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Taal en Sociale Interactie 

› Maatschappelijk perspectief: gereedschap om met 
anderen samen te kunnen werken. 

 

› Taalwetenschappelijk perspectief: gereedschap om 
betekenis te geven aan taal.   
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› Fundamenteel onderzoek: hoe werkt dat systeem? 

 

› Toegepast onderzoek: hoe kunnen we (meestal 
professionele) gesprekken beter laten verlopen?  
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 | 6 1  Bennie jan [raaimakers.] (.) 
2  je had gebeld. 
3  Jan  ja,=of je vanavond komt voetballen. 
4  (1.3) 
5  Bennie ↑zeven uur toch? 
6  (0.3) 
7  Jan  >ja.< 
8  (0.9) 
9  Bennie ben'k wel bij.(.) 
10 Jan oke (.) zie 'k je straks. 
11  (.) 
12 Bennie ↑jo:: 
13 Jan  ↓jo:: 
14  (0.8) 
15 Bennie ju:< 
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Onderling begrip? 

 

› Probleem 1:  we kunnen elkaar’s bedoelingen en 
interpretaties (elkaar’s cognities) niet waarnemen 

 

› Probleem 2: taal heeft geen eenduidige 
communicatieve betekenis 
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In 3 beurten naar gedeelde betekenis  

 

1. Bennie zegt ‘of je komt voetballen’   
    

2. Jan laat Bennie zien welke betekenis hij geeft aan 1  

  

3. Bennie laat Jan zien dat hij akkoord gaat met die 
betekenis: de betekenis wordt ‘gedeeld’.  
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Wat is dat eigenlijk: 
gedeeld begrip?  
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Sociale Interactie 



Delen is doen 

 

1. Bennie ‘doet’ een uiting 

 

2. Jan ‘doet’ een betekenis van die uiting 

 

3. Bennie ‘doet’ een (impliciet) akkoord 
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84 Leraar: Nou snap je 't wel? 

85 Patricia: Ja.= 

86 Leraar: =Oke. 
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V: De Haagse straatterrorist Jael Jablabla komt vervroegd 

vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de 

weg met z’n allen kwijt. Jael moet toch gewoon terug die 

cel in? 

A: ’T is zeker iets wat Jeroen Dijsselbloem, onze vice-

fractievoorzitter, die heeft er ook al over gesproken. En 

die zal dit in de gaten blijven houwen. 

V:  wat zei Jeroen Dijsselbloem d’r over toen die d’r over 

gesproken heeft? 

A: daar gaan we geen uitspraken momenteel over doen. En 

ik denk dat- 
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V: maar is dat nog een PvdA-geheim wat er met Jael 

Jablabla moet gebeuren? 

A: nee maar voor dat alles duidelijk is geformuleerd dan 

gaan we- is gewoon de code dat je dat niet gewoon naar 

buiten brengt. 

V: maar ik hoor u praten en ik denk: d’r zit iets achter, U 

vindt daar iets van, van die Jael Jablabla. En u wil het mij 

nu niet vertellen. 

A: En daarom juist zeg ik: het gaat om datgene, wat ik weet, 

ga ik in ieder geval niet met u delen. 

V: Nee, maar u weet meer over Jael dan ik? 

A: Ik weet-  

ik weet in ieder geval wat meer over Jael dan u. Ja. 
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1 Adviseur en als je meer belasting betaalt  

2   dan krijg je dus meer ↑terug.  

3  Klant °oh° 

4 Adviseur      >snap je dat?<  

5 Klant °ja° 
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1 C ambulancedienst. 

2 B hallo goeiemiddag >u spreekt met< [Karin Overtoom,]=       

3   =ik e:::hm >ben aan het werk bij [Nieuw Dalenburg,]<   

4   in [Meppel,] (.) 

5 C ja, 

6 B maar der is e:h iemand niet helemaal lekker 

7   geworden. 

8   >dus ik wilde vragen< of dat u een 

9   ambulance kon e::h (0.5) >sturen voor mij.< 

10 C (.) en dat is op de: Jan van [Zwolle]straat? 

11 B ja klopt. ja:. 

12 C op nummer zes? 
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1 B e::h ja goedemiddag een (eh een eh) e::h ik rijd op de 

2   A2 richting e::h utrecht bij vinkeveen is een andere 

3   kant op >richting amsterdam< een auto in het water 

      

    ((7 beurten overgeslagen)) 

      

12 C oké prima en u dacht daar een auto in het water te zien 

13 B ja ik weet wel zeker 
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2   dan krijg je dus meer ↑terug.  

3  Klant °oh° 

4 Adviseur      >snap je dat?<  

5 Klant °ja° 



 | 26 

V: maar ik hoor u praten en ik denk: d’r zit iets achter, U 

vindt daar iets van, van die Jael Jablabla. En u wil het 

mij nu niet vertellen. 

A: En daarom juist zeg ik: het gaat om datgene, wat ik 

weet, ga ik in ieder geval niet met u delen. 

V: Nee, maar u weet meer over Jael dan ik? 



 

 

Docent:     is ’t hier wel echt een werkwoord?  
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Kenmerken van het gereedschap 

› Normatieve relaties tussen uitingen van verschillende 
deelnemers: 

• Gespreksbijdrage van de één legt beperkingen op 
aan de vervolgmogelijkheden van de ander 

› Cognities van deelnemers hebben een relatief losse 
band met gespreksbijdragen 

• We kunnen begrip/kennis ‘hebben’ zonder het te 
‘doen’ en we kunnen het ‘doen’ zonder het te 
hebben. 
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Plannen voor de toekomst 
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