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SAMENVATTING 

Dialogue Control Acts (DCA's) zijn taalhandelingen die dienen om de dia
loog in het juiste spoor te houden of terug te brengen. In informatiedialo
gen ( dialogen waarin het enige doel de overdracht van feitelijke informatie 
over een gespreksonderwerp is) dienen DCA's niet in de eerste plaats om 
informatie over te dragen. In dit rapport wordt beschreven welke communi
catieve functies DCA's in informatiedialogen kunnen vervullen en aan welke 
linguïstische kenmerken deze functies herkend zouden kunnen worden. De 
DCA's uit een corpus van 27 informatiedialogen zijn onderzocht. De DCA's 
die worden onderscheiden hebben betrekking op dialoog openingen en af
sluitingen , pauzeren , corrigeren, verifiëren, bevestigen, aankondigen, intro
duceren en indirect vragen . Het blijkt dat een uiting verschillende functies 
kan vervullen en dat een functie door verschillende functies vervuld kan 
worden, zodat er geen 1-op-1 verband tussen linguïstische kenmerken en 
communicatieve functies van DCA's gelegd kan worden . 

SUMMARY 

Dialogue Control Acts (DCA's) are speech acts that serve to make sure that 
the dialogue stays on or returns to the right track. In informative dialogues 
( dialogues in which the only purpose is the exchange of factual information 
about a certain subject) DCA 's do not serve to exchange factual informa
tion . This report describes which communicative functions can be fulfilled 
by DCA's in informative dialogues and the linguistic features through which , 
possibly, the communicative functions could be recognised. DCA's from 27 
informative dialogues are investigated . The DCA's under consideration are 
concerned with dialogue opening and closure , pausing, correcting , checking, 
acknowledging, anouncing , introducing and indirect questioning . It becomes 
apparent that an utterance can fulfill several functions and that a function 
can be fulfilled by several utterances, so no 1-to-1 relationship between lin
guistic features and communicative functions of DCA's can be established. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

In dit onderzoeksrapport gaat het om Dialogue Control Acts (DCA's) in 
telefonische informatiedialogen. Alleerst komt aan de hand van een infor
matiedialoog de vraag aan de orde wat een informatiedialoog is, en welke 
aspecten van een informatiedialoog een rol spelen bij het herkennen van een 
uiting als DCA 1 . 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : dag met R.H. uit Eindhoven 
ehm ik wil graag maandag naar Parijs met .. de trein o nee het vliegtuig pardon 

3 I: ja 

4 S : en ehm ik moet daar ongeveer om eh twee uur zijn 
hoe laat kan ik dan het beste eh een vliegtuig nemen 

5 I : nou d'r is een vliegtuig die hier omm .. vijf voor half elf vertrekt en die is in Parijs 
vijf voor half twaalf en dan is er ook een vliegtuig 
nee u zei zaterdag he 
dan is er ook 

6 S : nee maandag zei ik 

7 I: maandag 

8 S: ja 

9 I : dan is er ook een vliegtuig 
even kijken . . . mhm .. 
die vertrekt om vijf over half twee en die is vijf over half drie in Amsterdam in 
Parifs 

10 S : dus viJ! over half twee en viJ! voor half .. elf zei u 

11 I : ja 

12 S : ja goed dankuwel hoor 

13 I : geen dank daag 

14 S: daag 

(dialoog 2) 

Het doel van de partners in deze dialoog is feitelijke informatie over een 
vliegreis uitwisselen. S ('Subject') wil informatie hebben over de vliegreis 
en I ('Informatrice') wil S de informatie geven. Dialogen waarbij het enige 

1 Alle dialogen in dit onderzoek zijn afkomstig van een dialoogexperiment aan het Insti
tuut voor Perceptie Onderzoek (IPO) te Eindhoven. De transcripten van dit experiment 
zijn te vinden in Prüst, Minnen en Beun (1984) en in Cramer (1985). 
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doel is om feitelijke informatie over een bepaald gespreksonderwerp uit 
te wisselen , noemen we informatiedialogen. 

Omdat in een informatiedialoog I expert is met betrekking tot het ge
spreksonderwerp en S informatie wil hebben, is te verwachten dat een in
formatiedialoog is opgebouwd uit vragen van S en antwoorden van 1. In 
bovenstaande informatiedialoog stelt S één vraag namelijk het niet-cursief 
afgedrukte deel van uiting 42 . De andere (cursief afgedrukte) uitingen van 
S zijn bedoeld om de dialoog te openen of af te sluiten (uiting 2, 12 en 14), 
het gespreksonderwerp te introduceren ( uiting 2 en 4), zichzelf te corrigeren 
(uiting 4), de partner te corrigeren (uiting 6), de informatie van de partner 
te bevestigen ( uiting 8) of de informatie te verifiëren, dan wel te pauzeren 
om bijvoorbeeld de informatie op te schrijven ( uiting 10). 

I geeft antwoord op de vraag van S in de niet-cursief afgedrukte delen van 
de uitingen 5 en 9. De andere (cursief afgedrukte) uitingen van I zijn bedoeld 
om de dialoog te openen of af te sluiten ( uiting 1 en 13) , de ontvangst van 
informatie te bevestigen ( uiting 3), informatie te verifiëren ( uiting 5 en 7), 
te pauzeren om informatie op te kunnen zoeken (uiting 9) en informatie van 
S te bevestigen ( uiting 11) . 

De vragen en antwoorden van S en I in de uitingen 4, 5 en 9 zijn primair 
bedoeld om feitelijke informatie over het gespreksonderwerp over te dragen . 
Uitingen die deze functie hebben noemen we Factual Informative Acts 
(FIA's). Alle andere uitingen dienen om de dialoog en de overdracht van de 
informatie in de dialoog soepel te laten verlopen. Deze uitingen noemen we 
Dialogue Control Acts (DCA 's) . 

In Bunt (1988a) wordt gezegd dat ruwweg 50% van de uitingen in infor
matiedialogen waarbij de partners geen visueel contact met elkaar hebben 
DCA's zijn. Het probleem bij DCA's is, dat niet gemalkkelijk te zeggen is 
welke functie ze precies hebben in informatiedialogen en aan welke eigen
schappen de functies herkend kunnen worden . Aan de ene kant is het niet 
moeilijk op intuïtieve gronden de functie van de DCA's in informele termen 
weer te geven . Bovendien blijkt dat in natuurlijke dialogen zelden verwar
ring ontstaat over de vraag waarom een gespreksdeelnemer iets zegt. 
Aan de andere kant is het onduidelijk hoe DCA's formeel beschreven kunnen 
worden. Bij FIA's is dat wel duidelijk als, zoals in Bunt (1988a), gesteld 
wordt dat de context van een informatiedialoog is opgebouwd uit de ken-

2 Onder ' uiting' versta ik : 
1) Alles wat gezegd wordt tussen het moment dat een gespreksdeelnemer begint tot het 
moment dat zijn partner de beurt van hem overneemt. 
2) Een gedeelte van (1). 
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nistoestanden van de gespreksdeelnemers. De kennistoestand bestaat uit 
de kennis en de intenties van de gesprekspartners . Onder kennis worden in 
Bunt (1988a) de proposities verstaan waarvan iemand de waarheidswaarde 
'meent te weten' of 'vermoedt' 3 . De intenties zijn de proposities die iemand 
'wil weten' of 'wil laten weten'. Tijdens de dialoog verandert de kennistoes
tand van de gesprekspartners onder invloed van de taalhandelingen waaruit 
de dialoog is opgebouwd. Een uiting vervult een bepaalde communicatieve 
functie . Bijvoorbeeld : als iemand wil weten of p, en hij vermoedt dat de 
ander weet of p dan stelt hij een Ja-Nee vraag. Deze functie werkt op een 
propositie en levert de taalhandeling. Een naam van een communicatieve 
functie hangt dus samen met een bepaalde kennistoestand. 

Op deze manier kunnen FIA's formeel worden beschreven . Of dat voor 
DCA's ook mogelijk is, is nog onbekend. Om dat te weten te komen, moet 
allereerst worden bekeken welke functies DCA's in dialogen vervullen, en 
welke eigenschappen de uitingen die DCA's zijn hebben. Dat is het onder
werp van dit onderzoeksverslag . 

1.2 Oplossingswijze 

We willen dus weten welke functies DCA's vervullen en wat de eigenschap
pen van de bijbehorende uitingen zijn . Een antwoord op deze vragen kan 
bereikt worden door de functies van DCA's intuïtief te beschrijven en ver
volgens de eigenschappen van de uitingen die deze functies realiseren te 
onderzoeken. Het probleem hierbij is dat er geen één op één relatie bestaat 
tussen kenmerken van uitingen en functies van taalhandelingen4

. Ten eerste 
kan een uiting meerdere functies vervullen . Bijvoorbeeld : in Beun (1985) 
wordt aangetoond dat een herhaling 5 bedoeld kan zijn om te verifiëren, te 
bevestigen , te pauzeren of te memorizeren . 
Ten tweede kan een functie op meerdere manieren gerealiseerd worden . Bij
voorbeeld : als iemand wil pauzeren kan hij dat doen door 'eh' te zeggen, 
door informatie te herhalen , of door om een ogenblikje stilte te verzoeken 
( 'momentje alstublieft 1). 

Onderzoek naar de relatie tussen kenmerken en functies van uitingen 
kampt dus met een probleem, omdat enerzijds de functies niet aan klassen 

3 Het verschil tussen 'menen-te-weten' en 'vermoeden' is dat bij 'vermoeden ' iemand 
twijfelt aan zijn eigen kennis, wat bij 'menen-te-weten' niet het geval is . 

'In Edmonson (1981) wordt wel een l-op-1 verbal'.d tussen vorm en functie veronder
steld. In Taylor en Cameron (1987) wordt Edmonson (1981) bekritiseerd. 

5Een uiting waarin informatie die de partner gegeven heeft letterlijk wordt herhaald. 
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uitingen toe te kennen zijn als je de kenmerken van de uitingen niet weet en 
anderzijds de kenmerken niet aan functies te koppelen zijn als je de functies 
niet weet.In de praktijk van het onderzoek wordt dit probleem opgelost door 
de uitingen te groeperen naar de communicatieve functie die ze volgens de 
intuïties van de onderzoeker vervullen en vervolgens de eigenschappen van 
de uitingen te onderzoeken. 

1.3 Opzet 

Dit verslag is als volgt opgebouwd : 
In hoofdstuk 2 wordt de literatuur over controleverschijnselen in dialogen 
behandeld. Eerst komt het onderzoek naar DCA's aan de orde. Daarna 
passeren ethnomethodologische, sociaal-pscychologische en linguïstische be
naderingen van controle-verschijnelen in dialogen de revue. 
In hoofdstuk 3 worden de data uit het onderzochte corpus beschreven. 
Hierbij komen eerst de dialoog-delen 'opening' en 'afsluiting' aan de orde. 
Daarna volgen de functies 'pauzeren', 'corrigeren', 'verifiëren', 'bevestigen', 
'aankondigen', 'introduceren' en 'indirect vragen'. Tenslotte volgt een rest
categorie. 
In Hoofdstuk 4 worden de waarnemingen uit Hoofdstuk 3 vergeleken met 
de literatuur. Hierbij komen niet alle functies uit hoofdstuk 3 terug omdat 
niet alle functies een vergelijking met de literatuur behoeven . 
Het verslag eindigt in hoofdstuk 5 met de belangrijkste conclusies. Na de 
literatuurlijst volgen twee bijlagen . In bijlage Azijn alle DCA's opgenomen 
in de volgorde van hoofdstuk 3. Bijlage B bevat alle onderzochte dialogen. 

2 Controle verschijnselen in de literatuur 

De term 'Dialogue Control Act' is afkomstig uit onderzoek naar informa
tiedialogen dat rond 1980 aan het IPO verricht werd6 . DCA's worden in 
dit onderzoek gedefiniëerd als communicatieve handelingen die niet zozeer 
betrekking hebben op de informatieoverdracht, maar op de communicatie 
als zodanig . Ze zijn vooral bedoeld om de dialoog soepel te laten verlopen, 
en ervoor te zorgen dat de dialoog op het juiste spoor blijft. In Bunt, van 
Katwijk, Muller en van Nes (1980) worden zes categorieën DCA's onder
scheiden, gebaseerd op dialoogaspecten waar DCA's betrekking op kunnen 

6 Van dit onderzoek is onder andere verslag gedaan in : van Katwijk, van Nes, Bunt, 
Muller en Leopold (1979), Bunt, van Katwijk, Muller en van Nes (1980) en in van Katwijk 
(1981). 
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hebben, namelijk : 
- Het herkennen van uitingen 
- Het begrijpen van de semantische inhoud van uitingen 
- Het interpreteren van dialooghandelingen 
- Het evalueren van informatie 
- Het plannen van het vervolg van de dialoog 
- Het formuleren van uitingen 
In het kader van een mens-machine dialoog systeem onderscheiden Bunt, 
Beun, Dols, van der Linden en Schwartzenberg (1984) twee soorten DCA's 
die een machine zou kunnen uitzenden namelijk verplichte en optionele. 
Verplichte DCA's worden door een dialoog-systeem uitgezonden als een on
derdeel van het systeem een probleem tegenkomt. Optionele DCA's zijn alle 
andere DCA's. 

In Bunt (1988a) wordt een systeem van communicatieve functies geïntro
duceerd, waarvan in het vorige hoofdstuk al melding is gemaakt . In Bunt 
(1988a) wordt gesuggereerd dat DCA's in dit systeem behandeld kunnen 
worden omdat DCA's dezelfde communicatieve functies vervullen als FIA's. 
DCA's en FIA's verschillen dan qua semantische inhoud. Tegelijk wordt 
gewezen op het feit dat DCA's slechts lokale functies in informatiedialogen 
vervullen en daarom wellicht niet in het systeem passen. In van Katwijk 
(1981) worden onder uitingen met een lokale functie uitingen verstaan die 
alleen relevant zijn voor de dialoogsituatie waarin ze geuit worden. De ef
fecten van zo'n uiting worden niet opgeslagen in het lange termijn geheugen . 

In Edwards en Mason (1988) wordt kritiek geuit op het onderscheid 
tussen DCA's en FIA's zoals dat in Bunt (1988a) gehanteerd wordt. In 
Edwards en Mason (1988) wordt gesteld dat DCA's geen grotere rol bij de 
dialoogcontrole vervullen dan andere uitingen. Volgens Edwards en Mason 
(1988) ontleent een dialoog zijn samenhang aan de doelen en de intenties 
van de gesprekspartners. Verder wordt in Edwards en Mason (1988) gesteld 
dat als er een onderscheid tussen DCA's en FIA's gemaakt moet worden, 
onder DCA's handelingen moeten worden verstaan die gerelateerd zijn aan 
het model van de dialoog zoals de spreker dat hanteert. Dat zijn handelingen 
zoals : 'kunnen we van onderwerp veranderen' en 'kun je uitleggen wat je 
net zei' ?. Deze uitingen geven aan dat de spreker nog andere doelen en 
intenties heeft die hij in de dialoog te berde wil brengen en hebben daarom 
betrekking op de samenhang in de dialoog . 

Een discipline waarin dialogen veelvuldig zijn onderzocht is de ethnome
thodologie. Ethnomethodologie heeft zijn wortels in de sociologie. Garfinkel 
( 197 4) omschrijft ethnomethodologie als : 
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an organizational study of a member 's own knowledge of his ordinary af

/airs, of his own organized enterprises, where this knowledge is treated . . . as 
part of the same setting that it also makes orderable 
(Garfinkel (1974), p . 18) 

In de ethnomethodologische visie zoals die staat weergegeven in Taylor en 
Cameron (1987 p . 105) . vormen dialogen een voorbeeld van sociale inter
actie . De deelnemers aan een interactie volgen interactieregels, omdat ze 
zich er bewust van zijn dat de interactie niet meer normaal zou verlopen 
als ze deze regels niet volgen . Op de vraag wat het normale verloop van 
interactie is blijft de ethnomethodologie het antwoord echter schuldig . De 
interactieregels bepalen het gedrag niet . Ze scheppen alleen verwachtingen 
over wat het normale verloop van de interactie is . Deze verwachtingen zijn 
formuleerbaar in interactieve regels en in de mate waarin ze van toepassing 
zijn op bepaalde handelingen . Die verwachtingen verschaffen de middelen 
waarmee de deelnemers aan de interactie hun eigen begrip van de situatie 
kenbaar kunnen maken en waarmee ze kunnen evalueren of hun interactie
partners hen begrijpen . 

Vanuit de ethnomethodologische conversatie analyse (voortaan CA) zijn 
met name twee begrippen van belang , namelijk 'beurtwisseling ' en 'adja
cency pairs ' . De CA veronderstelt de aanwezigheid van een beurtwissel
ingsmechanisme in dialogen . Dat mechanisme bepaalt hoe de beurten over 
de gesprekspartners verdeeld worden 7 . Adjacency pairs zijn uitingen die bij 
elkaar horen , zoals een groet-groet , uitnodiging-acceptatie/ weigering vraag
antwoord . Wanneer het eerste deel van een adjacency pair geweest is, wordt 
het tweede deel verwacht , dat dan door een andere gesprekspartner geuit 
moet worden . Het beurtwisselingsmechanisme en de adjacency pairs werken 
zodoende nauw samen8 . 

De CA probeert dus de mechanismen te achterhalen die structuur aan
brengen in menselijke conversatie . Hierbij zijn een aantal elementen van 
dialogen onderzocht die in dit rapport tot de DCA's worden gerekend zoals 
openingen , afsluitingen , woordjes zoals 'eh ', en aankondigingen van vragen 
( 'ik heb een vraag)-

Sociaal-psychologen zijn geïnteresseerd in het gedrag van het individu in 
de groep. Dialogen vormen vanuit die interesse een ideaal onderzoeksveld, 

7 Het beurtwisselingsrn echanisme is afkomstig uit Sacks, Schegloff en Jefferson (1 978) 
pp. 12-13 en beschreven in Taylor en Carneron (1 987) p . 108 . 

8 Zie ook Levinson (1 983) hoofd stuk 6, waarin adj acency pairs worden toegelicht. 
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omdat individueel gedrag in groepsverband er duidelijk in waarneembaar 
is. Sociaal-psychologische benaderingswijzen zoals ze worden omschreven in 
Taylor en Cameron (1987 p. 16) hebben een tweeledig doel : 
a ) De isolatie ( door inductie via empirische waarneming) van een verzamel
ing handelingen die in conversaties geïdentificeerd kunnen worden. 
b ) Het achterhalen van regels die de ontplooiing van deze handelingen in 
conversationele interacties regelen . Tot deze richting kunnen onderzoekers 
worden gerekend die door de taalkunde wel tot de psycholinguïstiek en de 
sociolinguïstiek worden gerekend. In dit verband kan Levelt (1983) worden 
genoemd, die zelfcorrectie onderzocht heeft. 'Beleefdheid' is een aspect van 
dialoogvoering dat ook wel in deze richting onderzocht is, zoals in Clark en 
Schunk (1980) . 

In de linguïstiek heeft men zich weinig met controleverschijnselen bezig 
gehouden. In James (1972, 1973) komen in dit kader interjecties aan de 
orde . Ze definieert interjecties door (Engels-talige) voorbeelden te geven : 
'oh', 'ah', 'uh', 'welt', 'why' en 'say' (beide laatste als uitroep) . Pauzes 
heeft men in het verleden wel binnen de theorie van de transformationele 
grammatica willen brengen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Dechert 
en Raupach (1980) . 

3 Databeschrijving 

3.1 Openingen 

( tring) 

I : Schiphol inlichtingen 

S : Goedemorgen u spreekt met H. van B. 

( voorbeeld van een opening ( dialoog 9) 

De opening is het deel van de dialoog dat voorafgaat aan de introductie 
van het eerste topic. De 27 onderzochte dialogen werden geopend door twee 
uitingen . Het oproepsignaal ging daaraan vooraf. 

De eerste uiting was altijd 'Schiphol inlichtingen'. Deze uiting wordt 
hier IDI genoemd (ID = identificatie). De respons op IDI wordt hier ID2 
genoemd. De respons kan diverse vormen aannemen. Onderstaande gram
matica beschrijft alle vormen die in de dialogen zijn aangetroffen,9 op vier 

0 Bij deze bespreking zijn tussenwerpsels ('eh ') en voorvoegsels ('ja') buiten beschouwing 
gelaten. 
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nalo _ 

ID2 - [GROET] S 
ID2 - [S] GROET 
S - VPl PP 
S - PP [VP2] 
VP 1 - u spreekt 
VP2 - spreekt u 

consituent aantal 
GROET 23 
VPl 13 
VP2 1 
pp 24 
PLAATSAANDUIDING 3 

Tabel 1: Consituenten in ID2 

PP - met PROPERNAME [PLAATSAANDUIDING] 
GROET - {daag, goeiedag , goedemorgen, goedemiddag ... } 
PROPERNAME - {M.K., H.d.B ... } 
PLAATSAANDUIDING - [uit] Eindhoven 

De vier responsen die deze grammatica niet beschrijft zijn 'goedemiddag, 
't is met van I.' (Deze uiting komt uit een Zeeuws dialect), 'daag spreekt 
met R.R . ' (S vergeet 'u') 'ehm ja ' (ID2 afwezig) en 'ja goedemorgen juf
frouw' ('juffrouw ' toegevoegd). Tabel 1 geeft aan hoevaak elke consituent in 
ID2 voorkwam. 

10vierkante haken geven aan dat een consituent optioneel is, nonterminale elementen 
staan in hoofdletters, wanneer een set terminale elementen tussen accolades sta.at geeft 
dat aan dat in de uiting één van de vermelde elementen gebruikt wordt . 
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uiting voorbeeld spreker aantal % (100% = 27) 
IAl fijn dan weet ik genoeg s 24 85% 
IA2 oke I 7 26% 
DBl hartelijk bedankt s 27 100% 
DB2 tot uw dienst I 20 74% 
AGl daag s 24 89% 
AG2 daag I 27 100% 

Tabel 2: De taalhandelingen van de afsluitingssequentie 

3.2 Afsluitingen 

S : fijn dan weet ik genoeg 

I: oke 

S : hartelijk bedankt 

I : geen dank 

S : dag mevrouw 

I : daag 

(voorbeeld van een afsluiting (dialoog 12) 

De afsluiting is het laatste deel van de dialoog . In alle onderzochte dia
logen begon de afsluiting met een uiting waarin S te kennen gaf genoeg te 
weten, dan wel I bedankte. De afsluiting eindigde altijd met een afscheids
groet. 

In de afsluitingen van de onderzochte dialogen zijn zes verschillende 
taalhandelingen aangetroffen namelijk een inhoudsafsluiting en een respons 
daarop (IAl en IA2), een dankbetuiging en de respons daarop (DBl en DB2) 
en een afscheidsgroet en de respons daarop (AGl en AG2).De !-handelingen 
zijn daarbij altijd van S en de 2-handelingen van I afkomstig. In tabel 2 
staat weergegeven hoevaak elke handeling in de 27 onderzochte afsluitingen 
voorkwam. 

In IAl geeft S aan I te kennen voldoende te weten. De verschillende 
manieren waarop dat kan gebeuren staan zijn vermeld in tabel 3. Hierbij 
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vorm !Al aantal 
okee 9 

ik weet [genoeg,voldoende,het] 8 

ja goed 2 
oh ja ik zie het 1 
oke dan zoek ik het wel uit 1 
juist 1 
pnma 1 
ah ja 1 

Tabel 3: Vorm en voorkomen van !Al 

vorm aantal 
okee 3 
goed hoor 2 
goed 1 

Ja 1 

Tabel 4: Vorm en voorkomen van IA2 

moet opgemerkt worden dat 'genoeg' vier keer voorkwam, 'voldoende' drie 
keer en 'het' één keer . Verder ging aan 'ik weet ... ' steeds iets verschillends 
vooraf namelijk 'okee nou dan', 'fijn ', 'okee dan ', 'nou dan', 'oh ja nou dan', 
'okee ', 'ja prima I of 'prima', waarbij de volgorde van subject en werkwoord 
werd omgedraaid als dat zo uit kwam 11 . IA2 nam eveneens verschillende 
vormen aan. Dit is weergegeven in Tabel 4. 

DBl is in alle onderzochte gevallen te herkennen aan een vervoeging van 
het werkwoord 'danken' . 'Danken' kwam in alle DBl's voor. De verschil
lende vormen van DB2 staan in tabel 5. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat één keer 'tot je dienst' gebruikt werd in plaats van 'tot uw dienst'. 

AG 1 was in 19 gevallen 'daag 1
, 2 keer 'ja daag', 2 keer 'goedemorgen' en 

1 keer 'dag mevrouw'. Verder werd er 1 keer 'jah' gezegd in plaats van een 
AGl en ontbrak de AGl 2 keer . AG2 was in alle 27 gevallen 'daag'. 

11 Dus : 'okee , nou dan weet ik genoeg' versus 'ja prima, ik weet genoeg'. 
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vorm aantal 
geen dank hoor 6 
geen dank 4 
tot uw dienst hoor 3 
tot uw dienst 3 
oke 2 
goed 1 
oke tot uw dienst 1 

Tabel 5: Vorm en voorkomen van DB2 

De manier waarop in de onderzochte dialogen de verschillende taalhan
delingen elkaar opvolgden wordt beschreven door onderstaande grammatica. 

AFSLUITING --. IADB AG 
IADB --. [IA] DB 
IADB --. IAlDBl IA2DB2 
IA --. ial [ia2] 
DB --. dbl [db2] 
IAlDBl --. ial dbl 
IA2DB2 --. [ia2] db2 
AG --. [agl] ag2 
AG--. ag2 agl 

Door bovenstaande grammatica worden 23 van de 27 afsluitingen beschreven . 
De vier niet beschreven afsluitingen zijn ial-dbl-agl-ag2, ial-dbl-agl-db2-
ag2, dbl-db2-'jah'-ag2 en ial-db2-dbl-ag2-agl 12. 

12 Deze vier afsluitingen wijken af van wat gebruikelijk is. Waarom dat zo is wordt in 
het volgende hoofdstuk uitgelegd . Deze vier afsluitingen komen uit dialoog 5, 9, 15 en 24 . 
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vorm aantal 
ogenblikje 14 
ogenblikje + even kijken 5 
even kijken 5 
nja ik zal kijken hoor 1 

Tabel 6 : Pauzeverzoeken van I 

3.3 Pauzeren 

I : ogenblik dan zal ik voor u kijken hoor 

S : ja 

(voorbeeld van een pauzeverzoek (6.3)13 

Een uiting heeft als functie 'pauzeren ' wanneer de spreker met zijn uiting 
aangeeft het proces van informatie overdracht tijdelijk stil te willen leggen . 
Uitingen met die deze functie hebben noem ik 'pauzeverzoeken' (PV's) . 

In de onderzochte dialogen zijn vier groepen uitingen gevonden die deze 
functie hebben . De uitingen in de eerste groep zijn de uitingen waarmee I 
aangeeft dat ze de gevraagde informat ie op wil zoeken en daar enige tijd 
voor nodig heeft . Hierboven staat een voorbeeld van zo'n uiting . In het 
corpus zijn 25 van dergelijke uitingen aangetroffen . Zoals blijkt uit tabel 
6 komt in de meeste pauzeverzoeken 'ogenblikje ' en/ of 'even kijken ' voor. 
Op zo 'n pauzeverzoek volgt een stilte. In negen gevallen reageerde S op het 
pauzeverzoek van 1. De vorm van die respons st aat in tabel 7. 

De tweede groep wordt gevormd door de uitingen waarmee S aangeeft 
tijd nodig te hebben om de ont vangen informatie te verwerken . In de dia
logen zijn acht dergelijke uitingen aangetroffen . Tabel 8 geeft de elementen 
weer waaraan deze pauzeverzoeken herkend kunnen worden . 

De derde groep bestaat uit 'eh' en andere uitingen met een schwa-klank 
zoals 'ehm ' en 'ennuh 'waarmee de spreker aangeeft dat hij iets gaat zeggen, 
maar nog niet precies weet wat. Deze uitingen komen zowel aan het be
gin als middenin andere uitingen voor . Ook middenin woorden kunnen 
deze uitingen voorkomen , zoals in 'goedeehmmorgen' In het corpus zijn 111 
voorkomens van 'eh ' geteld, waarbij in 106 gevallen de partner afwachtte 

13 Een getal zoals 6.3 in de tekst verwijst naar di aloog 6, uitingnurnmer 3 in de bijlagen . 

16 



repons aantal 

Ja 5 
ja hoor 1 
hm 2 
jazeker 1 

Tabel 7: Respons op pauzeverzoeken van I 

element aantal 
even kijken 4 
dus dan zou ik 1 
momentje 1 
ik noteer het meteen 1 
even re 1 

Tabel 8: Pauzeverzoeken van S 

wat de ander zou gaan zeggen . Als er een stilte optrad tussen 'eh ' en de 
volgende uiting duurde die stilte nooit langer dan 1,3 seconde. 

De vierde groep zijn uit ingen waarbij feitelijke informatie letterlijk wordt 
herhaald . ' Pauzeren ' is één van de vier functies die herhalingen kunnen 
vervullen . De andere functies zijn memorizeren , verifiëren en bevestigen. 
De functies van herhalingen zijn beschreven in Beun (1985) en Minnen en 
Prüst (1984). 

3.4 Corrigeren 

S : een uur en vijf minuten 

I : vijftig hoor 

S : oh vijftig sorry 

I : ja 

(voorbeeld van een correctie (24 .21) 
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Correcties zijn er in twee soorten. Ten eerste : iemand kan iets zeggen 
waarin hij zijn partner tegenspreekt omdat volgens hem zijn partner iets 
zegt dat onjuist is. Zo'n uiting wordt hier een partnercorrectie (PC) ge
noemd. Ten tweede : iemand kan iets zeggen waarmee hij iets rechtzet dat 
hij zelf gezegd heeft omdat hij meent dat wat hijzelf gezegd heeft onjuist is . 
Een uiting met die functie is een zelfcorrectie (ZC). 

In het corpus zijn tien PC's aangetroffen. De PC's vallen in twee groepen 
uiteen namelijk PC's die voortkomen uit het verloop van de dialoog tot 
dusver en PC's die voortkomen uit verkeerde aannames van één van de 
partners . Er zijn vier PC's aangetroffen die voortkwamen uit het verloop 
van de dialoog, in al die gevallen was er informatie niet goed verstaan 14 . Zes 
keer bleek uit de vraag van S dat S verkeerde aannames had gemaakt over 
de reis 15 . 

In het corpus zijn veertien ZC's aangetroffen . In de zelfcorrecties zat 
altijd een signaal dat aangaf dat de spreker zichzelf corrigeert. Zeven keer 
werd dit signaal gegeven door accent te leggen op het corrigerende deel van 
de uiting16 , 4 keer doordat het deel dat gecorrigeert moest worden niet af 
werkt gemaakt17 en drie keer door gebruik van bepaalde woorden in de 
uiting, namelijk 'o nee (. . .) pardon', 'he nee', en 'nee (. . .) sorry hoor' 18 . 

3.5 Verifiëren 

S : van Eindhoven naar eh Schiphol 

I : van Eindhoven 

S : ja van Eindhoven 

(voorbeeld van een verificatie (3 .10) 

In uitingen die bedoeld zijn om te verifiëren wordt geeft de spreker aan 
dat hij een vermoeden heeft over bepaalde informatie en dat hij die infor
matie zeker wil weten. In het onderzochte corpus zijn vier soorten uitingen 
aangetroffen die verifiëren als functie hadden. 

14 2.6, 8.7, 24.21 en 25 .11 
15 1.17, 1.21 , 3 .13, 11.8, 19.15 
101.2, 2.9, 3.2, 6.8, 11.31, 18.8, en 19 .25 
17 1.2, 3.2, 5.2 en 18.8 
18 2.2, 14. 7 en 17.9 
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De eerste soort zijn herhalingen . Herhalingen waarop een respons volgt 
kunnen volgens Beun (1985) en Minnen en Prüst (1984) bedoeld zijn om 
te verifiëren . In het corpus zijn 26 herhalingen waarop een respons volgde 
aangetroffen . 

De tweede soort zijn de uitingen waarin de spreker te kennen geeft dat 
hij de informatie niet goed heeft verstaan . In deze uitingen wordt informatie 
herhaald, terwijl aan de uiting een vragend karakter wordt gegeven waarbij 
'zei u' of 'u zei' wordt toegevoegd. In het corpus zijn vijf van dergelijke 
uitingen aangetroffen. 

De derde soort zijn declaratieve vragen. In het corpus zijn vijfentwintig 
declaratieve vragen gevonden . In Beun (1988) wordt gesteld dat wanneer 
een vraag gesteld wordt door middel van een declaratieve uiting de spreker 
daarmee aangeeft dat hij een vermoeden heeft over het antwoord op de 
vraag. Daarom worden declaratieve vragen hier onder de verificaties gerek
end . 

De vierde groep zijn korte , vragende mtmgen . Er zijn drie dergelijke 
uitingen aangetroffen, elke keer bestaand uit één woord, respectievelijk ja , 
nee, en alweer. 

3.6 Bevestigen 

I : er vertrekt er een om negen uur vijftig 

S : ja 

I : een om dertien uur veertig 

S : ja 

I : en een om achttien uur vijfentwintig 

S : ... achttien uur vijfentwintig (. .. etc) 

(Voorbeeld van FIA's (van I) waarvan S de ontvangst bevestigt (9 .7) 

Bij informatie overdracht is het belangrijk te weten dat de informatie ook 
goed overkomt . Daarom zijn er uitingen die de ontvangst van de feitelijke 
informatie bevestigen. 
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In het corpus zijn twee soorten uitingen aangetroffen die bevestigen als 
functie hadden . Ten eerste zijn in het corpus 20 herhalingen aangetroffen 
waar geen respons op volgde. In Beun (1985) wordt gezegd dat deze her
halingen bedoeld kunnen zijn om de ontvangst van informatie te bevestigen. 
Ten tweede de woordjes 'ja ' en 'oh ', of combinaties daarvan 'oh ja ' en 'okee '. 
'Ja' kan ook voor andere doeleinden dan bevestigen gebruikt worden, maar 
als het gebruikt wordt zoals in bovenstaand voorbeeld is de functie 'bevesti
gen ' . Het gebruik van deze woordjes met deze functie kwam 66 keer voor in 
het corpus . 'Okee' kwam 5 keer voor . 26 keer kwamen ze voor aan het begin 
van een uiting en 45 keer waren ze een op zichzelf staande uiting. Ook 'nee' 
kan als bevestiging gebruikt worden op de ontvangst van een ontkennend 
antwoord 19 . 

3. 7 Aankondigen van een vraag 

S : ehm ja ik had een vraag 

(voorbeeld van een aankondi ging van een vraag (15.2) 

In het onderzochte corpus zijn 10 uitingen aangetroffen waarmee de spreker 
te kennen gaf dat hij iets wil vragen . De vraag zelf volgde pas in een 
daaropvolgende uiting. De functie van deze uitingen is aankondigen dat 
er een vraag komt , vandaar dat deze uit ingen hier 'aankondigingen ' worden 
genoemd . 

De aankondigingen werden gekenmerkt doordat 'ik wil vragen' of 'ik heb 
een vraag' 20 erin voorkwam. Daarnaast zijn drie andere vormen aangetrof
fen. De vormen van de aankondigingen staan in tabel 9. 

De aankondigingen stonden vooraan in de dialoog , dat wil zeggen direct 
na de opening , behalve het tweede deel van de gecombineerde aankondiging 
( de laatste uit tabel 9) . In dat geval kwam de tweede deel nadat het ant
woord op de vraag die volgde op het eerste deel ontvangen was. Verder is er 
één aankondiging aangetroffen die niet onmiddellijk op de opening volgde21 . 

Er is één uiting aangetroffen waarbij de functie 'aankondigen ' gecombi
neerd werd met de functie 'introduceren ' die verderop behandeld wordt . De 
uiting waar het om gaat is : 'ik had een aantal vraagjes over een vliegreis 

1011 .9 
20 Danwel in een andere verbuiging, echt er altijd in de eerst e persoon enkelvoud . 
21 18 .8 
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vorm 
ik wil vragen 
ik heb een vraag 
ik wil eens informeren 
nou zit ik met het volgende probleem misschien kunt u mij daarbij helpen 
ten eerste ( .. ) en dan een tweede vraag is 

Tabel 9: Vorm en voorkomen van aankondigingen 

naar Los A ngeles die ik volgende week dinsdag wil maken' 22 en ging vooraf 
aan de laatste uiting uit tabel 9. 

Er zijn vijf uitingen aangetroffen waarbij de functie 'aankondigen' werd 
gecombineerd met 'indirect vragen '23 . Hierbij gaat het om uitingen waarin 
expliciet wordt vermeld dat de spreker iets wil vragen (aankondigen) waar
bij tegelijk gezegd wordt wat de spreker wil vragen (indirect), bijvoor
beeld : 'ik wilde vragen hoe laat eeh 't vliegtuig aankomt KLM driehonderd 
achtendertig 124 . In al deze uitingen kwam 'ik wil vragen' voor 25 . 

3.8 Introduceren 

S : ik wildeh m'n dochter in Oslo bezoeken ehn ik vertrek volgende week 
dinsdag m'n vluchtnummer is KL 185 of KL 187 

(voorbeeld van een introductie (14.2) 

In het corpus zijn achttien uitingen aangetroffen waarin S feitelijke informa
tie gaf over zijn reisplan, zonder daarbij aan te geven wat zijn gesprekspart
ner met die informatie moest doen. In deze uitingen vermeldt S zijn doel 
door de elementen van zijn reisplan die hij al weet (bijvoorbeeld de plaats 
van bestemming of het vluchtnummer) aan I bekend te maken. Deze functie 
wordt hier 'introduceren' genoemd. 

De uitingen met deze functie hadden altijd een declaratieve vorm en 
waren gesteld in de eerste persoon enkelvoud. Tabel 10 geeft de hoofdwerk-

22 13.2 
23 '1ndirect vragen' wordt eveneens verderop behandeld. 
24 7.2 
25 of een verbuiging daarvan, echter altijd in de eerste persoon enkelvoud. 
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vorm aantal 
ik wil ... 6 

ik moet ... 5 
ik heb .. . 2 

ik ga .. . 2 

ik vertrek ... 2 

ik kom ... 1 
ik krijg ... 1 
ik ben van plan ... 1 

Tabel 10: Vorm en voorkomen van introducties 

woorden uit de introducties weer . Aan deze werkwoorden is te zien dat S 
een plan vermeldt . Hierbij moet worden opgemerkt dat de werkwoorden 
soms meerdere keren in één uiting voorkomen , vandaar dat het totaal groter 
is dan achttien. 

Uitingen die de functie 'introduceren ' vervullen stonden of wel vooraan 
in de dialoog , dat wil zeggen direct na de opening , waarbij de introductie in 
zes gevallen werd voorafgegaan door een aankondiging , of wel verderop in 
de dialoog waarbij ze een nieuw topic introduceerden . 

Er is één uiting aangetroffen waarbij de functie 'introduceren ' werd 
gecombineerd met een declaratieve vraag26. Op declaratieve vragen wordt 
bij de verificaties teruggekomen . 

3.9 Indirect vragen 

S : Maar ik weet niet meer het nummer van de vlucht en hoe laat ie vertrekt 
precies kunt u mij dat ook vertellen 

(voorbeeld van een indirecte vraag (1.2 ) 

Wanneer de spreker heeft gezegd wat hij wil weten en de hoorder weet wat de 
spreker wil weten is er een vraag gesteld . Een vraag wordt indirect gesteld 
wanneer de spreker zijn vraag niet direct formuleert terwijl hij er toch in 
slaagt de hoorder duidelijk te maken wat hij wil weten. Bovenstaand voor
beeld maakt duidelijk wat indirecte vragen zijn. De spreker had kunnen 
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vorm aantal aantal en vorm directe respons 
kunt u .. . 10 4 (ja, ... ) 
ik weet niet ... 7 -
ik wil weten ... 4 -
weet u .. . 3 2 (ja, ... ) 
hebt u enig idee ... 2 -
ik had graag van u geweten ... 1 -
u weet zeker niet ... 1 -
dus u kunt alleen maar zeggen ... 1 -
u weet toch niks van .. . 1 1 (ik weet wel .. ) 

Tabel 11 : Vorm en voorkomen van indirecte vragen 

zeggen : ' Wat is het nummer van de vlucht en hoe laat vertrekt hij', dat is 
een directe vraag. Nu heeft de spreker gezegd dat hij nummer en vertrektijd 
niet weet en hij vraagt of de hoorder hem dat kan vertellen . De hoorder be
grijpt hieruit dat de spreker vluchtnummer en vertrektijd wil weten, hoewel 
de spreker strikt genomen niet heeft gezegd wat hij wil weten . 

In het corpus zijn dertig indirecte vragen geteld . De verschillende vormen 
zijn opgenomen in tabel 11. Op een indirecte vraag volgde altijd een ant
woord met feitelijke informatie 27 maar in zeven gevallen werd ook antwoord 
gegeven op de directe interpretatie van de indirecte vraag. Die respons staat 
in de laatste kolom van tabel 11 . 

Dertien keer volgde een indirecte vraag direct op een uiting die de functie 
'introduceren ' en/ of 'aankondigen ' vervulde. Het omgekeerde (een introduc
tie die volgde op een indirecte vraag) kwam één keer voor in dialoog 3 waar 
S eerst zegt dat hij iets wil weten over aankomsttijden van vliegtuigen en 
vraagt of hij dan aan het goede adres is ( de indirecte vraag) , waarna S 
verteld om welk voor vliegtuig het gaat . 

3.10 Overige 

I : mooi hoor 
27 Eventueel met tussenkomst van correcties , vragen om extra informatie en 

pauzeverzoeken. 
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(1.15) 

In het corpus zijn twaalf uitingen aangetroffen die wel onder DCA's vallen 
terwijl ze niet in een van de bovenstaande categorieën passen. 

Eén groep wordt gevormd door uitingen die een oordeel uitspreken over 
de feitelijke informatie die gekregen is. Dit zijn de uitingen 'kijk 's an' 'nou 
dat is niet belangrijk', 'oh dat valt mee' en 'nee dan is het goed', alle vier van 
S 28 . In dialoog 1 zei I 'mooi hoor' 29 nadat S een signaal had gegeven alles 
te hebben begrepen. Dit kun je ook een oordeel noemen. Een andere functie 
die deze uitingen zouden kunnen vervullen is 'de gesprekspartner afkappen' . 
Vanwege het geringe aantal is het niet mogelijk aan te geven welke van de 
twee genoemde mogelijke functie het waarschijnlijkst is. 

Een tweede groep wordt gevormd door twee uitingen die I deed namelijk 
'he dus eh dan kunt u 't zelf zo uitrekenen' en 'kunt u 't dan zelf uitrekenen' 
30 . Deze uitingen kwamen voor nadat I wel alle informatie aan S had gegeven 
om het antwoord op zijn vraag te berekenen terwijl I het antwoord zelf niet 
gaf. Op beide uitingen reageerde S toestemmend . I reageerde weer op één 
van beide toestemmingen 31 . 

Dan is er een DCA waarbij I wel verstaan had dat het om een dag ging, 
maar niet om welke dag. Het is 'en welke dag zei u dat het was' 32 . 

Tenslotte zijn er nog deze twee uitingen : 
I : kan ik wel voor u nakijken als u dat even wilt 
S : ja als u dat wilt doen33 

4 Discussie 

4.1 Openingen 

In Schegloff (1972a en 1979) wordt onder openingen van telefonische dialogen 
hetzelfde verstaan als hier , namelijk het deel van de dialoog dat voorafgaat 
aan de introductie van het eerste topic. Waarnemingen uit Schegloff (1972a 
en 1979) die overeenkomen met de observaties in dit corpus zijn : 

28 1.14 15 .8, 19.16, 19.18 
201.15 
30 11 .26, 13.9 
31 13.11 
32 13.5 
331.27 
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- De eerste uiting is altijd van degene die opgebeld wordt . 
- Het eerste topic wordt altijd door de opbeller geïntroduceerd. 
- In de opening stellen de gesprekspartners zich aan elkaar voor. 

De eerste uiting van de opbeller (hier ID2 genoemd) bestaat volgens Scheg
loff (1972a, p. 379) uit een frame ( 'u spreekt met; en een identificatieterm 
('H.d.B . '). Verder wordt in Schegloff (1972a en 1979) gesteld dat de eerste 
twee uitingen van een dialoog een adjacency pair vormen. 

Dit komt overeen met de waarnemingen uit het hier onderzochte cor
pus . De grote mate van gelijkvormigheid van de openingen in het corpus is 
een aanwijzing dat beide uitingen inderdaad een adjacency pair vormen. In 
slechts één dialoog 34 bleef het tweede deel van het adjacency pair achter
wege . Hiervoor is binnen de dialoog geen verklaring te vinden. 

De openingssequentie kan verschillende functies vervullen . 'Voorstellen' 
is de functie die in Schegloff (1979) benadrukt wordt . In Schegloff (1979) 
wordt gesteld dat voor het aangaan van sociale banden tussen mensen van 
belang dat mensen zich aan elkaar voorstellen wanneer ze een telefoonge
sprek voeren omdat ze elkaar dan niet kunnen zien. 

Verder wordt in Schegloff (1979 p. 25) gezegd dat de opening de plaats 
is waar het type conversatie bepaald wordt. Wat een conversatie-type is 
vermeldt Schegloff (1979) echter niet . In de openingen zoals ze in dit corpus 
zijn gevonden zijn geen signalen waarneembaar waarmee de gesprekspartners 
aan elkaar duidelijk maken dat ze een informatiedialoog gaan voeren . Dat ze 
dat gaan doen is buiten de dialoog om al vastgelegd . Immers, wanneer S niet 
van plan is een informatiedialoog te gaan voeren hoeft S inlichtingendienst 
op te bellen . 

Een andere functie die de opening zou kunnen vervullen is het wennen 
aan de stem van de partner. De eerste woorden van een telefoongesprek 
worden soms niet verstaan. Als de eerste woorden tamelijk onbelangrijk zijn 
belemmert het niet-verstaan ervan de uitwisseling van feitelijke informatie 
niet. 

4.2 Afsluitingen 

In Schegloff en Sacks (1973) wordt gepubliceerd over afsluitingen van dia
logen die, net als in het hier onderzochte corpus, bestaan uit meerdere ui
tingen. 
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De uitingen in de afsluiting worden in Schegloff en Sacks (1973) beschre
ven door middel van adjacency pairs omdat adjacency pairs kunnen iets dat 
afzonderlijke uitingen niet kunnen, namelijk bevestigen dat de gesprekspart
ner bereid is mee te gaan met wat zijn partner wil. Overeenstemming over 
het vervolg van de dialoog is vooral bij afsluitingen van belang, omdat beide 
partners het eens moeten zijn over het moment waarop de interactie wordt 
beëindigd. Dit komt overeen met het gegeven dat plotseling een telefoonge
sprek beëindigen zeer onbeleefd is en in het dagelijks leven wel gedaan wordt 
om hevige woede te uiten . 

Het blijkt dat alle afsluitingen beginnen met een uiting van S. Hieruit, 
en uit de algemene omstandigheid in een informatiedialoog dat het steeds S 
is die een topic introduceert, blijkt dat de verhouding tussen S en I zodanig 
is dat alleen S gerechtigd is het voorstel te doen tot afsluiting van de dia
loog over te gaan . In dialoog 1 35 is waar te nemen dat S het gesprek wil 
beëindigen , want S uit een IAl en een DBl. I gaat hier echter niet op in 
maar wijst S op de inchecktijd. IA 's en DB's lijken dus inderdaad bedoeld 
om na te gaan of het gesprek afgesloten kan worden. Slechts 24 afsluitingen 
hebben een IAl, waar slechts in 7 gevallen op geantwoord wordt met een 
IA2 . Dit wijst erop dat deze twee uitingen niet zo belangrijk zijn als de 
dankbetuigingen. De functie 'nagaan of de dialoog gesloten kan worden' 
kan dus zowel door het DB-adjacency pair als door het IA-adjacency pair 
vervuld worden. 

Verder zijn er drie afsluitingen gevonden die afwijkend zijn omdat de 
functie 'nagaan of de dialoog gesloten kan worden' waarschijnlijk niet vervuld 
is. Het gaat om dialoog 5 en 9 , waarin S zonder op antwoord van I te wachten 
een IAl, een DBl en een AG 1 uit en om dialoog 15 waar S 'jah' zegt in plaats 
van een AG 1 te uiten . Verder is de afsluiting van dialoog 24 vreemd omdat 
daar de DB2 voorafgaat aan de DBl. Een mogelijke verklaring voor het 
niet op de juiste volgorde afhandelen van de verschillende taalhandelingen 
in de afsluiting is dat er vaak 'versteende' uitdrukkingen worden gebruikt , 
waarbij de inhoud er niet zo toe doet en de partners niet hoeven te wachten 
tot de ander is uitgesproken . 

Tenslotte speelt beleefdheid waarschijnlijk zowel bij openingen als bij 
afsluitingen een rol. Beide partners geven daar uitdrukking aan beleefdheid 
ten opzichte van elkaar en aan hun sociale status . Voorstellen met je voor
naam danwel met 'mevrouw zusenzo ' maakt wat dat betreft verschil. Als 
mensen met machines communiceren vervalt de noodzaak tot beleefdheid. 
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Uit analyse van dialoogmateriaal waarbij aan proefpersonen verteld was dat 
ze met een machine communiceerden 36 blijkt dat mensen hun dialogen in 
dat geval anders openen en afsluiten 37 . 

4.3 Pauzeren 

Onder 'pauzes' verstaat men in de psycholinguïstische literatuur een stilte 
tijdens de spraakproductie, tijdens welke bepaalde cognitieve processen wor
den uitgevoerd 38 . In een dialoogsituatie vervullen pauzes volgens Butter
worth (1980) een communicatieve functie, dat wil zeggen dat ze niet alleen 
bedoeld hoeven te zijn om tijd vrij te maken voor de cognitieve processen 
van de spreker, maar ook kunnen dienen om de hoorder te assisteren in zijn 
taak de spreker te begrijpen. 

Hier wordt onder een pauze een periode in de informatiedialoog verstaan 
waarin de uitwisseling van feitelijke informatie komt stil te liggen en er geen 
andere informatie wordt overgedragen dan dat de spreker wil pauzeren plus 
een eventuele toestemmende reactie van de hoorder . Stilte kan een effect 
zijn van een pauzeverzoek, maar tijdens een pauze hoeft het niet stil te zijn. 

Tijdens deze pauzes worden eveneens cognitieve processen uitgevoerd. 
Deze processen hebben betrekking op de verwerking van feitelijke informatie 
of op de productie van spraak. I zegt in haar pauzeverzoeken soms dat ze tijd 
nodig heeft om de informatie op te zoeken middels 'even kijken'. S gebruikt 
dezelfde woorden om aan te geven dat hij de informatie wil verwerken. Dat 
de informatie verwerkt moet worden wordt er niet altijd bijgezegd, en dat 
resulteert in 'ogenblikje' van I of een herhaling van S. 

Het pauzeverzoek dat betrekking heeft op de productie van spraak is 
'eh'. Dat dit inderdaad een pauzeverzoek is blijkt uit het feit dat na een 'eh ' 
de beurt niet gewisseld wordt. Bij de andere pauzeverzoeken is dat evenmin 
het geval. Alleen de respons op de pauzeverzoeken van I vormen hierop een 
uitzondering. In Clark en Schunk (1980) wordt gesteld dat deze respons 
voortkomt uit beleefdheid omdat als er een beleefd verzoek gedaan wordt, 
er een beleefd antwoord moet volgen. Dit is in overeenstemming met de 
waarneming dat de gevonden responsen volgden op pauzeverzoeken die zeer 
beleefd overkomen39 . 

36 Dit materiaal is te vinden in Beun (1987). 
37 Zie Beun en Bunt (1987) voor details. 
38 Zie Butterworth (1980) voor een bespreking van die cognitieve processen. 
305.3, 6.3, 8.3, 9.5, 16.9, 20.3, 23.5, 24.5, 25.5 
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4.4 Corrigeren 

De gevonden zelfcorrecties gingen altijd gepaard met een signaal dat aangaf 
dat het om een zelfcorrectie ging. In Levelt (1983) worden lexicale signalen 
40 editing-terms genoemd en wordt vermeld dat niet bij alle zelfcorrecties 
editing-terms optreden. De functie van die signalen is aangeven dat er een 
zelfcorrectie plaatsvindt. Wanneer dat niet gebeurd kan de hoorder blijven 
zitten met tegenstrijdige informatie, zonder dat hij uit de dialoog kan aflei
den welke informatie correct is. 

Partnercorrecties kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden omdat het geluid 
niet goed verstaan is . Mensen hebben de neiging onvolledige informatie aan 
te vullen tot betekenisvolle gehelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vraag 
'zei u maandag' met als antwoord 'Nee, ik zei zaterdag' 41 waar in eerste 
instantie [a:dag] 42 verstaan zal zijn, wat foutief werd aangevuld tot maandag. 
Andere PC's ontstaan omdat de ene partners iets meent te weten en dat 
kenbaar maakt, terwijl de ander meent te weten dat dat onjuist is. Omdat 
beide partners zich coöperatief gedragen reageren ze corrigerend op foutieve 
informatie . 

Bij correcties bleek al dat ze zowel kunnen ontstaan binnen het verloop 
van de dialoog als daarbuiten . Een van de partners kan verkeerde aannames 
hebben over het gespreksonderwerp en wanneer deze naar boven komen wor
den ze gecorrigeerd. Voor verificaties geldt eveneens dat ze voort kunnnen 
komen uit aannames van een van de partners. In deze gevallen is het voor
naamste doel van de verificatie en de correctie de overdracht van feitelijke 
informatie en kunnen de uitingen niet onder DCA's worden gerekend . 

4.5 Verifiëren 

In Beun (1985) en in Minnen en Prüst (1984) wordt verifiëren als één van de 
functies van herhalingen genoemd. Bij verifiëren geeft de spreker aan dat hij 
niet zeker is van de informatie. In Beun (1985) en Minnen en Prüst (1984) 
wordt aangetoond dat herhalingen waarop gerespondeerd wordt vaker een 
vragende intonatie hebben dan herhalingen waarop niet wordt gerespon
deerd. Middels intonatie kan een spreker dus aangeven dat hij niet zeker is 
van de informatie die hij herhaald. 

Wanneer 'zei u' wordt toegevoegd blijkt daaruit dat de spreker niet zeker 
is van de informatie. Dit kan komen omdat hij de informatie die hij niet 

•
0 2.2, 14. 7, 17.9 

0 2.6 
42 Fonetische representatie voor een lange a-klank gevolgd door 'dag' 
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goed heeft verstaan zelf heeft aangevuld, zoals in de vorige paragraaf bleek. 
Declaratieve vragen kunnen eveneens verifiëren als functie hebben. In 

Beun {1988) wordt uitgelegd wat declaratieve vragen precies zijn. Uit het 
feit dat de vraag declaratief gesteld wordt kan de hoorder afleiden dat de 
spreker vermoedens heeft over de waarheid van de semantische inhoud van 
de vraag. Als de spreker dat vermoeden inderdaad heeft en daarom zijn 
vraag declaratief stelt is verifiëren de communicatieve functie van declara
tieve vragen . 

4.6 Aankondigen, introduceren en indirect vragen 

In Schegloff {1980) worden 'preliminaries' zoals 'Can 1 ask you a question' 
besproken. In Schegloff (1980) wordt opgemerkt dat de eerste uiting na zo'n 
preliminary nooit een vraag is. Dit klopt voor acht van de elf aankondigingen 
die in het corpus zijn aangetroffen 43 . De vraag ( direct of indirect) volgt in 
die gevallen verderop. De functie van een aankondiging is dus niet om aan 
te geven dat de eerstvolgende taalhandeling een vraag is . 

Wat ze wel zouden kunnen doen is het type dialoog vaststellen. Tien 
van de elf aankondingen stonden vooraan in de dialoog, direct na de ope
ning. In Schegloff (1979) wordt gesteld dat in de opening het type dialoog 
wordt bepaald. Mij lijkt dat , als een dialoogtype in de dialoog bepaald moet 
worden44 , dat door aankondigingen gebeurd . Dat ook de uitingen waarin 
de functie 'aankondigen' gecombineerd werd met 'introduceren' of 'indirect 
vragen' direct na de opening stonden is een aanwijzing dat voor zover er 
een dialoogtype bepaald wordt dit gebeurd met de met uitingen die de func
tie aankondigen vervullen . Het dialoogtype bepalen wanneer de dialoog al 
geruime tijd bezig is is immers minder adekwaat. 

Het is opvallend dat alleen dialoog 10 begint met een directe vraag (na 
de opening). De overige 26 dialogen hebben een aankondiging, een intro
ductie of een indirecte vraag na de opening ( danwel combinaties van die 
functies) , waarbij soms sequenties uitingen met die functies optreden voor 
er een directe of indirecte vraag gesteld wordt. Ik denk dat dit gebeurt om
dat het beleefder is een dialoog op zo 'n manier te beginnen dan om meteen 
een directe vraag te stellen. Dialoog 10 laat namelijk de indruk achter dat S 
onbeleefd is , en 'met de deur in huis vallen' is over het algemeen onbeleefd. 

In Clark en Schunk (1980) wordt beleefdheid niet gezocht in de volgorde 
van taalhandelingen, maar in de uitingen zelf. Daarin wordt gesteld dat 

43 5.2, 13.8, 18.2, 18.8 , 20.2 , 24.2, 24.4, 27 .2 
"'Zie de opmerking over dialoogtypen in paragraaf 4.1 
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hoe beleefder de uiting is, hoe beleefder de respons zal zijn. Volgens Bunt 
(persoonlijk commentaar) zit beleefdheid niet in de uiting op zich, maar 
in de omstandigheden waaronder die uiting gedaan wordt. Ik denk dat 
aankondigingen en introducties de omstandigheden scheppen waardoor een 
bepaalde formulering als beleefd wordt ervaren. Indirecte vragen beschouwt 
men over het algemeen als beleefd . Toch volgt niet op alle indirecte vragen 
een respons op de directe interpretatie, wat volgens de conclusies uit Clark 
en Schunk (1980) wel zou moeten. Dit wijst erop dat beleefdheid niet in de 
uiting als zodanig zit . 
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5 Conclusies 

Uit dit onderzoek kunnen de volgende conlusies worden getrokken : 

• DCA's vervullen net als FIA's een communicatieve functie in een dia
loog. Functies die door DCA's vervuld kunnen worden zijn : ope
nen, afsluiten, pauzeren, corrigeren, verifiëren, bevestigen, introduc
eren, aankondigen, en indirect vragen. Hierbij kan een uiting verschil
lende functies vervullen en kan een functie door verschillende uitingen 
vervuld worden . 

• De volgorde van DCA's in de opening en afsluiting van informatie
dialogen, en de opeenvolging van aankondigen en introducties bij het 
stellen van een vraag zijn aanwijzingen dat beleefdheid niet in uitingen 
zelf ligt, maar in de manier waarop uitingen elkaar opvolgen . 

• Bij de opening van een dialoog wordt de eerste uiting gedaan door 
degene die opgebeld wordt. Het eerste topic wordt geïntroduceerd 
door de opbeller. 

• Afsluitingen van dialogen bestaan uit meerdere taalhandelingen, waar
door de gesprekspartners overeenstemming kunnen bereiken over het 
moment waarop de dialoog wordt afgesloten. Alleen de opbeller is 
gerechtigd het voorstel tot afsluiten te doen. 

• Tijdens een pauze in een informatiedialoog hoeft het niet stil te zijn. 
Pauzeren kan worden gedaan door 'eh' te zeggen, door om een pauze 
te verzoeken en door informatie te herhalen . Uitingen met de woor
den 'ogenblik(je}, (even} kijken en momentje zijn altijd bedoeld om te 
pauzeren. Na een pauze blijft de beurt bij dezelfde spreker. 

• DCA's met de functies corrigeren, verifiëren, bevestigen, introduceren, 
pauzeren en indirect vragen kunnen feitelijke informatie bevatten, ui
tingen in de openings- en aflsuitingssequentie en aankondigingen kun
nen dat niet. 
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A Bijlage A De Dialogue Control Acts 

45 

A.l Openingen 

1 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemorgen u spreekt met eh M .K. 

2 I : Schiphol Inlichtingen 

S : dag met R.H . uit Eindhoven 

3 I : Schiphol Inlichtingen 

S : ja goedemorgen u spreekt met A.D . 

4 I : Schiphol Inlichtingen 

S : eh goeiemorgen uhuh met P.K. 

5 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedeehm morgen met W . van R. 

6 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemiddag 't is met van 1. 

7 I : Schiphol Inlichtingen 

S : eeh goeiemorgen met L.A. 

8 I : Schiphol Inlichtingen 

S : ja goedemorgen u spreekt met V.K. 

9 I : Schiphol Inlichtingen 

' !.In bijlage A zijn de DCA-uitingen c, pgen C1 men in de volgorde waarin ze in ho-:i fd!ltuk 
3 beepro ken zijn . Daar waar een gr0ter deel van de dialoog dan alleen de DC A-uiti ng i~ 
o~~eno men Î!' de D C A-uiting waar hPt in d t" betre ffende calegc,rie o m ga:it c, nder~trtepl. 
1J11tngen tu~P.en haakje! zijn u chtjeP. uit~e!lpr0ken , getallen LUL'!en htlakje:!l verwijzen naar 
de lengte van een pauze in ,ecC'l nrlen , pu ntjeii verwijnn n:i.ar een k0rte pauze, p11ntjei

tuesen haakje~ vtrw ijzen naar wegfiielalen tek!lt. 
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S : goedemorgen u spreekt met H. van B. 

10 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemorgen met mevrouw van de V. 

11 I : Schiphol Inlichtingen 

S : ja goedemorgen juffrouw 

12 I : Schiphol Inlichtingen 

S : mor goedemorgen u spreekt met mevrouw S. 

13 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemorgen met P.v.L. 

14 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemiddag u spreekt met K.d .N. 

15 I : Schiphol Inlichtingen 

S: ehm ja 

16 I : Schiphol Inlicht ingen 

S : daag spreekt met R.R . 

17 I : Sch iphol Inli chtingen 

S : eh goedemorgen met Y.d .N. 

18 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goeiedag u spreekt eh met J .S . 

19 I : Schiphol Inlichtingen 

S : met D. goeiemorgen 

20 1 : Schiphol Inli chtingen 

S : ja u spreekt. met D.v.A. uit Eindhoven 

21 1 : Srhiphol lnlirhlingen 
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S : ja goedemorgen 

22 I : Schiphol Inlichtingen 

S : u spreekt met B. Eindhoven 

23 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goedemorgen met mevrouw B. 

24 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goeiemiddag u spreekt met K. 

25 I : Schiphol Inlichtingen 

S : goeieehmorgen u spreekt met A.d .H. 

26 I : Schiphol Inlichtingen 

S : met I.V . spreekt u 

27 I : Schiphol Inlichtingen 

S : ja goedemorgen u spreekt met eh W . uit Eindhoven 

A.2 Afsluitingen 

1 S : oh ja ik zie het (IA!) dankuwel (DB!) 

I : goed (IA2) geen dank (DB2) daag (AG2) 

S: daag (AGI) 

2 S : ja goed (IA!) dankuwel hoor (DB!) 

I : geen dank (DB2) daag (AIJ2) 

S: daag (AGI) 

3 S : ja goed (IA!) hartelijk bedankt (DB!) 

I : geen dank hoor (DB2) 

S: ja daag (AGI) 

I : daag (AG2) 

4 S : ah ja (IA!) dankuwel (DB!) 

I : daag (AG2) 

S : daag (AG 1) 

5 S: okee (IAI) bedankt (DBI) daag (AG I ) 

I : daag (AG2) 

6 S : juist (IAI) .. . dank u (DBI) 

I : geen dank hoor (DB2) 

S : daag (AG 1) 

I : daag (AG2) 

7 S: okee (IAI) bedankt (OB I) 

I : geen dank hoor (DB2) 

S : daag (AG 1) 
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I : daag {AG2) 

8 S : okee (IA!) bedankt (DB!) 

I : daag (AG2) 

S : daag (AGI) 

9 S : okee (IA!) bedankt (e) voor de informatie (DB!) .. daag (AGI) 

I : geen dank (DB2) daag (AG2) 

10 S : fijn dankuwel (DB!) 

I : geen dank hoor (DB2) 

S: daag {AGI) 

I : daag (AG2) 

11 S : jaa ja okee nou dan weet ik voldoende (IA!) 

I : goed hoor (IA2) 

S : bedankt (OBI) 

I : daag (AG2) 

S: daag (AGI) 

12 S: fijn dan weet ik genoeg (!Al) 

I : okee (IA2) 

S : hartelijk bedankt (DBI) 

I : geen dank (DB2) 

S: dag mev rouw (AGI) 

I : daaaag (AG2) 

13 S: dank u wel (OBI) 

I : geen dank hoor (D82) 
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S : daag {AGI) 

I : daag (AG2) 

14 S : oke dan zoek ik het wel uit (IA!) 

I : oke (IA2) 

S : joe bedankt (DB!) 

I : daag (AG2) 

S: daag {AGI) 

15 S : oke bedankt (OBI) 

I : geen dank hoor (DB2) 

S: jah 

I : daag (AG2) 

16 S : bedankt (OBI) 

I : goed (DB2) 

S: daag (AGJ ) 

I : daag (AG2) 

17 S: oke (!Al) dankuwel (DB! ) 

I : tot uw dienst hoor (DB2) daag (AG2) 

S: ja dag {AG I) 

18 S: okee dan weet ik genoeg (IA!) dankuwel (OBI) 

I : oke tot uw dienst (D82) 

S: dag (AGI) 

I : daag (AG2) 

19 S : nou dan weet ik genoeg ( IA 1) dankuwel hoor (OBI) 
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1 : oke (DB2) daag (AG2) 

S : daag (AGI) 

20 S : oh ja nou dan weet ik genoeg (IA!) 

1 : ja (IA2) 

S : bedankt hoor (OBI) 

I : oke (DB2) daag (AG2) 

S : dag (AGI) 

21 S : oke (IA!) bedankt (OBI) 

I : tot uw dienst (DB2) daag (AG2) 

S: daag (AGI) 

22 S : oke (IA!) bedankt (OBI) 

I : tot uw dienst hoor (DB2) 

S: daag (AGI) 

I : daag (AG2) 

23 S : prima (t.0) (IA!} hartelijk dank (DB!) 

I : tot uw dienst hoor (DB2) 

S : goedemorgen (AG 1) 

I : daag (AG2) 

24 S : okee ik weet voldoende ( IA 1) 

I : tot uw dienst (DB2) 

S : zeg bedankt voor de inlichtingen hoor (OBI ) 

I : daag (AG2) 

S : daag(AG I} 
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25 S : okee (!Al) .. dank je wel (OBI) 

I : tot je dienst (DB2) daag (AG2) 

26 S : ja prima dan weet ik het (!Al) 

I : goed hoor (IA2) 

S : bedankt (DB!) 

I : daag (AG2) 

27 S : prima .. dan weet ik voldoende (!Al) 

I : okee (IA2) 

S: dank u vriendelijk (DB!) goedemorgen (AGI) 

I : daag (AG2) 
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A.3 Pauzevenoeken 

1.12 S : oh ja dus dan zou ik . 

2.9 1 : even kijken ... mhm . 

4.5 1 : ogenblikje hoor 

5.3 1 : nja ik zal kijken hoor (S : hm) 

6 .3 1 : ogenblik dan zal ik voor u kijken hoor (S : ja) 

8.3 1 : ogenblikje hoor dan zal ik voor u kijken (S : mm) 

8.10 1 : ogenblikje hoor 

9.5 1 : ogenblik zal ik kijken (S : ja) 

10.3 1 : ogenblikje 

11.5 1 : ogenblikje 

11.13 S : ('ns) even kijken 

12.12 S : dus dat is even kijken (veertwi) 

13.5 1 : ogenblikje hoor 

13.9 1 : even kijken hoor 

14.8 S : eh momentje vliegtuig vertrekt om 

15.3 1 : ogenblikje 

16.9 1: ogenblikje zal ik even kijken (S : ja) 

17. 7 1 : ik zal even kijken ogenblikje 

18.5 1 : ik zal even kijken ogenblikje 

18.26 S : per ik noteer het meteen per half uur 

19.3 1 : ogenblikje 

19.5 I : nou jaah even kijken 

20.3 I : ik zal even voor u kijken hoe laa t het aankomt hoor (S : ja) 
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20.11 1 : even kijken 

22 .3 1 : ogenblikje 

23.5 1 : ja ogenblikje zal ik kijken hoor (S : jazeker) 

24.5 1 : ik zal even kijken een ogenblikje (S : ja hoor) 

24.24 S : okee dan wordt dan even kijken half z/ 

25.5 1 : ogenblikje hoor zal ik kijken (S : ja) 

26.3 1 : ogenblikje hoor 

26.5 1: dan zal ik even kijken de tijden hoor van de trein ogenblikje 

26.6 S : ja dat is dus eh even kijken 

26.10 S : even re/ 
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A.4 Correcties 

A.4.1 Partnercorrectles 

1.17 

S : dat is een uur van te voren begrijp ik 

I : ik geloof dat anderhalf uur is 

S : anderhalf uur 

I : ja 

1.21 

S: want ik dacht dat de eerste trein iets van zeven uur ging 

I : o nee dat is wel eerder hoor 

S : ja ? 

2.6 

I : nee u zei zaterdag he dan is er ook 

S : nee maandag zei ik 

3.13 

S : ja van Eindhoven 

I : nee vanuit Eindhoven vertrekken geen bussen maar vanuit Utrecht 
en vanuit Amsterdam 

8.7 

S : ik kom zelf uit Eindhoven 

I : nee nee het vliegtuig 

S : oh uit New York komt ie 

I : uit New York 

11 .8 
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S : om achttien uur vijftig en ehm hoe laat gaat er 'n NLM van 
(eh)Eindhoven naar Am•terdam 

I : daar gaat geen bussen vanuit Eindhoven _ hoor naar Amsterdam da dat is 

S : nee en vanuit Utrecht 

I : vanuit Amsterdam _en vanuit Utrecht gaan ze naar Schiphol 

19.15 

S : oh en waar moet ik overstappen 

I : u_ ~oet n(et_o~e~st"EP!'ll_ ! US~e_ns~_?l'S 

S : oh dat valt mee 

I : daar wordt eh geland op eh Kopenhagen 

S : nee dan is het goed 

I : en nog een keer .. in Zweden ook 

24 .21 

S : een uur en vijf minuten 

1 : vijftig hoor 

S : oh vijftig sorry 

I : ja 

25 .11 

S : tien voor tien 's ochtends zei u he 

I : vijf voor tien 

S : vijf voor tien negen vijfenvijftig 

I : ja 

25 .15 

S : en het laatse vliegtuig donderdag avond 

I : (2 .3) eh ja d ' r is ermaar een per dag he .. 
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A.,.2 Zelfcorrectles 

1.2 S: Para~aramaribo ( ... ) de het nummer van de vlucht 

2.2 S : de trein o nee met het vliegtuig pardon 

2.9 I : en die is vijf over half drie in Amsterdam in Parijs 

3.2 S : ( .. . ) weten over ver A&nkomsttijden ( ... ) in .dan moet ik bij u zijn 

5 .2 S : ( .. . ) en dan wou ik graag weten hoev hoelaat de vliegtuigen( .. ) 

6.8 S : enneeh die komen allemaal gaan allemaal naar München 

11.31 S : .. . en dan kom (i) _gaat ie dan door naar Schiphol 

14. 7 I : dus da 's half acht he nee half negen ongeveer 

17.9 I : om elf uur tien komt er een aan (S : ja) ne/ nee om elf uur vijftig sorry hoor elf uur vijftig 

18.8 S : ik heb geen or/ eb vervoer geen eigen vervoer en ik moet 

18.8 S : vanuit Eindhoven op ko/ op gaan halen 

19.25 I : is met 't finste fing maatschappij 
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A .5 Verificaties 

A .5 .1 Herhalingen met respons 

1.6 

I : en u vertrekt eb om eh vijf voor half tien ' ochtends 

S : vijf voor half tien 's ochtends 

I : ja 

1.18 

I : ik geloof dat anderhalf uur is 

S : anderha!f uur 
I : ja 

1.30 

I : ja hoor der vertrekt een trein om zes minuten over zes 

S : zes minuten over zes 
I : ja die kunt u wel gebruiken 

2.6 

S : nee maandag zei ik 

I : maandag 

S: ja 

3.11 

S : (tj)van Eindhoven naar eh Schiphol 

I : van Eindhoven 
S : ja van Eindhoven 

3.28 

I : nou dat weet ik nie t precies hoor maar dat is heel eh fr equen t 

S : hee l frequent 

I : ja 
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4.6 

I : ogenblikje hoor om vijf voor tien 

S : vijf voor tien 

I : ja hoor 

5 .16 

I : en om zeventien uur vijf 

S : zeventien uur vijf 

I : ja 

7.8 

I : die komt om elf uur twintig aan 

S : elf uur twintig 

I : ja 

8.12 

I : die komt om twaalf uur tien aan 

S : om twaalf uur tien komt ie in Schiphol aan 

I : ja ja 

11.29 

I : dan moet u wel in Dordrecht en Leiden overstappen 

s : Dordrecht en leiden 
I : ja 

11 .33 

24 I : nou dan gaan de treinen ze zes minutren over ' t heel en zes 
minuten over 't half en ik weet dat u der ongeveer twee uur en 
tien minuten over doet (diverse beurten S en 1) 

S : oh ja en dat was zes over ' t heel en zes over 't half 

I : ja en ongeveer twee uur en tien minuten 

124 
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I : .. . zes eenenzeventig 

S : zes eenenzeventig 

I : ja 

14 .4 

I : KL honderdvijfentachtig is er een 

S : honderdvijfentachtig 

I : ja 

18 .14 

I : daar vertrekt een trein zes minuten over het heel uur en zes minuten 
over het halve uur 

S : zes/ zes over het hele 

I: ja (14) en dan eh (etc .. ) 

18 .18 

I : ja dat is ook vijftig minuten 

S : ook vijftig 

I : of vijfenvijftig geloof ik maar zo ongeveer 

S: ja ja 

18.22 

I : en de bus eh naar Schiphol vanuit Utrecht die gaat een keer per 
half uur 

S : die ging deeh vanuit Utrecht 

I : ja 

s: ~ 
I : ja 

S : per ik noteer het meteen per half uur okee dan weet ik genoeg 
dankuwel 

20.6 

I : rlie komt om elf uur vijfenveertig aan 
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S : elf uur vijfenveertig 

I : ja 

21.6 

I : ja KL zeven zes een is het 

S : zeven zes een 
I : ja hoor 

21.10 

I : negen uur vijfentwintig vertrekt u 

S : negen vijfentwintig 

I : (ja) 

22.6 

I : om dertien uur vijfentwintig 

S : dertien uur vijfentwintig 

I : ja 

24.14 

I : en die is in Praag om tien uur vijftig 

S : tien uur vijftig in Praag 

I : ja 

24 .18 

S : mja dan vertrekken de treinen zes minuten over het heel en zes 
minuten over het half 

S : zes over het heel en zes over het half 
I : ja en u doet er ongeveer een uur en vijftig minuten over 

S : een uur en vijf minuten 

I : vijftig hoor 

S : oh vijftig sorry 

I : ja 

25.12 
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I : vijf voor tien 

S : vijf voor tien negen vijfenvijftig 

I : ja 

27 .8 

I : mja elf uur tien vijftien uur en negentien uur vijfenveertig 

S : negentien uur vijfenveertig 

S : ja 

A .5.2 Verificaties met 'zei u 7' 

2.5 

I : nee u zei zaterdag he dan is er ook 

S : nee maandag zei ik 

2.10 

S : dus vijf over half twee en vijf voor half .. elf zei u 

I : ja 

24 .15 

I : eh u zei uit Tilburg 

S : ui t Tilburg j a 

S : mja dan vertrekken de treinen zes minuten over het heel en zes 
minuten over het half 

25 .10 

S : tien voor tien 's ochtends zei u hè 
I : vijf voor tien 

26.6 

S : ja dat is dus eh even kijken veertien dertig ze i u 

I : ja 

52 



A.5.3 Declaratleve vragen 

1.16 S : dat is een uur van te voren begrijp ik (I : ik geloof ... ) 

3.18 S : ja eh maareh eh de eh trein vanuit Eindhoven die stopt toch 
niet in Schiphol dan moet ik 

3.20 S : op centraal hè 

3.24 S : oh ja en de en dan kom ik op 't station eh in ei in centraal 
aan he 

3.30 S : oh ja daar moet ik ongeveer een half uurtje extra voor reke-
nen om danneh 

6.8 S : enneeh die komen allemaal gaan allemaal naar Muünchen 

6.10 S : en da's ook op zaterdag 

7 .5 I : vandaag 

9.16 S : en die vertrekken elke dag 

11.3 I : vandaag 

11.17 S : oh dus eh u kunt alleen maar zeggen dat er een bus gaat 
vanuit eh Utrecht naar Amsterdam 

11.21 S : ja ja en daar heeft u ook geen tijden van zeker he 

11.22 I : eh u vertrekt vanuit Eindhoven 

11 .31 S : ehm ... en dan kom (i) eh gaat ie dan door naar Schiphol 

12.12 S : dat is dus iets van eh elf uur veertig moet ik dus omstreeks 
die tijd 'n trein hebben uit Tilburg 

14.10 S : en eh anderhalf uur van te voren inchecken 

16. 7 I : u wilt graag met de trein (S : ja) daarnaartoe 

16.16 S : o ja dan moe 'k van te voren zijn 

17.3 I: vandaag bedoelt u (S : nou ehm) überhaupt 

18.11 I : eh vanuit Eindhoven ? (S : ja) 

19.4 S : de de vluchttijd is een uur of drie 

23.3 I : vandaag ofeh 

23 .10 S : ja en de dienst op het weekend is hetzelfde 

25 .8 S : da 's het enige vliegtuig die dag 

25 .20 S : en die is ook vijf voor (1 : ja) tien dus (1 : ja) en op zaterdag 
ook weekenddiensten maakt niet (1 : ja) uit (1 : ja) 
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A.5.4 Overige verificaties 

1.22 S : ja? (I : ja hoor) 

11.15 S : nee ? (I : nee !) 

22.12 S : alweer (I : ja) 
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A.6 Herhalingen 

1.14 

I : nou ik geloof dat dat twee uur en tien minuten is 

S : twee uur en tien minuten kijk 's an . . . nou dan vind ik het wel 
dankuwel 

1.30 

I : nou ik dacht dat er al wel een trein om half zes of zo was 

S : o half zes 
I : kan ik wel voor u nakijken als u dat even wilt 

3.8 

I : nou der vertrekken ieder half uur wel KLM bussen ja 

S : oh ieder half uur en hoe lang doe die d ' r over ( etc) 

6 .8 

I : een om dertien uur veertig en een om achttien uur vijfentwintig 

S : (ien) uur vijfentwintig enneeh die komen allemaal gaan allemaal 
naar München 

7 .5 

S : van Nice 

I : ~ vandaag 

8 .9 

S : oh ui t New York komt ie 

I : uit New York 

9 .12 

I : en een om achttien uur vijfentwintig 

S : achttien uur vijfentwintig en hoe lang doen die der ongeveer over 

10.7 

55 

I : en een om eenentwintig uur vijftig 

S : eenentwintig uur vijft ig fijn dankuwel 

11 .7 

I : om achttien uur vijftig 

S : om achttien uur vijftig en ehm hoe laat (etc .. ) 

12 .12 

I : dus als u dik drie uur van te voren 

S : djk drie uur dus dat is even kijken (veertwi) 

14 .10 

I : tien uur tien 

S : tien uur tien ja en eh anderhalf uur van te voren inchecken 

I : ja en dan de trein doe d 'r een uur en veertig minuten over 

18.8 

I : ja dat is elf uur vijftig 

S : elf uur vijftig nou zit ik met (etc .. ) 

19.4 

I : ogenblikje ja daar zijn er verscheidene hoor da is een die vertrekt 
om negen uur tien een om elf uur tien en een om zeuventien uur 
dertig 

S : dertig ehm de de vluchttijd is een uur of drie 

19.6 

I : nou jaah even kijken u bent er om dertien uur vijfentwintig als u 
de eerste hebt ja 

S : lkrJ,rni dat is eh 

19 .8 

I : dus dat is toch een uur of vier bijna 

S : j a vier uur wel he dus 
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I : maar dat komt door de tussentestops 

19.24 

I : en eenentwintig uur vijftig 

S : (1.5) vijftig en dat is allemaal met de KLM of niet 

19.26 

I : .. finse maatschappij 

S : een fu...Air oke 

22 .4 

I : ja hoor d ' r zijn er drie een om negen uur tien een om elf uur .. tien 
en een om zeventien uur dertig 

S : zeventien uur dertig ehm als ik om negen uur tien weg ga hoe laat 
kom ik daar dan aan 

24 .8 

I : dat is KL twee eenentachtig 

s: ~ 
I : en die vertrek/ . 

24 .12 

I : die vertrekt om negen uur vijfentwintig 

S : negen uur vijfentwintig 

I : en die is in Praag om tien uur vijftig 
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A .7 Aankondigingen 

5.2 S : ik heb eh wir een vraag 

13.4 S ten eerste( .. ) dank u (OBI) en dan een tweede vraag is 

15.2 S ehm ja ik had een vraag 

17 .2 S : eh ik wil vragen 

18.2 S : ik heb een vraagje over 

18.8 S : nou zit ik met het volgende probleem misschien kunt u mij 
daarmee helpen 

20. 2 S ik wilde iets vragen 

24.2 S ik wil eens informeren 

24.4 S en nou wou ik eens vragen 

27 .2 S ehm ik wilde graag wat vragen 

A. 7 .1 Combinaties introductie/aankondiging 

13.2 S : ik had een eh aantal vraagjes over een vliegreis naar Los 
Angeles die ik volgende week dinsdag wil maken (I : ja) 

A. 7.2 Combinaties aankondiging/indirecte vraag 

7.2 S : eehm ik wilde vragen hoe laat eeh 't vliegtuig aankomt KLM 
driehonderd achtendert ig 

8.2 S : ehm ja ik wilde vragen hoe laat de vlucht RJ twee zes twee 
vandaag aankomt 

9.2 S : ik wou vragen of er .. vluchten bestaan tussen Amsterdam en 
München (1 : ja hoor) 

20.2 S : en nou wilde ik vragen hoe laat ik ehm hier vanuit Eindhoven 
moet vert rekken om op Schiphol op tijd te zijn 'n ik heb geen auto 
dus 

25 .2 S : ik eh wilde u vragen of u iets wist over aankomsttijden van 
vliegtu igen uit Lyon (I : ja hoor) ja en wel op vrijdag aanstaande 
vrijdag 
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A.8 Introducties 

1.2 S : ik ehm heb voor volgende week dinsdag een vlucht geboekt 
naar Para Paramaribo 

2.2. S : ehm ik wil graag maandag naar Parijs met .. de trein o nee 
het vliegtuig pardon (I : ja) en ehm ik moet daar ongeveer om eh 
twee uur zijn 

3 .4 S : ja het gaat om een eh vliegtuig uit München vandaag nege-
nentwintig juni en het is waarschijnlijk de LH nul negen zes 

5.2 S : ik ga over drie dagen naar Parijs 

12.2 S eeh volgende week donderdag wou ik naar eh Montreal 

13.8 S : eh ik ben van plan met de trein van Tilburg te komen 

U.2 S : ik wildeh m'n dochter in Oslo bezoeken (1.0 sec) ehn ik 
vertrek volgende week dinsdag m'n vluchtnummer is KL hon
derdvijfentachtig of KL honderdzesentachtig 

14.6 S : en dan wilde ik met de trein uit Tilburg vertrekken 

16.2 S : ehm ik vertrek volgende week eh met 't vliegtuig eh naar 
Montreal (I : ja) 

18.8 S : ik heb geen or / eh geen vervoer geen eigen vervoer en ik 
moet eh hem eh mijn neef eh die komt met dat eh vliegtuig aan 
moet ik vanuit Eindhoven op ko/ op gaan halen (I : ja) 

19.2 S : zeg ik moet over drie dagen dat is dus aanstaande zondag 
eh van Amsterdam naar Helsinki 

20.2 S : ehm ik krijg vandaag familie over uit New York eneh waar
schijnlijk komt ie met de vlucht aan van R.J tweehonderdtweëenzestig 

21.2 S : eh ve/ ik vertrek volgende week dinsdag wil ik naar Para
maribo vertrekken met het vliegtuig (! : ja) 

22.2 S : ik ga over drie dagen naar Helsinki 

24.2 S : eh ik moet volgende week dinsdag met deh naar Praag toe 
met vlucht KL twee eenentachtig of twee tweeentachtig 

24.4 S : ik eh kom met de trein uit Tilburg 

26.2 S : eh ik wilde vandaag met de trein uit Eindhoven naar Schiphol 
om daar iemand op te halen die vandaag uit eh Nice aankomt met 
het vliegtuig met waarschijnlijk met de KI drie drie acht 

27 .2 S : ik moet over drie dagen moet ik eh naar München toe 
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A .8 .1 Combinaties lntroductie/declaratieve vraag 

1.20 S : oh dan wordt het wel moeilijk om eh 's ochtends met de trein 
te vertrekken want ik dacht dat de eeste trein iets van zeven uur 
ging 
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A.9 Indirecte vragen 

1.2 S : maar ik weet niet meer hoe de het nummer van de vlucht en 
hoe laat ie vertrekt precies kunt u mij dat ook vertellen 

1.8 S : eb hebt u enig idee van de eh treinverbindingen naar eb Schiphol 
toe 

1.12 S : en hoe lang duurt die reis denkt u is dat (I : nou ik geloof 
... ) 

1.2, S : om hoe laat dan denkt u (I : nou ik dacht ... ) 

3.2 S : ik wilde graag eb unneh iets weten over ver aankomsttijden 
van eb vliegtuigen dan moet ik bij u zijn (I : ja hoor) 

3 .6 S : weet u misschien ook iets over KLM bussen die van Eindhoven 
naar Amsterdam rijden 

3 .22 S : maar u weet toch niks van eh treinvertrektijden (I : nou ik 
weet wel ( .. ) en ik weet dan .. ) 

,., S : ehm ik wilde graag weten ehm hoe laat ehm (u wil) hoe laat 
een vliegtuig eh uit Lyon aankomen 

5.2 S : en dan wou ik graag weten hoev hoe laat de vliegtuigen uit 
Amsterdam naar Parijs vertrekken 

6.2 S : ... ik eh had graag van u geweten eh wanneer ik vanuit Am-
sterdam naar München kon vliegen binnen nu en eh voor 
zaterdag in ieder geval 

9., S : kunt u zeggen eh hoe laat die e vertrekken 

U .2 S : kunt u mij ook zeggen hoe laat de KL drie drie acht uit Nice 
aankomt op Schiphol 

12.2 S : nou weet ik 't vliegt ' t vluchtnummer van de KLM vlucht 
niet 

12.6 S : hebt u daar enig idee van 

13.4 S : kunt u me dat vertellen 

13.8 S : kunt u mij vertellen hoe laat ik dan uiterlijk eh vanuit Tilburg 
moet vert rekken om 't vliegtuig te halen 

14.2 S : da wee 'k nie meer zeker 

16.4 S : en nu wee'k nie meer of 't KI zeshonderdeenenzeventig is of 
KL vijfhonderdeenenzeventig 
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16.4 S : maar kunt u mij vertellen hoe laat ik de trein eh vanuit 
Tilburg dan moet nemen om dat vliegtuig te halen 

18.2 S : eh en ik weet nie namelijk niet honderd procent zeker of het 
dat vluchtnummer (I : (hm) is eh LH nul negen zes en die moet 
uit München komen 

18.6 S : weet u daarvan de aankomsttijd (I : ja, .. . ) 

18.10 S : eh kunt u mij adviseren hoe ik het besteh daar naar toe 
kan gaan naar Schiphol 

18.16 S : enn kunt u mij vertellen hoe lang het duurt van Eindhoven 
naar Utrecht (I : ja, ... ) 

19.2 S : kunt u me zeggen welke vluchten er gaan (1: ( .. )ja, .. ) 

19.20 S : oke ehm d eh kunt u de vertrektijden nog even noemen 
vannegen uur daar had u ergens eh eh veertien uur 

20.8 S : en u weet dan zeker niet hoe laat ik dan moet vertrekken 
hier uit Eindhoven of (1 : eeh) kan u dat ook nakijken 

21.4 S : maar nou weet ik niet meer wat het vluchtnummer was Ua, 
.. ) 

22.2 S : weet u wanneer het vliegtuig van Schiphol vertrekt naar 
Helsinki (I : ( .. ) ja hoor, .. ) 

23.2 S : kunt u mij vertellen hoe laat de vliegtuigen uit München bij 
u binnenkomen (I : ja hoor , ... ) 

24.4 S : ik weet zo niet meer welk 

27.2 S : en ik wilde graag weten hoe laat ik ehm dan (mijn) vliegtu
igen uit Amsterdam zou kunnen vertrekken (I : ja hoor , ... ) 

27.6 S : en kunt u mij ook de aankomsttijd geven of niet (I : mja , .. ) 
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A .10 Overige 

13.5 I : en welke dag zei u dat het was 

S : volgende week dinsdag 

1.1' S : kijk 's an 

1. 15 I : mooi hoor 

1.27 I : kan ik wel voor u nakijken als u dat even wilt 

1.28 S : ja als u dat wilt doen 

11.26 I : he dus eh dan kunt u 't zelf zo uitrekenen 

11.27 S : ja 

13 .9 I : kunt u 't dan zelf uitrekenen 

13.10 S : ja dat zal wel lukken denk ik 

13.11 I : oke 

15.8 S : nou dat is niet belangrijk 

19.16 S : oh dat valt mee 

19.18 S : nee dan is het goed 
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B Bijlage B Het dialogencorpus 

46 

B.1 Dialoog 1 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemorgen u •pree/et met eh M .K . i/c ehm heb voor volgende 
week dinsdag een vlucht geboekt naar Para Paramaribo maar ilc 
weet niet meer hoe de het nummer van de vlucht en hoe laat ie 
vertrekt precies leunt u mij dat ook vertellen 

3 I : eh de vluchtnummer is KL zeven zes een 

4 S: ja 

5 I : en u vertrekt eh om eh vijf voor half tien ' ochtends 

6 S : viJJ voor half tien '• ochtends 

7 I : ja 

8 S : eh hebt u enig idee van de eh treinverbindingen naar ,h Schiphol 
toe 

9 I : waar vandaan vertrekt u 

10 S : vanuit Eindhoven 

11 I : nou d 'r gaat een trein om zes over healf en één om zes over heel 

12 S : oh ja dus dan zou i/c . en hoe lang duurt die reis den/et u is 
dat 

13 I : nou i/c geloof dat dat twee uur en tien minuten is 

14 S : twee uur en tien minuten /cij/c '• an ... nou dan vind i/c het wel 
danlcuwel 

15 I : mooi hoor denkt u aan de inchecktijd 

16 S : dat is een uur van te voren begrijp ilc 

17 I : i/c geloof dat anderhalf uur is 

18 S : anderhalf uur 

19 I : ja 

' 6 1n bijlage B zijn de D C A-uitin gen cun•ief en de FIA- uitingen rechto p afgedrukt . 
Getallen tuMen ha.akjet11 verwijzen naar lengte! van een pauze in !econden, pu ntjee verwi
jzen naar een kNl-e pauze, tek!t tust11en haakj e!' werd zeer zachtjes uitgePproken 
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20 S : oh dan wordt het wd moei/ijle om eh 's ochtends met de trein 
te vertrek/een want ik dacht dat de eerste trein iets van zeven uur 
ging 

21 I : oh nee dat is wd eerder hoor 

22 S : ja 

23 I : ja hoor 

24. S : om hoe laat dan denkt u 

25 I : nou i/c dacht dat er al wel een trein om half zes of zo was 

26 S : oh half zes 

27 I : /can i/c wd voor u nalcijlcen als u dat even wilt 

28 S : ja als u dat wilt doen {9} 

29 I : ja hoor der vertrekt een trein om zes minuten over zes 

30 S : zes minuten over zes 

31 I : ja die kunt u wel gebruiken 

32 S : oh ja ik zie het dankuwd 

33 I : goed geen dank daag 

34. S : daag 
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B.2 Dialoog 2 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : dag met R .H . uit Eindhoven ehm i/c wil graag maandag naar 

Parijs met . . de trein o nu het vliegtuig pardon 

3 I : ja 

4, S : en ehm i/c moet daar ongeveer om eh twee uur zijn hoe laat kan 
ik dan het beste eh een vliegtuig nemen 

5 I : nou d 'r is een vlieg tuig die hier omm . vijf voor half elf vertrekt 
en die is in Parijs vijf voor balf twaalf en dan is er ook een vliegtuig 
nee u zei zaterdag ht dan is er ook 

6 S : nee maandag zei i/c 

7 I : maandag 

8 S : ja 

9 I : dan is er ook een vliegtuig even kijken .. . mhm die vert rekt 
om vijf over half twee en die is vijf over half drie in Amsterdam 
in Parijs 

10 S : dus mjf over half twee en vijf voor half . df zei u 

11 I : ja 

12 S : ja goed dankuwd hoo r 

13 I : geen dank daag 

1' S: daag 
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B.3 Dialoog 3 

1 I : Schiphol Inlichtingen 

2 S : ja goedemorgen u •pree/et met A .D. ik wilde graag eh unnth iet• 
weten over ver aanlcom•ttijden van th vliegtuigen in dan moet ik 
bij u zijn 

3 I : ja hoor 

4 S : ja het gaat om een th vliegtuig uit München vandaag negenen
twintig juni en het is waarschijnlijk dt LH nul negen ze• (4) 

5 I : mja die heb ik wel voor u die komt om elf uur vijftig aan 

6 S : oh ja ennuh weet u mi•schien ook iets (vo) over KLM buuen 
die van Eindhoven naar Amsterdam rijden 

7 I : nou der vertrekken ieder half uur wel KLM bussen ja 

8 S : oh ieder half uur en hoe lang doen die der over van 

9 I : eeh . van Schiphol 

10 S : ( tj) van Eindhoven naar eh Schiphol 

11 I : van Eindhoven 

12 S : ja van Eindhoven 

13 I : nee vanuit Eindho ven vertrek/een gun bu•.,n 

1' S : oh ja 

15 I : maar vanuit Utrecht en vanuit Amsterdam dus 

16 S : oh 

17 I : u kunt met de trein gaan eh Eindhoven Schiphol of u kunt th 
naar Utrecht gaan en daar met de KLM bus gaan 

18 S : ja eh maareh eh de th trein vanuit Eindhoven dit scho •topt 
toch niet in Schiphol dan moet ilc 

19 I : nee dan moet u overstappen 

20 S : op centraal h, 

21 I : ja 

22 S : ahah oh maar u weet toch niks van,h treinvertrektijd, n 

23 I : nou ilc weet wel dat trein uit Eindhoven die vertrekken om zes 
minuten over het heel en zes minu ten over het half en ilc weet dan 
dat u twee uur en t ien minuten d ' r over doet over de reis 
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24 S : oh ja ,n de en dan kom ik op 't •tation ,h in ei in centraal 
aan he 

25 I : ja 

26 S : en hoe en wanneer gaan daar de ,h bussen 

27 I : nou dat weet ik niet precies hoor maar dat is heel eh frequent 

28 S : hul frequent 

29 I : ja 

30 S : oh ja daar moet ilc ongeveer een half uurtje extra voor rekenen 
om danneh 

31 I : nja als u dat doet bent u wel safe 

32 S : ja goed hartelijk bedankt 

33 I : gun dank hoor 

34 S : ja daag 

35 I : daag 
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B.4 Dialoog 4 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : eh goeiemorgen uhuh met P.K. 

3 I : ja 

4 S : ehm ik wilde graag weten ehm hoe laat ehm {u wil) hoe laat een 
vliegtuig eh uit Lyon aankomen 

5 I : ogenblikje hoor {6) om vijf voor tien 

6 S : viJf voor tien 

7 I : ja hoor 

8 S : ah ja dankuwtl 

9 I : daag 

10 S : daag 
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B.5 Dialoog 5 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedeehm morgen met W. van R . ik heb eh wir een vraag ik ga 
over drie dagen naar Parija en dan wou ik graag weten hoev hoe 
laat de vliegtuigen uit A materdam naar Parija vertrekken 

3 I : nja ik zal kijken hoor 

4 S : hm 

5 I : der vertr trekken er verscheidene hoor om 

6 S : ja 

7 I : om acht uur vijf 

8 S : ja 

9 I : 's ochtends om negen uur vijftien 

10 S : ja 

11 I : om negen uur vijftig 

12 S : ja 

13 I : om veertien uur vijfentwintig 

14 S : ja 

15 I : en om zeventien uur vijf 

16 S : zeventien uur vijf 

17 I : ja 

18 S : okee bedankt daag 

19 I : daag 
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B.6 Dialoog 6 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemiddag 't i• met van /. ik eh had graag van u geweten 
,h wanneer ik vanuit A m•terdam naar München kon vliegen .. . 
binnen nu en eh voor zaterdag in ieder geval 

3 I : ogenblik dan zal ik voor u kijken hoor 

4 S : ja {6} 

5 I : nja d' er zijnn .. drie vluchten per dag een om negen uur vijftig 

6 S : ja 

7 I : een om dertien uur veertig en een om achttien uur vijfentwintig 

8 S : irn uur vijfentwintig ennuh die komen allemaal gaan allemaal 
naar Münch en 

9 I : die gaan allemaal naar München ja 

10 S : en da'• eh ook op zaterdag 

11 I : . dat is ook op zaterdag ja 

12 S : juist . dank u 

13 I : gem dank hoor 

14 S: daag 

15 I : daag 

71 

B.7 Dialoog 7 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : uh gotitmorgen met L . A. uhm ik wilde vragen hot laat uh 't 
vliegtuig aankomt KLM driehonderd achtendertig 

3 I : waar komt ie vandaan mevrouw 

4 S : van Nice 

5 I : van Nice vandaag 

6 S: ja (2) 

7 I : die komt om elf uur twintig aan 

8 S : .. . elf uur twintig . .. 

9 I : ja 

10 S : uhm oku bedankt 

11 I : getn dank hoor 

12 S : daag 

13 I : daag 
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B.8 Dialoog 8 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : ja gotdtmorgtn u •prttlct mtl V. K. thm ja i/c wildt vragen hot 
laat dt vlucht RJ twtt zto lwtt vandaag aankomt 

3 I : ogtnblilcjt hoor dan zal ilc voor u lcijlctn 

4 S : mm 

5 I : waar komt ie vandaan 

6 S : th ik kom zelf uit Eindhoven 

7 I : ntt ntt htl vliegtuig 

8 S : oh uit New York komt ie 

9 I : uil Ntw Yorlc 

10 I ogtnblilcjt hoor ( J 9) 

11 I die komt om twaalf uur tien aan 

12 S : om twaalf uur titn lcomt it in Schiphol aan 

13 I : ja ja 

14 S : oktt bt danlct 

15 I : daag 

16 S : daag 
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B.9 Dialoog 9 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : gotdtmorgtn u •prttkt mtl H. van B. ik wou vragtn of tr 
vluchten bestaan tuastn Am•ltrdam tn München 

3 I : ja hoor 

4 S : leunt u ztggtn th hot laat dit t vtrlrtklctn 

5 I : ogenblik zal ik lcijktn 

6 S : ja {S} 

7 I : er vertrekt er een om negen uur vijftig 

8 S: ja 

9 I : een om dertien uur veertig 

10 S : ja 

11 I : en een om achttien uur vijfentwintig 

12 S: achttien uur vijfentwintig en hoe lang doen die der ongeveer 
over 

13 I : ongeveerr 'n uur en twintig minuten zeg maar ongeveer an
derhalf uur . 

14 S : oktt 

15 I : dat is nogal verschillend hoor dat is niet precies het zelfde steeds 

16 S : tn dit vtrlrt H:tn tikt dag 

17 I : ja 

18 S : ... oktt bedankt {t} voor dt informatit .. daag 

19 I : gun dank daag 
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B.10 Dialoog 10 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemorgen met mevrouw van de V. eh de aankomsttijden van 
de vliegtuigen uit München .. op één dag hoe ligt dat 

3 I : ogenblikie {S.5} der komt 'n vliegtuig aan om elf uur vijftig 

4 S : njo 

5 I : en een om zestien uur vijfenvijftig 

6 S : njo 

7 I : en een om eenentwintig uur vijftig 

8 S : eenentwintig uur vijftig fijn danlcuwel 

9 I : gun donk hoor 

10 S : daag 

11 I : daag 

75 

B .11 Dialoog 11 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : io goedmorgen juffrouw leunt u mii ook zeggen hoe loot de KL 
drie drie acht uit Nice oon/comt op Schiphol 

3 I : vandaag 

4 S: ja 

5 I : ogenblikje (lf.5} 

6 I : om achttien uur vijftig 

7 S : om achttien uur vijftig en ehm hoe laat gaat er 'n NLM van eh 
Eindhoven naar Amsterdam 

8 I : door goot gun bussen vanuit Eindhoven hoor noor A msterdom 
do dat is 

9 S : nu en vanuit Utrecht 

10 I : vanuit Amsterdam en vanuit Utrecht gaan ze noor Schiphol 

11 S : en eh vanuit Utrecht naar Schiphol hoe laat eh vertrekt ie dan 
als je daar om achttien uur vijftig moet zijn 

12 I : ik heb daar geen eh tijden voor hier hoor dan moet u 'n ander 
nummer bellen 

13 S : oh uhm ( 'ns} even kijken en de NLM vanuit Eindhoven 
naar Amsterdam daar vliegt er toch ook eentje 's avonds 

14 I : ja maar daar heb ik hier geen eh informatie over 

15 S: nu 

16 I: nu 

17 S : oh dus eh u leunt alleen moor zeggen dot er 'n buo goot vanuit 
eh Utrecht naar Amsterdam 

18 I : ja of 'n trein he u kunt ook gewoon met de trein naar Schiphol 
tegenwoordig 

19 S : jaa 

20 I : dan moet u overr Amsterdam en eh o daar overstappen 

21 S : ja ja en daar huft u ook gu n tijden van ze/eer he 

22 I : eh u vertrekt van uit Ein dh ov,n 

23 S: ja 
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2, I : nou dan gaan de treinen ze zes minuten over 't heel en zes 
minuten over 't half en ilc weet dat u der ongeveer twee uur en 
tien minuten over doet 

25 S : oh ja 

26 I : he dus eh dan leunt u 't ui/ zo uitrelcenen 

27 S : ja 

28 I : dan moet u wel in Dordrecht " en Leiden overstappen 

29 S : Dordrtcht en ltiden 

30 I : ja 

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

32 I : dan gaat u naar Schiphol dan kunt u op Schiphol uitstappen 

33 S : oh ja en dat wa• us over 't heel en u• over 't half 

3, 1 : ja en ongeveer twee uur en tien minuten 

35 S : jaa ja olcee nou dan weet ilc voldoend, 

35 I : goed hoor 

37 S : bedankt 

38 I : daag 

39 S : daag 

77 

B.12 Dialoog 12 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : mor goedemorgen u •pree/et met mevrouw S . eeh volgende week 
donderdag wou ilc naar ,h Montreal nou weet ilc 't vliegt 't vlucht
nummer van de KLM vlucht niet is dat zes éénen- zeventig of vijf 
éénenzeventig 

3 I .. . zes éénenzeventig 

4 S : u• Un- enuventig 

5 I : ja 

6 S : en ,h hoe laat zou ik vanuit Tilburg moeten om dat eh nog te 
halen hebt u daar enig idee van 

7 I : nou uw vliegtuig vertrekt om veertien uur veertig 

8 S : nnja 

9 I : en u moet anderhalf uur van te voren inchecken en de reis vanuit 
Tilburg is ongeveer anderhalf uur 

10 S : nja dus 

11 I : dus als u dik drie uur van te voren 

12 S : dik drit uur dus dat is even /cij/cen (veertun) dat is dus iets van 
eh elf uur veertig moet ilc dus omstreeks dit tijd 'n trein hebben 

uit Tilburg 

13 I : ja 

14 S : fijn dan weet i/c genoeg 

15 I : olcee 

16 S : harte/ijle bedankt 

17 I : gttn dank 

18 S : dag m evrouw 

19 I : daaaag 
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B.13 Dialoog 13 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemorgen met P. v. L . i/c had un eh aantal vraagje• over een 
vliegreis naar Los A ngele• die ilc volgende week dinsdag uni ma/een 

3 I : ja 

4 S : ten eerste wat is eigenlijk het vluchtnummer van die vlucht is dat 
KL vierhonderdeen of KL zeshonderdeen leunt u me dat vertellen 

5 I : ogenblikje hoor (7) en wd/ce dag zei u dat het wa• 

6 S : volgende week dinsdag 

7 I : KL zes nul een 

8 S : dank u en dan een tweede vraag i• eh i/c ben van plan met de 
trein van Tilburg te komen leunt u mij ve rtellen hoe laat i/c dan 
ui!erlij/c eh vanuit Tilburg moet vertre/c/cen om 't vliegtuig te halen 

9 I : nou u vliegtuig vertrekt veertien uur vijftig en u moet daar an
derhalf uur van te voren zijn en de trein vanuit Tilburg die doet 
er die doet er even /cij/cen hoor die doet er ongeveer een uur en 
veertig minuten over en die vertrekt om twee minuten over het 
hele uur en twee minuten over het halve uur leunt u 't dan zelf 

uitre/cenen 

10 S : ja dat zal wel lu/c/cen denk i/c 

11 I : o/ce 

12 S : dank u wel 

13 I : gun dank hoor 

14 S : daag 

15 I : daag 
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B.14 Dialoog 14 

l I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemiddag u •pree/et met K . d. N. ilc ,,,;/deh m'n dochter in O,lo 
bezoeken (1) ehn ik vertrek volgende week dinsdag m 'n vlucht
nummer i• KL honderdvijfentachtig of KL honderdzesentachtig 
da wu 'Ic nie meer ze/eer 

3 I : KL honderdvijfentachtig is er een 

4 S : honderdvi1fentachtig 

5 I : ja 

6 S : en dan unlde ik met de !rein uit Tilburg vertrelclcen maar hoe 
laat moet ik de trein nu nemen om eh m 'n vliegtuig nog te halen 

7 I : u vliegtuig gaat tien over tien en u moet anderhalf uur van te 
voren inchecken dus da 's half acht he nu half negen ongeveer 

8 S : eh momentje vliegtuig vertrekt om 

9 I : tien uur tien 

10 S : tien uur tien ja en eh anderhalf uur van te voren inchecken 

11 I : ja en dan de trein doe d'r een uur en veertig minuten over 

12 S : ja 

13 I : de trei n eh de trein vertrekt om twee minuten over het hele en 
het halve uur 

14 S : jaah 

15 I : n Til burg 

16 S : ja en nou 

17 I : ja P 

18 S : o/ce dan zoek ik het wel ui! 

19 I : o/ce 

20 S : joe bedankt 

21 I : daag 

22 S : daag 
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B.15 Dialoog 15 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : ehm ja ik had un 11raag ehm aanstaande vrijdag ehm eh vlieg• 
tuigen vanuit Dublin wanneer komen die aan in Amsterdam en 
wanneer vertrekken die in Dublin en vais versa dus eh van zater• 
dag eh wanneer gaan vliegtuigen naar Dublin vanuit Amsterdam 

3 I : (1.4) ogenblikje (3 .1) d ' r gaat zaterdag een vliegtuig van Ams-
terdam om twintig uur vijfenveertig 

4 S : nja 

5 I : en dat is eh om eenentwintig uur vijftien in Dublin 

6 S : nja 

7 I : en dan is er nog een 's ochtends ook dat is om acht uur 's ochtends 

8 S : nou dat io niet belangrijk en vrijdag . van Dublin naar Ams· 
terdam 

9 I : eh da is een van Dublin naar Amsterdam 

10 S : nja 

11 I : eh d' is een om negen uur vijftien 

12 S : nja 

13 I : om zeuventien uur vijfendertig 

14 S : oaja 

15 I : en om elf uur vijftien is d 'r 00k een 

16 S : oke bedankt 

17 I : gun dank hoor 

18 S : jah 

19 I : daag 

81 

B .16 Dialoog 16 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : daag spreekt met R .R . ehm ik 11ertrek 11olgende week eh met 't 

11liegtuig eh naar M ontreal 

3 I : ja 

4 S : en nu wu 'k nie meer of 't KI uahonderdunenze11entig ia of KL 
llijfhonderdunenu11entig maar kunt u mij 11ert,ll,n ho, laat ik de 

trein eh 11anuit Tilburg dan moet nemen om dat 11li,gtuig te halen 

5 I : het is KI zes zeven een 

6 S: ja 

7 I : en het vertrekt veertien uur veertig u wilt graag met de trein 

8 S: ja 

9 I : daarnaartoe ogenblikje zal ik e11en /cijk,n 

10 S : ja 

11 I : de trein doet er een uur en veertig minuten over vanuit Tilburg 
hoor 

12 S : ja 

13 I : en 't vertrekt twee over het heel en twee over ' t half 

14 S : ok, 

15 I : maar u moet wel rekening houden met 'n a / anderhalf uur 
inchecktijd he 

16 S : o ja dan moe 'k 11an t,11oren zijn 

17 I : ja hoor 

18 S : bedankt 

19 I : goed 

20 S: daag 

21 I : daag 
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B.17 Dialoog 17 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : eh goedemorgen met Y .d.N . eh ik wil vragen ehm wat zijn de tij-
den waarop eh eh vliegtuigen uit eh München op Schiphol landen 

3 I : vandaag bedoelt u 

• S: nou ehm 

5 I : überhaupt 

6 S: ja 

7 I : ik zal even kijken ogenblikje (11) om elf uur tien komt er een aan 

8 S: ja 

9 I : ne/ nee om elf uur vijftig sorry hoor elf uur vi;ftig zestien uur 
vijfenvijftig en eenentwintig uur vijftig 

10 S : ehm en dat is eh elke dag of hoeveel keer in de week 

11 I : ja alleen z/ alleen de eerste om elf uur vijftig komt zondags niet 
aan 

12 S : oh 

13 I : maar verder wel 

1• S : oh ja oke dankuwel 

15 I : tot uw dienst hoor daag 

16 S : ja dag 
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B.18 Dialoog 18 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goeiedag u ,preekt eh met J .S . ik heb een vraagje over eh en ik 
weet nie namelijk niet honderd procent zeker of het dat vlucht
nummer 

3 I : (hm} 

• S : ie eh LH nul negen zes en die moet uit München komen 

5 I : ik zal even kijken ogenblikje (6 .5} ja LH nul negen zes ko/ zes 
komt uit München 

6 S : eh weet u daarvan de aankomsttijd 

7 I : ja dat is elf uur vijftig 

8 S : el/ uur vijftig nou zit ik met het volgende probleem mieschien 
kunt u mij daarmee helpen ik heb geen or/ eh geen vervoer geen 
eigen vervoer en ik moet eh htm th mijn neef th die komt met dat 
eh vliegtuig aan moet ik vanuit Eindho ve n op ko/ op gaan halen 

9 I : ja 

10 S : eh kunt u mij adviseren hot ik het btateh daar naar toe kan 
gaan naar Schiphol 

11 I : nou u kunt met de trein gaan vanuit th vanuit Eindhoven 

12 S : ja 

13 I : daar vertrekt een trein zes minuten over het heel uur en zes 
minuten over het halve uur 

1• S : zes/ zes over het hele 

15 I : ja {LO en dan eh kunt u th in th Utrecht op de bus stappen 
naar Schiphol ik denk dat dat het gemakkelijkste is hoor als u 
vanuit Eindhoven komt dus en dat duurt th vijftig minuten vanuit 
Utrecht naar Schiphol 

16 S : enn kunt u mij vertellen hot lang het duurt van Eindhoven 
naar Utrecht 

17 I : ja dat is ook vijftig minuten 

18 S : ook vijftig 

19 I : of vijfenvijftig geloof ik maar zo ongeveer 

20 S : ja ja 
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21 I : en de bus eh naar Schiphol vanuit Utrecht die gaat een keer 
per half uur 

22 S : (1 .4) die ging deeh vanuit Utrecht 

23 I : ja 

24 S : un kur 

25 I : ja 

26 S : (1 .5) p,r ik notur het metun p,r hcdf uur oku dan wut ik 
genoeg dankuv,,I 

27 I : oke tot uw dienat 

28 S : dag 

29 I : daag 
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B.19 Dialoog 19 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : m,t D. goeiemorgen z,g ik mo,t over drie dagen dat i• dus 
aanataande zondag eh van Amaterdam naar Hdsinlci kunt u me 
zeggen wdke vluchten ,r gaan 

3 I : ogenbli/cje (8.9) ja daar zijn er verscheidene hoor da is een die 
vertrekt om negen uur tien een om elf uur tien en een om zeu
ventien uur dertig 

4 S : {2 .1} dertig ehm de de vluchttijd ia un uur of drie 

5 I : nou jaah even kijken u bent er om dertien uur vijfentwintig als 
u de eerste hebt ja 

6 S : dertien dat ia eh 

7 I : dus dat is toch een uur of vier bijna 

8 S : ja vier uur w,I he dus 

9 I : maar dat komt door tussentestops 

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

11 I : nee 

12 S : een directe 

13 I : nee 

14 S : (1 .5) oh (1 . 7) en waar moet ik overstappen 

15 I : u moet ni,t overotappen tuounstops 

16 S : oh dat valt mu 

17 I : daar wordt eh geland op eh Kopenhag,n 

18 S : nu dan ia h,t goed 

19 I : en nog un kur . . in Zweden ook 

20 S : {2 .6} ok, ehm d eh kunt u de vertrektijden nog evrn noemen 
van negen uur daar had u ergrn s eh eh vurtien uur 

21 I : negen uur tien elf uur t ien en zeventien uur dertig 

22 S : en de aankomsttijden die erbij horen 

23 I : dertien uur vijfentwintig vijftien uur vijfendertig en eenentwintig 
uur vijftig 

24 S : {1 .5) vijftig en dat is allemaal met de KLM of niet 
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25 I : dat is th de eerste is met de KLM en de andere is met 't finste / 
fin•t maatachappij 

26 S : een Fin Air okt 

27 I : ja 

28 S : {!!} nou dan wttt ik genoeg donkuwtl hoor 

29 I : olc:t daag 

30 S : daag 
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B .20 Dialoog 20 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : ja u •prttkt mtt D. v.A . uit Eindhoven ilc wildt itta 11Togtn thm 
ik krijg vandaag familie over uit New York tnth woarschijnlijlc: 
lc:omt it met dt vlucht aan van RJ twtthondtrdtwtitnztstig tn 
nou wilde ik vragen hoe laat ik thm hier vanuit Eindhoven moet 
vtrtrtlc:ktn om op Schiphol op tijd tt zijn 'n ik htb gttn auto dus 

3 I : ik zal tvtn voor u kijken hoe laat htt aankomt hoor {J!0.9} 

4 S: ja 

5 I : die komt om elf uur vijfenveertig aan 

6 S : tl/ uur vijfenveertig 

7 I : ja 

8 S : en u wttt dan ztktr niet hot loot ik don moet vertrtkktn hitr 
uit Eindhoven of 

9 I: uh 

10 S : kan u dot ook nakijken 

11 I : nou u doet er even kijken u doet er een uur en {I.3) 'n veertig 
minuten over en de treinen vertrekken om zes minuten over het 
heel en zes minuten over het half 

12 S : oh ja nou don wttt ik genoeg 

13 I : ja 

14 S : bedankt hoor 

15 I : oke daag 

16 S : daag 
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B .21 Dialoog 21 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : ja gotdtmorgtn th vt/ ik vertrtk volgende wttk dinadag wil ik 
naar Paramaribo vertrtkktn mtl het vliegtuig 

3 I : (ja) 

4 S : maar nou wttt ik niet mttr wat het vluchtnummer waa was dat 
KL zeven zes een of KI een acht zes 

5 I : ja KL zeven zes een is het 

6 S : ztvtn z,a ttn 

7 I : ja hoor 

8 S : en hoe laat vertrekt ie op volgende week dinsdag op welk ' t ijd 

9 I : negen uur vijfentwintig vertrekt u 

10 S : nt gtn vijfentwintig 

11 I : {ja) 

12 S : okt bedankt 

13 I : tot uw dirnat daag 

14 S : daag 
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B .22 Dialoog 22 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : u aprttkt met B . Eindhoven ik ga over drie dagen naar Htlainki 
wttt u wannttr htt vliegtuig van Schiphol vertrtkt naar Htlainki 

3 I : ogenblikje {8.t} ja hoor d 'r zijn er drie een om negen uur tien 
een om elf uur .. tien en een om zeventien uur dertig 

4 S : ztvtntitn uur dertig thm als ik om negen uur tien weg ga hoe 
laat kom ik daar dan aan 

5 I : om dertien uur vijfentwintig 

6 S : dertien uur viJftntwintig 

7 I : ja 

8 S : da kleine eindje 

9 I : nou ja klein eindje die gaat twee keer naar bened ' ' t vlieg tuig en 
da is een uur t ijdversch il 

10 S : ooh oh th hoe laat moet ik er zijn om negen uur tien ,hom 
negen uur t ien te vertrekken 

11 I : u moet anderhalf uur van te voren inchecken 

12 S : alwtt r 

13 I : ja 

14 S : okt bedankt 

15 I : tot uw di, nst hoor 

16 S : daag 

17 I : daag 
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B.23 Dialoog 23 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goedemorgen met mevrouw B . kunt u mij vertellen hoe laat dt 
vliegtuigen uit München bij u binnenkomen 

3 I : ja hoor vandaag ofeh 

, S : ja en op het einde van de week 

5 I : ja ogenblikje zal ik kijken hoor 

6 S : jazeker (-4-0} 

7 I : daar komt er een aan om elf uur vijfig 

8 S: ja 

9 I : om zestien uur vijfenvijfig en om eenentwintig uur vijftig 

10 S : ja en de dienst op het weekend is hetzelfde 

11 I : ja 

12 S : prima (1 ) hartdijk dank 

13 I : tot uw dienst hoor 

1, S : goedemorgen 

15 I : daag 
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B.24 Dialoog 24 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : goeiemiddag u •preekt met K. ik wil eens informeren eh ik moet 
volgende week din•dag met deh naar Praag to, met vlucht KL 
twee eenentachtig of twee twûentachtig 

3 I : ja 

, S : ik weet zo niet meer welk (1 .f} en nou wou ik eens vragen ik 
eh kom met de trein uit Tilburg hoe laat zou ik dan moeten 
vertrekken om dus het vliegtuig te kunnen halen 

5 I : ik zal even kijken een ogenblikje 

6 S : ja hoor (3 .1} 

7 I : dat is de KL twee eenentachtig 

8 S: KL twee 

9 I : en die vertrekt/ (1.3) 

10 S : ja 

11 I : die vertrekt om negen uur vijfentwintig 

12 S : negen uur vi;fentwintig 

13 I : en die is in Praag om tien uur vijftig 

1' S : tien uur vijftig in Praag 

15 I : ja u moet een uur van te voren inchecken en th u ui uit Tilburg 

16 S : uit Tilburg ja 

17 S : mja dan vertrekken de treinen zes minuten over het heel en zes 
minuten over het half 

18 S : zes over het he,I en us over het half 

19 I : ja en u doet er ongeveer een uur en .. vijftig minuten over 

20 S : {een uur en vi;f minuten} 

21 1 : vijftig hoor 

22 S : oh vijftig sorry 

23 I : ja 

2, S : okee dan wordt dan even lcijkrn half z/ 

25 I : dus dat is vroeg 

92 



26 S : half zeven (van) 

27 I : ja 

28 S : een uur of eh half zes 

29 I : ja zoiets 

30 S : een van de eerste treinen 

31 I : ja hoor 

32 S : oku ik wut voldoende 

33 I : tot uw dienot 

34 S : zeg bedankt voo r de inlichtingen hoor 

35 I : daag 

36 S : daag 
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B .25 Dialoog 25 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : go<iuhmorgen u spreekt met A .d.H. ik eh wilde u vragen of u 

iets wist over aankom,ttijden van vliegtuigen uit Lyon 

3 I : ja hoor 

4 S : ja en wel op vrijdag aan.taande vrijdag 

5 I : ogen blikje hoor zal ik lcijken 

6 S: ja {2.E} 

7 I : daar komt een vliegtuig aan om vijf voor tien 's ochtends 

8 S : da '• het enige vliegtuig die dag 

9 I : ja ja direct uit Lyo n is dat 

10 S : tien voor tien 's ochte nds ui u he 

11 I : viJJ voor tie n 

12 S : vijf voo r tien negen vijfenvijftig 

13 I : ja 

14 S : en het laatste vliegtuig donderdagavond 

15 I : (2 .3) eh ja d 'r is maar un per dag he dat is 

16 S : en die is ook vijf voor 

17 I : ja 

18 S : tien dus 

19 I : ja 

20 S : en op zaterdag ook weekenddiensten maakt niet 

21 I : ja 

22 S: uit 

23 I : ja 

24 S : oku . dank j e wd 

25 I : tot je dienst daag 
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B.26 Dialoog 26 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : (1.t} met J. V. ,preekt u eh ik wilde vandaag met de trein uil 
Eindhoven naar Schiphol om daar iemand op te halen die vandaag 
uit th Nice aankomt met het vliegtuig met waar,chijnlijk met de 
KI drie drie acht hoe laat eh moet ik dan vertrekken uit Eindhoven 

3 I : {1.6} ogenblikje hoor {1 . 7) het vliegtuig komt aan om veertien 
uur dertig 

4 S: ja 

5 I : en u doet er een uur en vijftig minuten over om naar Schiphol te 
komen dan zal ilc even kijken de tijden hoor van de trein ogenblikje 
(,r 7) de treinen uit Eindhoven vertrekken om zes minuten over 
het heel en zes minuten over het half 

6 S : (1 7) ja dat i• du, eh even /cij/cen veertien dertig ui u 

7 I : ja 

8 S : ,h 

9 I : en dan een uur en vijftig minuten d ' r af 

10 S : minuten even re/ dertien dertig dertien tien dat is dus zes overr 
een 

11 I: hm 

12 S : ja prima dan wui ilc het 

13 I : goed hoor 

14 S : bedankt 

15 I : daag 
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B.27 Dialoog 27 

1 I : Schiphol inlichtingen 

2 S : ja goedemorgen u •pree/et met ,h W. uit Eindhoven ehm ilc wilde 
graag wat vragen ik moet over drie dogen moet ilc ,h naar München 
to, en ik wilde graag weten hot laat i/c ehm dan {mijn) vlitgtuigen 
uit Amsterdam zou kunnen verlre/c/cen .. hoe laat welke vlucht er 
gaan enzo 

3 I : ja hoor ik heb er drie vluchten op een dag op een dag naar 
München een om negen uur vijftig een 

4 S: hm 

5 I : om dertien uur veertig en een om achttien uur vijfentwintig 

6 S : {1 .6} en leunt u mij oolc de aanlcom•tt,j"d geven of niet 

7 I : mja elf uur tien vijftien uur en negentien uur vijfenveertig 

8 S negentien uur llijfenveertig 

9 S ja 

10 S : prima .. dan weet ik voldoende 

11 I : oku 

12 S : dank u vriendelijk goedemorgen 

13 I : daag 
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