullen we de volgende dialoog nemen: 

10.3.7 S: wat is de reistijd van Alicante naar Benidorm? 

8 I: De reistijd is onbekend, de afstand is ongeveer 

40 kilometer. 

I weet dat S wil weten hoe lang een bus er over doet van 

Alicante naar Benidorm. I beschikt daarover geen informa

tie. Uit het antwoord van I volgt de volgende implicatuur: 

"Ik weet niet hoe lang de reistijd is, ik weet wel hoe 

groot de afstand is. Je kunt dus zelf ongeveer berekenen 

hoe lang een bus er van Al icante naar Benidorm over zal 

doen". 

I geeft dus meer informatie dan er gevraagd werd en schendt 

hiermee het maxime van kwantiteit. I is hiermee wel coöpe

ratiever, omdat hij Smeer informatie geeft waarmee Smis-

lO zie dialoog: 1.1 / 3.4 / 4.4 / 16.4 
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schien alsnog een antwoord op zijn vraag krijgt. 

Zoals we in paragraaf 3.2.3 hebben aangekondigd,zullen we 

hier wat kanttekeningen plaatsen bij de verschillen die 

mogelijk kunnen ontstaan door het verschil tussen de twee 

media. 

1. In de terminal-dialogen konden de plaatsen binnen één 

verhaal niet variëren. Daardoor wist I bij het horen van 

de plaats al wat de vraag zou worden, omdat dezelfde 

dialoog al 8 keer eerder gevoerd was. I wist op dat mo

ment vermoedelijk ook al dat het niet over vandaag zou 

gaan. Dit in tegenstelling tot de telefoon-dialogen, 

waarin de plaatsen variabel waren. I moest dus elke keer 

afwachten wat de vraag zou gaan worden. Als S dan geen 

dag noemt, neemt I als default (waarde die geldt zolang 

er geen bewijs voor het tegendeel is) 'de dag van ver

trek is de dag van conversatie'. I vraagt in zo'n situa

tie of het vandaag is, omdat dat economischer is dan om 

eerst 'een ogenblikje' te zeggen, vervolgens te gaan 

zoeken, dan naar de dag te moeten vragen, waarna uitein

delijk de gevraagde informatie gegeven kan worden. Zo 

kan er tijd bespaard worden. 

2. Als er in dialogen 'stiltes' vallen, verwachten mensen 

in terminal situaties niet dat er gelijk een reactie op 

een vraag of antwoord komt. Daardoor heeft I rustig de 

tijd om eerst in de gegevens te gaan zoeken naar het 

antwoord op de vraag van S. Pas op het moment dat het 

nodig blijkt te zijn dat er naar een dag gevraagd wordt, 

komt I met de vraag. 

Uit de tabel die I tot zijn beschikking had blijkt dat 

dit onder andere geldt voor de dialogen waarin de ver-
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trektijden van vliegtuigen naar Bordeaux of Tel Aviv 

worden gevraagd, die heel verschillend zijn gedurende de 

week. 
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4.3 Conclusies 

In dit onderzoek hebben we bekeken door welke factoren con

versationele implicaturen veroorzaakt worden. Om dat te 

kunnen onderzoeken zijn we uitgegaan van de pragmatiek, 

omdat daarin de betekenis van een uiting mede bepaald wordt 

door de context. De factoren die hierbij een rol spelen 

zijn: de uiting zelf, de tekstuele discourse en de niet

tekstuele discourse. 

Binnen de uiting zelf kunnen we weer een onderverdeling 

maken. Zo zien we binnen de categorie "grammaticale eigen

schappen" dat er een implicatuur veroorzaakt wordt door het 

feit dat er een vraag gesteld wordt. S geeft met het stel

len van een vraag te kennen dat hij over bepaalde informa

tie niet beschikt en dat hij die informatie van de hoorder 

zou willen hebben. 

Binnen de tekstuele discourse spelen de voorafgaande uitin

gen een grote rol bij de interpretatie van een uiting. Zon

der de voorafgaande uitingen zijn de meeste uitingen niet 

volledig te desambigueren. 

In andere gevallen is het veel moeilijker te achterhalen 

waardoor implicaturen veroorzaakt worden. Vooral van de 

niet-tekstuele discourse is de invloed moeilijk te achter

halen. Je kunt uit de uiting alleen niet met zekerheid te 

weten komen wat de achtergrond-kennis van de sprekers is. 

In deze proef-situatie kon de kennis gedeeltelijk afgeleid 

worden uit de verhaaltjes die de proefpersonen te lezen 

kregen. Die verhaaltjes waren echter ook een probleem bij 

de analyse van de implicaturen. De proefpersonen gebruikten 

namelijk grote delen van die verhaaltjes letterlijk in de 

dialogen, waardoor het bijzonder moeilijk is om te achter-
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halen of een implicatuur veroorzaakt wordt door de woorden 

die gebruikt worden, door de kennis die I en S hebben of 

alleen door het verhaaltje dat s te lezen kreeg. 
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BIJLAGE: dialogen 

de uiting zelf 

alleen 

17. 4 .1 s: Welke vluchten vertrekken er over drie dagen 
vanuit Amsterdam met bestemming Tel Aviv en wat 
zijn de vertrektijden? 

@ 

2 I: Dat is alleen de KL 531. Die vertrekt om 9.40 
uur. 

17. 5 .1 S: Welke vluchten vertrekken er op 14 juli naar 
Bankok en wat zijn de vertrek- en aankomsttijden? 

@ 

2 I: Op 14 juli vertrekt alleen de KL801 naar Bang
kok. De vertrektijd is 15.35 uur en de aankomsttijd 
is 10.10 uur een dag later. 

17.7.1 S: Wat z1Jn de vertrektijden van de eerste drie 
vluchten naar Munchen vanaf donderdag 17.00 uur? 

@ 

enige 

2 I: Op donderdag vertrekt na 17.00 uur alleen de KL 
235 om 18.25 uur. 

14.6.1 S: Kunt u mij de aankomsttijden zeggen van vlieg
reizen op 4 februari van Lyon naar Amsterdam? 

2 I: De enige vlucht arriveert om 9.55 uur. 
@ 

16.2.1 S: Kunt u mij vertellen wanneer er vandaag en mor
gen vliegtuigen vanuit Lyon op Schiphol landen? 

2 I: Het enige vliegtuig landt zowel vandaag als mor-
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gen om 9.55 uur. 
@ 

18. 4 .1 S: Hallo, ik wilde graag weten hoe laat vluchten 

@ 

naar Tel Aviv vertrekken. 

2 I: Voor welke dag? 

3 S: Vrijdag. 

4 I: Op vrijdag vertrekt het enige vliegtuig om 9.40 
uur. 

18.8.1 S: Hallo, hoe laat komen er op donderdag en vrijdag 
vluchten uit Lyon aan? 

@ 

2 I: Op werkdagen arriveert de enige vlucht uit Lyon 
om 9.55 uur. 

23.4.1 S: Goede morgen, kunt u mij de aankomsttijden van 
alle lijn-vluchten Lyon-schiphol geven? 

@ 

2 I: Goedemorgen, de enige vlucht Lyon-Schiphol arri
veert om 9.55 uur. 

24.2.1 S: Hoelaat komen dagelijks de vliegtuigen uit Lyon 
op Schiphol aan? 

@ 

2 I: De enige vlucht arriveert, alleen op werkdagen, 
om 9.55 uur. 

maar een 

1. 8 .1 S: dag, ik wil over drie dagen naar Tel Aviv, welke 
vluchten kan ik dan nemen vanuit Schiphol, en hoe 
laat vertrekken deze? 

@ 

2 I: Er vertrekt maar een vliegtuig, de KL539 om 
14.10 uur. 
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2.6.1 

2 

@ 

2.8.1 

2 

@ 

3.2.1 

2 
@ 

4.8.1 

S: Ik had graag geweten wat de aankomsttijden zijn 
van vliegtuigen vanuit Lyon. 

I: Er is er maar een per dag die om 9.55 uur aan
komt. 

S: over drie dagen zou ik in Tel Aviv moeten zijn. 
Kunt u mij vertellen hoe laat vliegtuigen vanuit 
Amsterdam naar Tel Aviv vertrekken? 

I: Er vertrekt maar een vliegtuig naar Tel Aviv om 
14.10 uur. 

S: Kunt u mij de aankomsttijden geven van de recht
streekse vluchten uit Lyon frankrijk! 

I: Er is er maar een dagelijks, aankomst 9.55 uur. 

S: Mag ik van u de aankomsttijden van vliegtuigen 
uit Lyon van vandaag, morgen en overmorgen? 

2 I: Er vertrekt dag el ij ks maar een vliegtuig naar 
Lyon. om 10.30 uur. 

@ 

per dag 

2.6.1 

2 

@ 

S: Ik had graag geweten wat de aankomsttijden zijn 
van vliegtuigen vanuit Lyon. 

I: Er is er maar een per dag die om 9.55 uur aan
komt. 

12. 6 .1 s: Hoeveel vluchten arriveren er per dag vanuit 
Lyon? 

2 I: De vlucht uit Lyon arriveert op werkdagen een 
keer per dag. 
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15.6.1 S: kunt u mij de aankomsttijden geven vanaf vandaag 
tot en met overmorgen van vluchten uit Lyon? 

@ 

2 I: Er is per dag een vlucht en die arriveert om 
9.55 uur. 

dagelijks 

3.2.1 

2 
@ 

4.8.1 

S: Kunt u mij de aankomsttijden geven van de recht
streeke vluchten uit Lyon frankrijk! 

I: Er is er maar een dagelijks. aankomst 9.55 uur. 

S: Mag ik van u de aankomsttijden van vliegtuigen 
uit Lyon van vandaag, morgen en overmorgen? 

2 I: Er vertrekt dagelijks maar een vliegtuig naar 
Lyon. om 10.30 uur. 

@ 

7.8.1 

2 
@ 

9.6.1 

2 
@ 

S: Kunt u me een lijst geven van alle vluchten met 
aankomsttijden die op 29 en 30 jan van Lyon naar 
A'dam gaan? 

I: Dagelijks om 9.55 uur. 

S: Op welke dagen gaan er vluchten vanuit Amsterdam 
naar Tel Aviv? 

I: Dagelijks gaat er een vlucht. 

12.4.1 S: Hoeveel vluchten gaan er per dag van Amsterdam 
naar Tel Aviv? 

2 I: Er gaat dagelijks een vlucht. 
@ 
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13.6.1 s: Kunt u mij de aankomsttijden geven van de vlieg
tuigen uit Lyon, vandaag, morgen en overmorgen? 

@ 

2 I: Van maandag tot en met vrijdag komt er dagelijks 
een vlucht uit Lyon, om 9.55 uur. 

22.8.1 S: De aankomsttijden vliegtuigen Lyon-Schiphol 
d.d.6 en 7 januari 1987? 

@ 

2 I: De vlucht uit Lyon arriveert dagelijks om 9.55 
uur. 

24.1.1 S: Hoelaat kan ik met een vliegtuig naar Alicante? 

2 I: Er vertrekt dagelijks een vlucht om 13. 30 uur 
van Schiphol. 

@ 

24.8.1 S: Hoelaat vertrekken er vliegtuigen naar Tel Aviv 
en op welke dagen? 

@ 

2 I: De vlucht naar Tel Aviv vertrekt dagelijks 1 
keer. 

de niet-tekstuele discourse 

cassettebandjes (antwoord van I is in alle gevallen het
zelfde, dus de rest van de dialogen laten we buiten be
schouwing) 

1. 3. 5 

6 

2.3.7 

S: Ik neem cassettes mee in het vliegtuig, kan daar 
iets mee gebeuren als ik door de douane loop daar
mee? 

I: Op Schiphol is de apparatuur volledig veilig, 
maar op andere luchthavens kunt u beter informeren. 

S: Bovendien wil ik een cassetterecorder meenemen 
in het vliegtuig. Maar wat gebeurt er met cassettes 
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als die voorbij de controle gaan? Bestaat er gevaar 
dat ze gewist worden? 

3.1.13 S: Worden cassettes van een cassetterecorder uitge
wist bij a handbagagecontrole en b normale reisba
gage? 

4.7.9 S: Als bij de douane miJn cassettes worden gecon
troleerd, wordt er dan niets beschadigd? 

5.3.1 S: Een andere vraag: ik wil een draagbare cassette
recorder mee in het vliegtug nemen, kan zo'n ding 
beschadigd worden bij de controle? 

6.3.9 S: Lopen mijn kassettes gevaar gewist te worden 
door de douane-kontrole? 

7.5.7 S: Nog een praktische vraag, is er enig risico dat 
cassettebandjes of fotorolletjes uitgewist worden 
door detectie apparaten in A'dam of Bangkok? 

8.1.23 S: In m'n bagege zit ook een draagbare cassette 
recorder, geeft dit problemen bij de controle van 
de douane? 

9.3.7 S:Ik wil in het vliegtuig graag een cassette-recor
der bij me houden in verband met de lange duur van 
de reis. Is er kans dat de cassettebandjes worden 
gewist door de apparatuur bij de douane waar je 
langs moet? 

10.5.5 S: Ondervinden cassettebandjes schade van metaalde
tectore? 

11.3.9 S: Bestaat de kans dat bij controle cassettebandjes 
of tapes beschadigd worden door straling? 

12.3.7 S: Is het mogelijk dat evetuele cassettebandjes bij 
controle worden gewist door allerlei detectoren? 
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13.5.9 S: Als ik cassettes mee neem, bestaat er dan gevar 
dat ze door de controle-apparatuur op het vliegveld 
gewist worden? 

14.7.15 S: Is het mogelijk dat de cassettes gewist worden 
door apparatuur bij de controle? 

15.3.5 S: kan douane-apparatuur cassettes uitwissen? 

16.3.7 S: Mag men een draagbare cassetterecorder als hand
bagage meenemen? En bestaat er een kans dat de cas
settebandjes beschadigd zullen worden door de doua
ne controle systemen? 

17.5.5 S:Kunnen audio-cassettes worden beschadigd door 
eventuele detectie apparatuur bij de douane? 

18.5.5 S: Bestaat er gevaar voor bespeelde cassettes bij 
controles bij de douane? 

19. 3. 1 S: ..... is het waar dat de fouillerings-apparaten 
mijn cassettebandjes, die ik het vliegtuig in wil 
meenemen, uitwissen? 

20.1.5 S: Afgezien van de bagage wilde ik bij mijn handba
gage een draagbare cassette-recorder meenemen met 
cassettebandjes. Moet ik mij nog zorgen maken over 
een eventueel uitwissen van de muziek op die band
jes door de controlesluizen bij de douane? 

21.3.7 S: kunnen cassettebandjes beschadigd worden door de 
beveiligingspoort bij de douane? 

22.7.1 S: ..... Een draagbare cassetterecorder, de casset
tes kunnen deze zonder gevaar door de beveiligings
apperatuur bij de douane? 

23 .1. 5 S: Bestaat de kans dat cassette bandjes door de 
metaaldetectoren aan de douane worden uitgewist? 

40 



24.3.7 S: Zou het kunnen z1Jn dat mijn cassette bandjes 
schade oplopen bij de douane? 

De discussie 

3.7.1 

2 
@ 

5.7.1 

2 
@ 

5.8.1 

2 
@ 

6.2.1 

2 
@ 

s: Kunt u mij vertellen hoe laat de avondvluchten 
naar Munchen vertrekken op vrijdag 

I: Er is een vlucht naar Munchen om 18.25 uur. 

s: Goedemiddag. Ik zou graag de vertrektijden weten 
van de vluchten naar Munchen aanstaande donderdag 
avond. 

I: Er vertrekt een vliegtuig om 18.25 uur. 

S: Goedemiddag. Ik zou graag de vertrektijden weten 
van de vluchten naar Tel Aviv aanstaande zaterdag. 

I: Vertrektijd: 12.45 uur. 

S: Hoe laat komen er morgen en overmorgen vliegtui
gen vanuit Lyon op Schiphol aan? 

I: Aankomsttijd: 9.55 uur. 

11. 6. 1 s: Kunt u m1J de aankomsttijden vertellen van de 
vluchten uit Lyon voor morgen? 

2 I: De AF1914 uit Lyon arriveert om 9.55 uur. 
@ 

13. 2 . 1 s: Hoe laat vertrekken de vluchten van Amsterdam 
naar Tel Aviv over drie dagen? 

@ 

2 I: De vlucht naar Tel Aviv vertrekt donderdag om 
14.10 uur. 
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17.6.1 S: Wat zijn de aankomsttijden van vluchten vanuit 
Lyon naar Schiphol over twee dagen? 

2 I: De aankomsttijd is 9.55 uur. 
@ 

21.2.1 S: kunt u mij de aankomsttijden van de vluchten uit 
Lyon voor de twee eerst volgende dagen geven? 

@ 

2 I: De AF 1914 uit Lyon arriveert vrijdag om 9.55 
uur. 

21.7.1 S: kunt u mij de aankomsttijden op schiphol geven 
van de vliegtuigen tussen bordeaux en amsterdam op 
zaterdag aanstaande? 

2 I: De KL 325 arriveert om 14.10 op Schiphol. 
@ 

2 3. 8. 1 S: Hoe laat vertrekken de vluchten Schiphol-Tel 
Aviv a.s.maandag? 

@ 

1. 6 .1 

2 

3 

1. 7.1 

2 I: De KL525 naar Tel Aviv vertrekt maandag om 13.05 
uur. 

S: hoe laat komen de vluchten uit Lyon aan? 

I: Er is een vlucht die om 9.55 uur aan komt. 

S: komt er maar een per dag uit Lyon? 

s: dag, ik wil volgende week naar Munchen, welke 
vluchten gaan er na donderdag 17.00 uur? 

2 I: Goedemiddag. Er vertrekt een vliegtuig om 18.25 
uur. 

3 S: is dat de enige vlucht? 
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5.4.1 

2 

3 

9.2 . 3 

S: Goedemorgen. Ik heb een vraag over lijnvluchten 
uit Lyon.Wat zijn de aankomsttijden daarvan, over
morgen? 

I: Aankomsttijd: 9.55 uur. 

S: Is er maar een vlucht? 

S: En op vrijdag? 

4 I: De vlucht uit lyon arriveert vrijdag om 9.55 
uur. 

5 S: Is dat de enige vlucht uit Lyon vrijdag? 

10.6.1 S: alle aankomsttijden van vluchten uit Lyon? 

2 I: De AF1914 uit Lyon arriveert op werkdagen om 
9.55 uur 

3 S: zijn dit alle aankomsttijden? 

11.7.3 S: Zijn er donderdagavond vluchten naar Munchen? 

4 I: Ja, er is een vlucht om 18.25 uur. 

5 S: Is dat de laatste vlucht op de avond? 

13.5.1 s: Welke ziJn de vertrektijden vande KLM-vliegtui
gen naar Bangkok op 14 julie a.s.? 

2 I: Op 14 juli vertrekt de KL801 om 15.35 uur. 

3 S: Is dat het enige vliegtuig op die dag? 

14.8.1 s: Kunt u mij vertrektijden en vluchtnummers zeggen 
van vliegreizen op 5 februari van Amsterdam naar 
Tel Aviv? 

2 I: De KL531 naar Tel Aviv vertrekt op 5 februari om 
9.40 uur. 

3 s: Is dat de enigste vlucht die dag naar Tel Aviv? 

20.4.1 S: Ik wil informatie inwinnen m.b.t. de vertrektij-
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den van de vliegverbindingen Amsterdam-Tel Aviv op 
zaterdag 7 februari a.s. 

2 I: Vertrektijd: 12.45 uur. 

3 S: Is dit de enige verbinding op a.s.zaterdag? 

20.8.1 S: Wat zijn de aankomsttijden op Schiphol van de 
vluchten uit Lyon op vrijdag 6 febr.a.s.? 

2 I: Aankomsttijd: 9.55 uur. 

3 S: Is er slechts 1 vlucht die dag van Lyon-Amster
dam? 

stakingen 

1. 2 .1 S: kan de staking m1Jn reis naar alicant beinvloe
den, ik vertrek aanstaande zaterdag? 

@ 

2 I: over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst . 

2 .1.1 s: ik heb een reis geboekt naar Alicante. Zullen de 
stakingen op het vliegveld daar mijn reisplan bein
vloeden? 

@ 

2 

3 

I: wat is de dag van vertrek? 

S: aanstaande zaterdag. 

4 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van vertrek. 

4.5.1 S: Ik vertrek a.s. zaterdag met de IB 885 naar Ali
cante. Zou mijn vertrektijd later kunnen vallen 
door de stakingen aldaar? 

@ 

2 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van vertrek. 

5 .1.1 s: Ik heb een vlucht geboekt naar Alicante aan-
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2 

@ 

6 .1. 7 

8 

@ 

7.7.1 

2 

@ 

9. 1. 3 

4 

@ 

staande zaterdag, met de IB 885. Nu heb ik gehoord 
dat er stakingen zijn op het vliegveld van Alican
te. Daarom wilde ik weten of dat een vertraging 
oplevert. 

I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 

S:Zullen er geen vertragingen optreden door de sta
kingen in Alicante? 

I: Over vertragingen is alleen op de dag van aan
komst iets bekend. 

s: Wat is de vertrektijd van vlucht IB 885 naar 
Alicante op 31 jan, wordt deze tijd nog beinvloed 
door stakingen op het vliegveld van Alicante? 

I: De IB 885 vertrekt om 13.30 uur. Over stakingen 
is alleen iets bekend op de dag van aankomst. 

S: Hebben de stakingen op het vliegveld van Alican
te nog invloed op deze vertrektijd? 

I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 

10.3.1 S: De vertrek en aankomsttijd van IB 885 aanstaande 
zaterdag en ondervindt deze vlucht hinder van sta
kingen op de aankomstplaats Alicante? 

@ 

2 I: Vertrektijd IB 885: 13.30 uur, aankomsttijd: 
17.00 uur. over vertragingen is alleen iets bekend 
op de dag van aankomst. 

11.1. 3 S: Kunnen evt. stakingen daar nog veranderingen 
teweeg brengen in deze vertrektijd? 

@ 

4 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 
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12.7.5 S: Is er in verband met de staking op het vliegveld 
van Alicante kans op een mogelijke vertraging? 

@ 

6 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 

13. 1.1 S: Heeft de vlucht IB885 van aanstaande zaterdag 
naar Alicante vertraging door de staking op het 
vliegveld van Alicante? 

@ 

2 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 

14.4.1 S: Ik heb een reis geboekt bij een reisburo. I.v.m 
de stakingen wil ik graag weten hoe laat het vlieg
tuig IB885 aanstaande zaterdag vertrekt? 

@ 

2 I: Wat is de plaats van bestemming? 

3 S: Een reis naar Alicante? 

4 I: De IB 885 naar Alicante vetrekt zaterdag om 
13. 30 uur, over vertragingen i.v.m. stakinaen is 
alleen iets bekend op de dag van aankomst. 

15.5.1 S: Hebben de stakingen in Alicante invloed op miJn 
geboekte reis Schiphol>Alicante a.s. zaterdag met 
vlucht IB 885? 

@ 

2 I: Over eventuele vertragingen is alleen iets be
kend op de dag van aankomst. 

17.1.1 S: is de vertrekdatum van de IB 885 met bestemming 
Alicante vetraagd? 

2 I: Wat is de dag van vertrek? 

3 S: aanstaande zaterdag. 

4 I: Over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 
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@ 

18. 7. 1 S: Hallo, ik vertrek a.s. zaterdag met de IB 885 
naar Alicante. Is er kans op vertraging vanwege de 
stakingen op het vliegveld van Alicante? 

@ 

2 I: over vertragingen is alleen iets bekend op de 
dag van aankomst. 

19. 1. 1 s: Hoe laat vertrekt vliegtuig IB 885 aanstaande 
zaterdag naar Alicante? i.v.m. stakingen? 

@ 

2 I: Vertrektijd: 13.30 uur. Over vertraainaen en 
dergelijke is alleen iets bekend op de dag van aan
komst. 

20.3.1 S: A.s. zaterdag 7 februari vertrek ik vanaf Schip
hol naar Alicante. In verband met de stakingen op 
Alicante wilde ik weten of deze stakingen mijn reis 
beinvloeden en zo ja, wat dan mijn vertrektijd van
uit Schiphol zal zijn 

@ 

2 I: Vertrektijd: 13.30 uur. Over vertragingen is 
alleen iets bekend op de dag van aankomst. 

2 2. 3. 1 S: Ik had graag inlichten over de vertrekt ij den 
vanuit Schiphol naar Alicante dit in verband met de 
stakingen aldaar. Ik reis met de IB 885 a.s. zater
dag. De reisduur van Alicante naar Benidorm kunt U 
die ook doorgeven? 

@ 

2 I: De vertrektijd van de IB 885 is 13.30 uur. Over 
de invloed van stakingen hierop kunt U alleen op de 
dag van aankomst informeren. 

inchecktijd 

1.1.5 s: hoe laat moet ik uiterlijk op schiphol zijn, wil 
ik deze vlucht nemen? 
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6 

@ 

3.4.3 

4 

@ 

4.4.7 

8 

@ 

I: U dient minstens 1 uur en 30 minuten voor ver
trek aanwezig te zijn voor het inchecken. 

S: Tot hoe laat kan ik inchecken als ik vertrek met 
de KL185? 

I: U dient minstens 1 uur en 30 minuten voor ver
trek aanwezig te zijn voor het inchecken. 

S: Hoe laat mag ik me dan uiterlijk inchecken? 

I: U dient minstens 1 uur en 30 minuten voor ver
trek aanwezig te zijn voor het inchecken. 

16. 4. 3 S: Hoe laat moet ik op Schiphol aanwezig zijn om 
met dit toestel mee te kunnen? 

4 I: Anderhalf uur van te voren. 
@ 

10.3.7 S: wat is de reistijd van Alicante naar Benidorm? 

@ 

8 I: De reistijd is onbekend, de afstand is ongeveer 
40 kilometer. 

11. 1. 7 S: Hoe lang duurt de busreis vanaf de luchthaven 
naar Benidorm? 

@ 

8 I: De reistijd is onbekend, de afstand is ongeveer 
40 kilometer. 

12.7.11 S: Hoe lang duurt de reis van Alicante naar Beni
dorrn met de bus? 

@ 

12 I: De reistijd is niet bekend, de afstand is 40 
kilometer. 

14.5.7 S: Kunt u me vertellen of er een trein- of busver-
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@ 

binding is van Alicante naar Benidorm en hoelang 
deze er over doen? 

8 I: Ik heb alleen informatie over de afstand en die 
bedraagt 40 kilometer. maar ik weet niet of dat met 
een bus of een trein is. 

15. 5. 7 S: Hoe lang duurt een busreis van Alicante naar 
Benidorm ongeveer? 

@ 

8 I: De precieze reistijd is bij ons niet bekend. da 
afstand is ongeveer 40 kilometer. 

18.7.5 S: Hoe lang duurt de busreis van Alicante naar Be
nidorm? 

@ 

6 I: De precieze reistijd is niet bekend. De afstand 
bedraagt ongeveer 40 kilometer. 

22. 3. 1 S: ....... De reisduur van Alicante naar Benidorm 

@ 

kunt u die ook doorgeven? 

2 I: ....... De precieze reisduur van Alicante naar 
Benidorm is niet bekend, maar de afstand is onge
veer 40 kilometer. 

23.3.3 S: Kunt u mij de aankomsttijd van m1Jn vlucht geven 
en de reistijd van Alicante naar Benidorm? 

@ 

4 I: De IB 885 arriveert om 17. 00 uur in Alicante. 
Over de reistijd Alicante-Benidorm is niets bekend, 
de afstand bedraagt ongeveer 40 kilometer. 

24. 1. 5 S: Hoelang duurt de reis van Alicante naar Beni
dorm? 

@ 

6 I: De reistijd is niet bekend, maar de afstand wel, 
die is ongeveer 40 kilometer. 
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