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1 Lingüıstische realisatie van vragen

• Vragen hebben een centrale rol in talk-in-interaction (Schegloff 2007), declaratieve

vragen (DV’en) zijn een bijzondere vorm:

– enige type vraag dat in het Nederlands niet is gemarkeerd als vraag;

– wordt desondanks vaak gebruikt (Englert 2010)

• Functioneren als vraag, doordat de informatie in het domein van de interlocutor

valt (Heritage 2012, zie ook Beun 1990, 1994; Gunlogson 2001; Labov & Fanshell

1977; Geluykens 1987).

• Ze verschillen van interrogatieve vragen en vraagwoordvragen in hun Epistemic

Stance: DV’en claimen meer zekerheid en sterkere verwachtingen over het antwoord

(Heritage 2012: 7):
EPISTEMICS IN ACTION 7

Recipient 
Knowledge 
(K+) 

(4) 

(3) 

(2) 

Speaker
Knowledge

(K–)

FIGURE 1 Epistemic stance of (2)–(4) represented in terms of epistemic
gradient.

In general, of course, unknowing speakers ask questions (although at a certain cost [Levinson,
in press]), and knowing speakers make assertions. Thus we may speak of a principle of epistemic
congruency in which the epistemic stance encoded in a turn at talk will normally converge with
the epistemic status of the speaker relative to the topic and the recipient. However, while the
principle of epistemic congruency is often realized in fact, this realization is far from inevitable.
Epistemic status can be dissembled by persons who deploy epistemic stance to appear more, or
less, knowledgeable than they really are. Interactional exigencies may compel, or simply even-
tuate in, divergences between epistemic status and stance (Raymond & Heritage, 2006). For
example, Raymond (2000) describes a television news operation in which, despite their much
more comprehensive information about an urban disturbance, television news anchors persisted
in maintaining an epistemic stance that privileged helicopter-based informants at the scene in
terms of access to the domain in question.

In sum, we are here dealing with relative epistemic status as a consensual and thus effectively
“real” state of affairs, based upon the participants’ valuation of one another’s epistemic access
and rights to specific domains of knowledge and information. Epistemic status is distinct from
the epistemic stance that is encoded, moment by moment, in turns at talk.

THE PRIMACY OF EPISTEMIC STATUS AS A FEATURE OF REQUESTS
FOR INFORMATION

In this section, I offer evidence that epistemic status is fundamental in determining that actions
are, or are not, requests for information. To this end I review several major features of turn
design that are conventionally associated with giving and requesting information. These features
are declarative morphosyntax, rising intonation, tag questions, negative interrogative syntax, and
interrogative syntax. In each case, I will show that the relative epistemic status of the speakers is
a critical resource for determining the status of the utterance as an action.
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We weten waarom ze functioneren als vragen, maar wat doen ze in interactie?

• Vanwege de epistemische gradiënt wordt gezegd van DV’en dat ze alleen om beves-

tiging vragen (Raymond 2010, Lee 2014).

• Maar DV’en hebben vaak specifiekere doelen en bevestiging alleen is niet altijd

genoeg (e.g. Steensig & Heinemann 2013).

• Net als interrogatieven, ‘vehicles for other actions’ (Schegloff 2007).
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Doelen van deze presentatie

1. Een aantal functies van declaratieve vragen laten zien; accounts, formulations, en

change-of-state;

2. Laten zien dat deze functies zowel lingüıstisch als sequentieel herkenbaar gemaakt

worden;

3. Aantonen dat deze functies gelijksoortige epistemische eigenschappen hebben;

4. Synthese: epistemics van syntax legt beperkingen op aan action formation.

2 Data

• 6,5 uur informele telefoongesprekken tussen studenten en vrienden/familie.

• 75 gesprekken gevoerd door 114 verschillende sprekers.

• Gezocht naar declaratieven die werkten als functionele vragen: de uiting vraagt om

informatie, bevestiging, of overeenstemming (Stivers & Enfield 2010: 2621).

• Alleen gekeken naar volzinnen vanwege syntactische ambigüıteit fragmentzinnen.

Declaratieven gevolgd door he behandeld als tag questions, niet meegenomen.

• 153 declaratieve vragen: 13 accounts, 23 formulations, en 30 change-of-state.

3 Functies van declaratieven

• Drie functies van declaratieve vragen:

– ze worden gebruikt als accounts voor andere handelingen;

– ze worden gebruikt als formulation; en

– ze worden gebruikt voor een change of state, zoals een verandering in kennis

of begrip.

• Primaire manier waarop ze gevormd worden is lexicaal: want, dus, en oh.

• Maar specifieke functie is ook afhankelijk van sequentiële positie.

3.1 Accounts

• Op elk punt interactie moet hoorder infereren ‘why that now’: waarom deze uiting,

in deze vorm, op dit moment (Schegloff & Sacks 1973).

• DV met want als preface geeft deels antwoord op die vraag: “laat zien waarom de

actie is gedaan en hoe erop gereageerd moet worden” (Beck Nielsen 2009).
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[Fragment 1]
Clip: Fr. 129 - Hilferink1 / 3 

I =wo:w; dass echt rela:xt. 1 
D hmhm, 2 
I •h (.) maar w- hoe ging het met der ↑studie;= 3 
   → =want    dat  was ↑toch eerst best  wel lasti:g 4 
 (0.6) 5 
D •h (.) ja: ze b- (.) 6 
 ze wist niet zo ↑goed 7 
 wat ze nou (0.4) moest,= 8 
 =dus ze heeft verschillende s:tudies geprobeerd, en zo? 9 
 •hhh <maar uiteindelijk> 10 
 nu doet ze >volgens mij< ie- iets van l- mè- e:h 11 
 evenementenmanagementachtig iets, 12 
I ↑oke[:. 13 
D     [op de:h 14 
 °op° haa kaa ((biep)) uu:, 15 
 (0.9) 16 
 en da vind ze:eh (ha)-  17 
 vind ze hartstikke leu:k, 18 
 het bevalt dr goed, 19 
 ze haalt goeie cijfers= 20 

• Declaratief krijgt bevestigende respons met toelichting en wordt dus behandeld als

vraag.

• Eerste antwoord geeft context waarbinnen tweede antwoord begrepen moet worden.

• Tweede vraag motiveert de eerste vraag; laat zien dat de ‘general news inquiry’

relevant is, i.e. dat er nieuws is (cf. Button & Casey 1985).

• Fungeert als account door:

– Gebruik van want voorafgaand aan de vraag;

– Positionering direct na de news inquiry.

• Positionering is hier na eigen handeling. Functie wordt anders bij positionering na

uiting van ander:

[Fragment 2]
Clip: Fr. 64 - DeKroon1 / 1 

 
L     [in ieder geval] voordat het blok is afgelopen 1 
 in ieder geval 2 
 (0.7) 3 
E uhuh[uhuhu                  ] 4 
L     [dat lijkt me dan wel zo] handig, 5 
E o:↓:h  6 
 ja en anders doen we het  7 

in de zomervakantie hnog een keer 8 
 dat kan ook 9 
 •Hh 10 
L → ja:  want    da[n ben] je  toch in groningen toch↑ 11 
E                [(   )]  12 
L >of nou ↓assen groningen dichtbij< 13 
 (0.3) 14 
E e::::::h, 15 
 ik ↑denk vooral in schoor↑ol 16 
 maar (.) dan kan je daar gewoon 17 

lekker komen log↑eren. 18 
L ↑j:a=  19 
 =↓das wel mooi 20 
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Clip: Fr. 64 - DeKroon1 / 1 
 

L     [in ieder geval] voordat het blok is afgelopen 1 
 in ieder geval 2 
 (0.7) 3 
E uhuh[uhuhu                  ] 4 
L     [dat lijkt me dan wel zo] handig, 5 
E o:↓:h  6 
 ja en anders doen we het  7 

in de zomervakantie hnog een keer 8 
 dat kan ook 9 
 •Hh 10 
L → ja:  want    da[n ben] je  toch in groningen toch↑ 11 
E                [(   )]  12 
L >of nou ↓assen groningen dichtbij< 13 
 (0.3) 14 
E e::::::h, 15 
 ik ↑denk vooral in schoor↑ol 16 
 maar (.) dan kan je daar gewoon 17 

lekker komen log↑eren. 18 
L ↑j:a=  19 
 =↓das wel mooi 20 

• Declaratief krijgt ontkennende respons en wordt dus behandeld als vraag.

• DV fungeert nog steeds als account, maar nu als kandidaat-account;

• Het is aan de interlocutor om account te bevestigen of, zoals hier, te ontkennen.

• Zowel bij Fragment 1 als 2 laat de account zien waarom de handeling (mogelijk)

relevant is.

• Spreekt vertrouwen uit in de correctheid van de account; anders zou de handeling

niet relevant zijn.

3.2 Formulations

• Sprekers ‘formuleren’ soms het gesprek; uitingen bestaan uit

– samenvattingen van voorgaand discours (gists); of

– inferenties uit niet uitgesproken samenvattingen (upshots) (Heritage & Wat-

son 1979).

• Verschillende functies in verschillende settings (e.g. Antaki 2005, Clayman & Her-

itage 2002, Sliedrecht & van Charldorp 2011).

• Twee frequente kenmerken:

– begrip is gëınfereerd uit wat de ander zegt;

– relevante reactie is minimale bevestiging.

[Fragment 3]

Clip: Fr. 34 - Burks1 / 1 
 

T ja: heb je leuke ↑moederdag gehad gister; 1 
H ja hoor ja hoor 2 
 (0.3) 3 
T ↑ja 4 
 (0.6) 5 
H j:a ↓hoor (.) 6 
 •h e:h wieneke is ge↑weest 7 
 (.) 8 
T ↓oh wat gezel↑lig (.) 9 
 ↑met de kinderen, of ↓niet 10 
 (0.4) 11 
H >met kinderen en met daryl< 12 
<<20 regels weggelaten over moederdag>>

 en toen zijn ze weer <naar huis gegaan>. 32 
 (0.7) 33 
T ↑oh nou wat ge↑zellig 34 
   → >dus je  heb< (.) gewoon een hele leuke  35 
   → moederdag    gehad;= 36 
H =ja: hoor↓ ja zeker (0.6) ja 37 
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Clip: Fr. 34 - Burks1 / 1 
 

T ja: heb je leuke ↑moederdag gehad gister; 1 
H ja hoor ja hoor 2 
 (0.3) 3 
T ↑ja 4 
 (0.6) 5 
H j:a ↓hoor (.) 6 
 •h e:h wieneke is ge↑weest 7 
 (.) 8 
T ↓oh wat gezel↑lig (.) 9 
 ↑met de kinderen, of ↓niet 10 
 (0.4) 11 
H >met kinderen en met daryl< 12 
<<20 regels weggelaten over moederdag>>

 en toen zijn ze weer <naar huis gegaan>. 32 
 (0.7) 33 
T ↑oh nou wat ge↑zellig 34 
   → >dus je  heb< (.) gewoon een hele leuke  35 
   → moederdag    gehad;= 36 
H =ja: hoor↓ ja zeker (0.6) ja 37 

• Declaratief krijgt minimale, bevestigende respons, en wordt dus behandeld als

vraag.

• DV is closure-implicative:

– Nou voor evaluatie in regel 34 stuurt op afsluiting (Pander Maat, Driessen &

van Mierlo, 1986).

– Vraag vat samen en evalueert (cf. Jefferson 1983).

– Minimale bevestiging wordt behandeld als relevant (cf. Schegloff 2007).

• Volgt direct na verhaal, Tatjana is dus verantwoordelijk voor de geclaimde kennis

(cf. Stivers, Lindström & Steensig 2011).

3.3 Change-of-state

• Met oh laten spreker zien dat verandering heeft plaatsgevonden in “locally current

state of knowledge, information, orientation or awareness” (Heritage 1984: 299).

• Prototypisch overgang van onwetend naar wetend: K– → K+.

• Verschillende functies (Seuren, Huiskes & Koole 2014).

[Fragment 4]
Clip: Fr. 20 - Bonants1 / 1 

S •hh en hoe was het ↑zondag ↑no:g  1 
 met die ou↓ders van daan 2 
 (1.0) 3 
W e::hm >↑oh dat is niet ↑doorgegaan<=  4 
S =job en elle kwamen ↑toch of niet;= 5 
W [ =ja ] 6 
S [(   )] (da) helemaal niet doorgegaan 7 
W ja dat is wel doorgegaan, 8 
 alleen ik ging ik ging smiddags high↓teaen he? 9 
 (0.6) 10 
S •hh 11 
 (1.1) 12 
S wa ging je ↑doen smiddags?   13 
W highteaen met eh anne en[e:h]  14 
S                         [o:h] >ja ja ja< (et) ja 15 
 (0.8) 16 
W [en  eh] 17 
S [(is da)] niet doo:rgegaan= 18 
W =nee: want toen (wa-)  19 
 ik was pas veel ste laat thui:s 20 
 (0.5)  21 
 hm hmm >terug<.  22 
  <<49 regels weggelaten over Wendy’s high tea>>

 •hh toen zAg ik dat het jasmin was  69 
 en toen ja dat was (.) was echt super leuk. 70 
 (0.5) 71 
S  → •h oh dus je   high ↑tea is wel doorgaan; 72 
 (1.0) 73 
W >↑ja: ja ja< 74 
 (0.6) 75 
 maar da [bij die ouders van daan niet.]  76 
S         [oh    maar     d-    de    ou]ders  77 

van daan niet.  78 
W ja 79 
 (0.7) 80 
S •h o:h de (.) high tea is (te) laat geworden  81 

om nog naar de- 82 
 nou snap ik het •hh 83 
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Clip: Fr. 20 - Bonants1 / 1 

S •hh en hoe was het ↑zondag ↑no:g  1 
 met die ou↓ders van daan 2 
 (1.0) 3 
W e::hm >↑oh dat is niet ↑doorgegaan<=  4 
S =job en elle kwamen ↑toch of niet;= 5 
W [ =ja ] 6 
S [(   )] (da) helemaal niet doorgegaan 7 
W ja dat is wel doorgegaan, 8 
 alleen ik ging ik ging smiddags high↓teaen he? 9 
 (0.6) 10 
S •hh 11 
 (1.1) 12 
S wa ging je ↑doen smiddags?   13 
W highteaen met eh anne en[e:h]  14 
S                         [o:h] >ja ja ja< (et) ja 15 
 (0.8) 16 
W [en  eh] 17 
S [(is da)] niet doo:rgegaan= 18 
W =nee: want toen (wa-)  19 
 ik was pas veel ste laat thui:s 20 
 (0.5)  21 
 hm hmm >terug<.  22 
  <<49 regels weggelaten over Wendy’s high tea>>

 •hh toen zAg ik dat het jasmin was  69 
 en toen ja dat was (.) was echt super leuk. 70 
 (0.5) 71 
S  → •h oh dus je   high ↑tea is wel doorgaan; 72 
 (1.0) 73 
W >↑ja: ja ja< 74 
 (0.6) 75 
 maar da [bij die ouders van daan niet.]  76 
S         [oh    maar     d-    de    ou]ders  77 

van daan niet.  78 
W ja 79 
 (0.7) 80 
S •h o:h de (.) high tea is (te) laat geworden  81 

om nog naar de- 82 
 nou snap ik het •hh 83 

• Declaratief krijgt bevestigende respons en wordt dus behandeld als vraag.

• Sandy laat zien dat ze eerder iets niet goed begrepen had.

• Claim is dus dat ze het nu wel begrepen heeft: K– → K+.

4 Conclusie

• Verschillende functies van declaratieve vragen, afhankelijk van lingüıstische en se-
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quentiële kenmerken.

• Presuppositie is elke keer dat spreker hoge mate van zekerheid heeft (KS+).

• Verklaring vanuit Epistemic Stance: declaratieven claimen zekerheid (Heritage

2012).

• Mogelijke redenen:

– DV’en behandelen hun content als juist (‘true’) of geratificeerd (‘established’)

(Raymond 2010).

– DV’en zijn biased ; voegen content toe aan commitment set van spreker/hoorder

(Gunlogson 2001).

• Distributie in ons corpus ondersteunt deze aanpak:

Interrogatief Declaratief
(n = 321) (n = 153)

Maar 30 (9%) 27 (17,6%)
En 16 (5%) 24 (15%)
Oh 10 (3.1%) 30 (19.6%)
Want 2 (0.6%) 13 (8.5%)
Dus 0 (0%) 23 (15%)
Total 58 (18.1%) 117 (76,4%)

5 Perspectief

• Overgrote meerderheid van accounts en change-of-state krijgt declaratief, wat is er

aan de hand bij interrogatief?

• Als DV’en alleen bevestiging relevant maken, waarom krijgen ze dan soms uitge-

breide reacties?

• Vinden we een distributie zoals getoond ook in andere conversationele genres?
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