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Ga jij naar de verse uniteit, Pappa?

Rafael (2;3)

Ga jii naar de ernieversiteit, Pappa?

Rafael (2;6\

Ga iii naar de universiteit, Pappa?

Rafael (2i9)

-U moet €€n ding goed begriipen...

-Dat kunt u niet van mii eisen. Of ik be$iip het, of ik

begnip het niet. Men kan veel rmn elkaar afdwingen, maar

het begrip 'begrip' valt daarbuiten. Of begrijpt u mii niet.

(Wim T. Sctrippers, kttuvagm\
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Inleiding

1.1 Indirecte taalhandelingen

Iemand die in het Spaans ium een ander de vraag (1a) stelt, of de leuerlijke vertaling in
het Nederlands (lb), bedoelt waarschijnlijk meer dan hU met zoveel woorden zegt.

(1) (a) ;Puedes darme algo de dinero? (HS: lO)t
(b) Kun je me wat geld geven?

Met deze taaluiting probeert de qpreker2 de hoorder ertoe zetten om hem geld te geven,
m&r letterlijk informeert hij alleen mlur naar de mogelijkheden van de ander om dit voor
hem te doen. Dat de hoorder geld kan geven aan de qpreker is een noodzakelijke voor-
waarde voor de inwilliging van het bedoelde verzoek.

In (2) is de samenhang tussen wat de qpreker letterlijk zegt en wat hij bedoelt op
het eerste gezicht minder vanzelfqprekend dan in (1):

(2) (a) Necesito dinero (GA:26)
(b) tr( heb geld nodig

Los van de contexf, uitsluitend op basis van de informatie die de linguistische vorm van
deze uiting geeft, is niet zeker welke communicatieve functie de spreker op het oog heeft
met zijn bewering dat hrj geld nodig heeft. De qpreker kan ermee aankondigen dat hij
werk of een andere geldbron gaat zoeken; hij kan de hoorder ermee vragen om te
adviseren over een manier om aan geld te komen of hij kan er zich mee excuseren voor
een be,paalde verwerpelijke vorm van gedrag. In de context waarin (2) werd gebnrikt,
fungeerde deze uiting net als (1) als verzoek om geld aan de spreker te geven. Net zoals
door de vrdag in (l) wordt door de bewering in (2) een ndzakelijke voorwaarde
uitgedrukt voor het welslagen van het verzoek, omdat het niet aangaat iemand iets te
vragen als je dat helemaal niet nodig hebt. Het verschil tussen beide verzoeken is dat in
(l) de inhoud van het verzoek expliciet wordt verwoord: de spreker verwijst letterlijk
naar de hoorder en naar de handeling die hij tot stand wil hebben gebracht; in Q)
daarentegen wordt niet aan de hmrder gerefereerd en wordt slechts een aspect van de
handeling genoemd.

Voorbeelden als (1) en (2) worden indirecte aalhandelingen genoemd, uitingen
waarin de qpreker niet allen bedoelt wat hij letterlijk zr;Et, rnau ook nog iets anders. In

t De afkortingen bij de voorbeelden verwijzen naar de tekten waanrit ze afkornstig zijn. Zie
bijlage.

2 De term 'spreker' wordt in deze studie gebruikt voor een bepaalde spreker of spreekster die op

een bepaald moment in een natuurlijke taal een taduiting tot een hoorder richt. Vrijwel alle
voorbeelden betreffen gesproken taalgebruik, maar in principe kunnen de categorieEn 'spreker' en

'hoorder' ook op geschreven tad beuokken worden.

3 In deze studie wordt met de term 'context' zowel de linguistische als de niet-linguistische

omgeving bedoeld waarin de uiting wordt gerealiseerd. Zie verder 7.1.



Inleiding

(l) is dat respectievelijk een informatieve vraag en een verzoek, in (2) een bewering en
een verzoek. Een vraagzin waarin *n poderlhtntun-cnnstructie wordt gebruilt, is een zo
geconventionaliseerde manier voor het doen van een verzoek dat het moeite kost om voor
(1) een andere interpretatie voor te stellen. Voor (2) ligt de indirecte lezing minder vast.
Toch wordt niet alleen (l) maar ook (2) in zijn context doorgaans zoals bedoeld geinter-
preteerd. Dat komt doordat de spreker en de hoorder er brj het construeren en interprete-
ren van deze uitingen van uitgaan dat de ander georiEnteerd is op een betekenis die in de
gegeven context relevant is - ook al zijn de vraag (1) en de bewering (2\ op grond van
hun letterlijke betekenis niet helemaal relevant.

Gevallen waarin ualgebruikers nog iets meer of nog iets anders bedoelen dan wat
zE met zoveel woorden zeggen, zijn kenmerkend voor uitingen als (l) en (2), ualhande-
lingen waarmee de een de ander probeert aan te zetten tot een bepaalde handeling of vorm
van gedrag. De linguistische vonnen die voor dit soort directieve aalhandelingen gebruilit
worden, zijn heel uiteenlopend. Een qpreker die iemand anders wil aansporen geld aan
hem te geven, kan behalve een interrogatieve (1) of een declaratieve zn (2) ook een
imperatieve zrn gebruiken (Geef nw even wa geldl; hij kan expliciet iungeven welke
tnalhandeling hij verricht (Ik zou je willen vragen mij wu geld te geven); hij kan de
inhoud van het verzoek expliciet noemen, zoals in (1), of verhullen. Hij kan de inhoud
enigszins verhullen, zoals in (2), of sterk verhullen (Ik ben m'n portemonnce vergetenl Ik
lub hcel nnoie sclnerun gezien). In veel van de geciteerde voorbeelden vult de spreker
zijn uiting aan met linguistische middelen die terughoudendheid uitdruk*en, zoals de
partikels algo delwa en even, en de werkwoordstijd eorr.

De keuze voor een bepaalde linguistische vorm wordt onder meer beinvloed door
de inhoud van de uiting en de verschillen in sociale status van de gesprekspartners. Een
verzoek om geld te geven geldt in Westerse culturen als een behoorlijke inbreuk op de
handelingsvrijheid van de ander. Door te informeren naar de mogelijkheden van de ander
om hem geld te geven (1) of door te kennen te geven dat hij geld nodig heeft (2), biedt de
qpreker de hoorder de mogelijkheid om het verzoek niet in te willigen. De verschillen in
status tussen de gespreksparmers worden voornamelijk bepaald door hun machtsver-
houding en het leeftijdsverschil. 7n werd het verzoek in (l) gedaan door een dochter aan
haar vader die haar financieel onderhoudt; Q) werd gebruikt door een kleindochter aan
haar grootmoeder, voor wie dat verzoek ongebruikelijker is.

1.2 Doelstellingen en werkwijze

Het onderzoek naar uitingen waarin ta lgebruikers iets anders bedoelen dan wat ze met
zoveel woorden ?r;ggen, heeft de laatste decennia een centrale plaats ingenomen in de
pragmatiek en andere, venrante disciplines waarin het taalgebruik wordt bestudeerd. In
mijn onderzoek concentreer ik me op indirecte aalhandelingen. Het onderzoek zods dat
tot nu toe ninr indirecte taalhandelingen is verricht, ontbeert een eensluidende benadering.
Er zijn verschillende zwaartepunten aan te wijzen en de theoretische kaders waarin het
onderzoek heeft plaatsgevonden zijn divers. Hierdoor is het niet in alle gevallen duidelijk
wat onder een indirecte taalhandeling moet worden verstaan. De volgende drie, traditio-
nele benaderingen zijn relevant omdat er verschillende aspecten van indirecte taalhandelin-
gen inzichtelijk mee kunnen worden gemaakt.

In de taalhandelingstheoie (Austin, t962; Searle, L969, 1979) wordt het produce-
ren van woorden en zinnen gezien als het tot stand brengen van taalhandelingen. Een

ualhandeling bestaat uit verschillende deelhandelingen, waarvan de illocutionaire hande-
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ling de belangrijkste is. Een illocutionaire handeling is wat de spreker doet met zijn
uiting, bijvoorbeeld beloven, beweren of verzoeken. In een illocutionaire handeling wordt
een onderscheid gernaakt tussen de strekking (illocutionary force) en de inhoud Qtroposi-
tiornl conteil).4 In het geval var een indirecte tnalhandeling worden tegelijkertijd twee
illocuties verricht. Recent onderzoek richt zich op de realisaties van taalhandelingen in
verschillende talen @lum-Ku1ka, 1997). Uit dergelijk empirisch georiEnteerd onderzoek
komt naar voren dat de indirectheid van met name directieve taalhandelingen zich in
uiteenlopende talen in gradaties manifesteert.

Met de conversatielogica (Grice, 1989) kan worden verklaard wlrarom een

linguistische vorm in de interactie tussen de spreker en de hoorder een bepaalde betekenis
kan kijgen die afivijkt van de leuerlijke betekenis. Volgens Grice gaan taalgebnrikers er
als ze met elkaar communiceren vanuit dat de ander zich houdt aan een universeel,
rationeel cooperatieprincrpe dat het inferentieproces systematiseert en de communicatie
doet slagen. Tot dit princrpe behoort een aantal ma:cimes die onder meer betrekking
hebben op de hoeveelheid informatir, op het waarheidsgehdte en op de relevantie van de
uiting. De wederzijdse vooronderstelling dat zowel de spreker als de hoorder dezn
madmes naleven, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet het geval, maakt het mogelijk
de maximes te gebruiken om pragmatische inferenties mee tot stand te brengen, die
datgene bevatten wat wordt bedoeld zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd.
Dezn inferenties noemt Grice conversationele implicaturen.

In de beleefdluidstltcone @rown & kvinson, 1987) wordt beleefdheid geanaly-
seerd als sociale motivatie voor indirect aalgebruik. Taalgebruikers zijn bij het constnre-
ren van hun uitingen veelal gericht op elkaars behoefte om te worden gerespecteerd en te
worden geapprecieerd. Een spreker die een verzoek uit, bijvoorbeeld, maakt inbreuk op
de behoefte van de hoorder aan terughoudendheid door de ander: hij zet de hoorder
immers aan tot het verrichten van een handeling waarvan het nuttig effect primair ten
goede komt aan hemzelf. Om die reden brengen taalgebruikers verzoeken en andere
directieve tealhandelingen vaak via een of meer beleefdheidssrategie€n tot stand.

Het doel van deze studie is tweeledig. Omdat het niet in alle gevallen duidelijk is
wat onder een indirecte taalhandeling moet worden verstaan en in hoeverre de genoemde
benaderingen met elkaar in verband staan, dient een geintegreerde afbakening van het
begrip 'indirecte taalhandeling' zich aan als eerste doelstelling van het onderzoek. Ik wil
vaststellen wat een indirecte taalhandeling precies is en indirecte taalhandelingen daarnaast

analyseren vanuit het perspectief van de conversatielogica en van de beleefdheidstheorie.
Op die manier kan inzicht worden verkregen in de inferenties waarrnee indirecte taalhan-
delingen hun betekenis krijgen en in de motiveringen die taalgebruikers hebben om hun
taalhandelingen indirect tot stand te brengen. Het is niet ongebruikelijk om een verband te
leggen tussen indirecte ualhandelingen, implicaturen en beteefdheid5, matu indirecte
taalhandelingen zijn nooit systematisch bestudeerd vanuit de perspectieven van Grice en

van Brown & Irvinson.
De tweede doelstelling van het onderzoek is om inzicht te kr[igen in de verschillen

tussen directe en indirecte realisaties vzrn taalhandelingen in concrete taalgebruikssituaties.
Daartoe verricht ik een hpalitatief en kruantitatief empirisch onderzoek naar de linguisti-

o Als ik in het vervolg vur illocutie spreek, bedoel ik daar de illocutionaire handeling mee.

5 Zo gaat Seade (1979) ervan uit dat de interpreatie van indirecte taalhurdelingen door Grices

codperatieprincipe wordt bepaald en dat beleefdheid de voornaamste motivatie is voor het gebruik
van indirecte taalhandelingen.
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sche structuren waarmee directieven in het Spaans tot stand worden gebracht. Met dit
empirisch onderzoek pretendeer ik antwoord te geven op de volgende uagen: in welke
opzichten verschillen directief-realisaties precies van elkaar? Met welke frequenties
worden in het Spaans de verschillende linguistische realisaties gebruikt? En zrjn er
verbanden aan te wijzen tussen bepaalde linguistische vormen en de tlpen directieven die
met deze vormen tot stand worden gebracht? Om antwoord te kunnen geven op deze
wagen heb ik een model ontwikkeld waarmee directief-realisaties uitputtend larnnen
worden beschreven en winrmee lovantitatief empirisch onderzoek verricht kan worden.

1.3 Opzet van de studie

Het onderzoek bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de gerntegreerde afbakening van
het begrip 'indirecte taelhandeling' centraal staat en een empirisch gedeelte waarin wordt
onderzocht met welke linguistirche vormen directieven tot stand worden gebracht. Het
theoretische gedeelte omvat hoofdstuk 2 tot en met 5, het empirisch gedelte hoofdstuk 6
tot en met L2. Het empirisch onderzoek is opgeqplitst in een lwalitatief en een lovantia-
tief deel. In hoofdstuk 6 tot en met 11 wordt verslag gedaan van het lavalitatieve deel, in
hoofdstuk 12 van het lovantiatieve deel. Een overzicht van de resultaten van het onder-
zoek wordt gegeven in hoofdstuk 13.

Als inleiding op de eigenlijke begripsafbakening bespreek ik eerst indirectheid in
algemene zin (hoofdstuk 2). Door uiteenlopende voorbeelden te bespreken van gevallen
,'6 taalgebruik waarbij de bedoelde betekenis afivijkt van de letterlijke betekenis, laat ik
zien dat 'indirectheid' een complex verschijnsel is dat zich in zeer veel vorrnen manifes-
teert. Indirecte taalhandelingen worden in hoofdstuk 3 geintroduceerd met een bespreking
van een aanAl uiteenlopende benaderingen die als representatief lunnen worden be-
schouwd voor het onderzoek zoals dat vanaf de jaren zeventig is verricht. Als uitgangs-
punt voor de afbakening kies ik de benadering van Searle. Voor de begripsbepaling werk
ik drie eigenschappen uit op basis waarvan indirecte taalhandelingen van andere vormen
van indirectheid kunnen worden onderscheiden. Ten eerste de eigenschap dat in indirecte
taalhandelingen simultaan nvee illocuties tot stand worden gebracht, ten tweede het
systematische karakter van de vormen die als indirecte taalhandeling worden gebruikt en
ten derde het conventionele karakter van veel indirecte taalhandelingen. Om te verklaren
waarom bepaalde uitingen in de interactie tussen de spreker en de hoorder als indirecte
aalhandelingen worden geinterpreteerd, analyseer ik in hoofdstuk 4 indirecte taalhandelin-
gen als conversationele implicaturen. In dat hoofdstuk geef ik een bespreking van Grices
model en van een aantal neo- en post-Griceaanse benaderingen. In de analyse van de
implicaturen van indirecte taalhandelingen ligt de nadruk op de simultane realisatie van
een meervoudige illocutie en het onderscheid tussen conventioneel- en niet-conventioneel-
indirecte taalhandelingen. Ik bepaal welke categorie of welke categorieEn implicaturen op
indirecte taalhandelingen van toepassing zijn, stel vast welke ma:rimes ten grondslag
liggen aan de totstandkoming van de,zp implicaturen en ga na of de eigenschappen die aan

implicaturen zijn toegekend ook voor indirecte taalhandelingen gelden. Om inzicht te
verwerven in de sociale motivaties die ten grondslag liggen aan het indirect realiseren van
taalhandelingen, behandel ik in hoofdstuk 5 indirecte taalhandelingen vanuit het persp€c-

tief van de beleefdheidstheorie virn Brown & Irvinson. Naast een bespreking van deze

theorie ga ik in op een aantal alternatieve benaderingen van beleefdheid. Ik behandel het

verband tussen indirectheid en beleefdheid en stel vast welke beleefdheidsstrategieEn met
behulp van indirecte taalhandelingen tot stand worden gebracht. Behalve op beleefde ga ik
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ook in op onbeleefde indirecte taalhandelingen en op indirecte taalhandelingen waarbij
beleefdheid geen rol speelt.

Voor het loualitatief- en louantitatief-empirisch onderzoek nssl'ta4lhandelingen in
concrete taalgebruikssituaties richt ik me op realisaties van directieven in het Spaans. In
hoofdstuk 6 behandel ik een aanal eigenschappen van deze aalhandelingsklasse die van
belang zijn voor het onderzoek waaryan ik in de daarop volgende hoofdstukken verslag
doe. Ik ga dieper in op de handeling die in directieven tot uitdrukking wordt gebracht en
waartoe de hoorder wordt aangezet, en bespreek de criteria waarmee tlpen directieven
kunnen worden onderscheiden. Voorts geef ik een verantwoording vmr mijn keuze om
een aantal taalhandelingen die in andere studies als directief worden aangemerlt, in mdn
ondetzoek buiten beschouwing te laten. In hoofdstuk 6 ga ik ook na of de classificaties
van linguistische varianten van directieven die tot nu toe zijn voorgesteld, bnrikbare
uitgangspunt€n verschaffen voor mijn empirisch onderzoek naar realisaties van directieven
in het Spaans. In hoofdstuk 7 geef ik de doelstellingen en de hoofdtijnen van het model
van realisaties van directieven dat ik heb onnvikkeld om de structuren van directieven te
kunnen beschrijven en empirisch te kunnen toetsen. Het model omvat verschillende
dimensies, waaryan ik de keuze verantwoord door een beqpreking van de linguistische
indicatoren die bepalen dat een be,paalde uiting als directieve taalhandeling fungeert. In
hoofdstuk 8 tot en met 11 wl ik het model nader in door een beschrij"ing te geven van
een groot aantal voorbeelden van diretieven die in elk van de vier dimensies waaruit het
model is opgebouwd worden geclassificeerd. In hoofdstuk 12 doe ik verslag van twee
krvantitatieve onderzoeken die ik op basis van het model heb verricht. Ten eerste heb ik
onderzoek gedaan naar de frequenties van de vormen die als directieven worden gebruikt
en ten tweede heb ik onderzocht welke correlaties er bestaan tussen de linguistische
vormen en de t)?en directieven die ermee tot stand worden gebracht. De data voor het
onderzoek zijn afkomstig uit een corpus van filmscenario's en toneelstukken die het

alledaagse Spaanse taalgebruik benaderen,
In het afsluitende hoofdstuk laat ik de belangrijlste bevindingen van het onderzoek

de rewe passeren en geef ik suggesties voor verder onderzoek.
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Alvorens in het volgende hoofdstuk tot een afbakening van het begrip 'indirecte taalhan-
deling' te komen ga ik in dit hoofdstuk in op de notie indirect taalgebruik. ln 2-1 verge-
Ujk ik wat er in het gewone aalgebruik en in de vakliteratuur onder 'indirect' wordt
verstaan. ln Z.zlaat ik zien dat er allerlei vormen van indirecl taalgebruik kunnen worden
onderscheiden en geef ik de kenmerken van de verschillende soorten. Een indirecte
taalhandeling is edn van de vele tSpen.ln 2.3 probeer ik vast te stellen of er een adequate
definitie van indirectheid kan worden gegeven.

2.1 'Indirect' als alledaagse en vaktechnische term

Als er van een ta^lgebruiker wordt gezegd dat hij ach irtd,irect uitdrukt, wordt daar in het
alledaagse tnnlgebnrik meestal onder verstaan dat hij niet echt zegt wat hij eigenlijk
bedoelt. De hvalificatie 'indirect' houdt meesal een negatief oordeel over iemands
manier van spreken in. Dit wordt geillustreerd door een aanal uitdrukkingen die in het
Nederlands worden gebruilt: deze spreker 'draait erom heen', 'windt er doe\ies om',
'noemt het beestje niet bij zijn naam', hij gebruikt 'een omhaal van woorden' of hij zegt
niet 'op de man af wat hij bedoelt. Het Spaans kent vergelijkbare zegswijzen, bijvoor-
beeld "hablar con rodeos" (letterlijk 'met omwegen praten'), "andar con circunloquios"
('eromheen draaien') en 'hablar con segundas" ('met dubbele bodems praten').

In de vakliteratuur zijn indirectheid en indirecl taalgebruik geen technische
begrippen die ingeburgerd zrjn en eenduidig zijn gedefinieerd. Brown &. I-evinson
behoren tot de weinige auteurs die expliciet van indirecmess spreken. Zij omschrijven
deze term als volgt:

(...) any communicative behaviour, verbal or non-verbal, that conveys something
more than or different from what it literally means (1987:134).

Er worden in de literatuur ook andere termen gebruikt om hetzelfde verschijnsel aan te
duiden.r Searle noemt het begrip 'indirectheid' niet met zoveel wmrden, miur citeert een
aantal vonnen van indirect taelgebnrik en omschrijft deze als gevallen waarbij "the
speaker's utterance meaning and the sentence meaning come apart in various ways'
(1979:30), dat wil zeggen gevallen waarin de door de spreker bedoelde betekenis verschilt
van de letterlijke betekenis van de zin. Grice gaat in zijn conversatielogica uit van het
idee dat de betekenis van een uiting uit nree onderdelen bestaat 'what is said" en *what

is implicated'. Hd hanteert evenmin de term 'indirect'. In zijn analyse van het werk van
Grice en Searle spreekt Tsohatzidis (199a:1a) in verband met indirectheid van de

"standard" en "occasional" betekenis van uitingen. Tsohatzidis legt dit onderscheid als
volgt uit:

I Ik bespreek hier alleen de gangbare definities van indirea taalgebruik. Als ongSruikelijk be-

schouw ik bijvoorbeeld de opvatting van Leech (1983) dat elk doelgericht taalgebruik als indirect
dient te worden beschouwd. Zie ook 6.3.
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ffis distinction is not] intended to suggest that 'standard' meanings do not
manifest themselves on all occasions, but rather that 'occasional' meanings only
manifest themselves on a subset of those occasions (...) (1994:1a).

Andere auteurs (onder meer I-evinson, 1983; Risselada, 1993) hebben het over verschillen
tussen de Qinguistische) vorm en de (communicatieve) functie van de uiting.

2.2 Vormen van indirect taalgebruik

Welke van de in de vakliteratuur gebruikte termen men ook hanteert, in de pragmatiek
worden veel meer verschijnselen als vormen van indirectheid beschouwd dan alleen de
gevallen die in het gewone taalgebruik als indirect worden opgevat. Het volgende
overzicht laat zien dat er allerlei vormen van taalBebnrik kunnen worden onderscheiden
uaarin de bedoelde betekenis afwijkt van de letterlijke betekenis.2

(l) (rnctafoor)
Sally is a block of ice (Searle, L979:76)
+'Sally is ongevoelig/onbenaderbaar/afsandelijU ...'

Q) Qnetonymie)
Wall Sreet is in panic (Gibbs, 1993:259)
+ 'Er heerst paniek onder de handelaren op de beurs in Wall Street'

(3) (synccdoclu)
I've got three hands here to help (Bach & Harnish, 1979:68)
+ 'Ik heb hier drie werkmannen om te helpen'

(4) (ironie)
[een spreker over een vriend die hem heeft bedrogen]
He is a fine friend (Grice, 1989:53)

= 'Hij heeft zich een slechte wiend getoond'
(5) (retorische vraag)

How was I to know...? @rown & kvinson, 1987:223)
+ 'Ik kon 't niet weten'

(6) (hyperbool)
This has been the happiest day of my life (Wilson, 1990)
+ 'Dit was een zeer mooie dag voor mij'

(7) (rtotes)
[over een dronken vent die het meubilair kort en klein heeft geslagen]
He was a little intoxicated (Grice, 1989:34)
* 'Hlj was ladderzat'

(8) (tuttologie)
Boys will be boys (Brown & Levinson, 1987:220)
+ '7fi zijn jongens ss ss11s1nal'

2 De gebruikelijke benaming van het type indirectheid geef ik tussen haakjes cursief weer. Achter
de pijl volgt een parafrase van de indireae betekenis. Indien dat voor de interpretatie onontbeerlijk
is, geef ik tussen vierkante haakjes enige contextuele informatie.
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(9) (gegeneraliseerde convenationele implicwuur)
X is meeting a woman this evening (Grice, 1989:37)
+ 'De persoon met wie X een afqpraak heeft is iemand anders dan X's
wouw/zus/...'

(10) (gepaniculaiseerdc convercationele implicauur)
[een evaluatie van lones door de Vakgroep Filosofie]
Jones has beautiful handwriting and his English is grammatical (Horn, 1988:119,
naar Grice)
+ 'Jones is niet goed in fllosofie'

(11) (eudemismc)

Deze kater is geholpen
+ 'Deze kater is gecastreerd'

(12) (efiipsis)
Meneer van Oekel? Telefoon (OB:27)
+ 'Kom aan de telefoon, er is iemand aan de lijn voor u'

(13) (impersorwlisuie)

[een conducteur tegen een rokende passagier]
Er wordt hier niet geroolt (0B:26)
+ 'Het is niet toegestaan hier te roken, doof uw sigaret'

(14) (onruuwluuig taalgebrutk)
France is hexagonal (Austin, L962:143)
+ 'Franl:rijk is bij benadering zeshoekig'

(15) (ogercchijnlfil<e uitnodiging)
Let's do lunch sometime (Isaacs & Clark, 1990:493)
+ 'Ik nodig je uit om te lunchen maar het is niet mijn intentie om daadwerkelijk af
te spreken'

(16) (tmdse)
Digamos que sf ('Laten we zeggen van wel', letterlijk 'Laten we ja zsggen')
=+ 'Vermoedelijk wel'

(17) (doublet)
Yo lo que quiero es una casa. Y esto no es una casa ctsa GrG) ('Maar ik wil een
huis. En dit is geen huis huis')
+ 'Dit is geen echt huis'

(18) (spreelovoord)
De noche todos los gatos son pardos (\ID:137) ("s Nachts zijn alte katjes grauw')
+ "s Nachts kan men de dingen niet goed onderscheiden'

(19) (vtoek)
Me cago en la madre que te pad6 ('Ik schijt op de moeder die je heeft gebaard')
+ 'Ik ben kwaad op je/verontwaardigd...'

(20) (ircirunrie)
Heb jd mijn krant gezien?

= 'Ik beschuldig je ervan mijn lrant te hebben gepakt'
(Zl) (sarcasne)

ePara qud tienes la cabeza, s61o paxa peinarte? (LP:3a) ('Waarvoor gebruik je
eigenlijk je hoofd? Alleen maar om je te kammen?')
+ 'Doe niet zo stom. Denk na'
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Qz) (hiru)

[de qpreker heeft zojuist een bitterbal opgegeten die de hoorder hem heeft gege-
venl
Wat een heerlijke bitterballen zijn dat
+ 'Geef me nog een bitterbd'

Q3) (ridiculiseren von een uiting van dc lnordcr)
Yes and I am Mary the Queen of Romania (Morgan, t978:278)
+ 'De bewering die jij net hebt gedaan is duidelijk niet waar'

Q4) (fwisclu gemeenschappelijkhci$
Het is niet koud hE, vandaag

=+ 'Het is mijn bedoeling dit geqprek soepel te laten verlopen'

QS) (kcnnis van znlcen suggereren)
Deze mewourv heeft een CVA3 gehad (naar Dascal, 1983:128)
=+'Aangaande beroertes ben ik terzake kundig'

Q6) (faniliariteit suggereren)

[over Fris Bolkestein]
Frits zei gisteren tegen me dat 'ie minister-president wil worden (naar Dascal,
1983:128)
=+'Ik ken Frits Bolkestein persoonlijk'

Tot de bekende en veel bestudeerde typen indirect ' rlgebnrik behoren met nitme
stijlfiguren. Hiervan zijn (l)-(8) voorbeelden. Met de metaforische uiting (1) wordt niet
letterlijk bedoeld dat Sally een stuk ijs is, maar dat zij gedrag of karaktertrekken vertoont
die doen denken aan rjs. Metonymie (2) en synecdoche (3) zijn venvant aan of subtypen
van rnetaforena; in het eerste geval wordt het bedoelde begrip aangeduid met een woord
dat nauw verwant is met dat begrip, in het tweede geval wordt een qpecifiek onderdeel
van het bedoelde begrip gebruilc als aanduiding voor het gehele begrip ('pars pro toto').
In het voorbeeld van ironie (4) wordt het tegenovergestelde bedoeld van wat er letterlijk
is gezegd, want de persoon over wie het gaat heeft zich juist niet een goede wiend
getoond; de spreker die de retorische vraag (5) stelt verwacht geen antwoord op zijn
@9, miur drukt uit dat h{ het niet kon weten; (6) is een hlperbool, want de qpreker
geeft een overdreven weergave van de werkelijkheid; ook (? strookt niet letterlijk met
hetgeen de spreker wil uitdrukken, want het gaat over iemand die juist erg dronken was;
het volgende voorbeeld (8) is een gemeenplaats die letterlijk gezien niet informatief is,
maar bijvoorbeeld lcan worden gebruikt om een excuus uit te druk&en.

(9) en (10) zUn klassieke voorbeelden van conversationele implicaturen. De
indirecte betekenis hiervan komt tot stand op basis van de letterlijke betekenis van de
gebruikte woorden en door het toepassen van bepaatde mudmes die door t algebruikers
worden gevolgd (zie Grice, 1989). (9) is een gegeneraliseerde en (10) een geparticulari-
seerde implicatuur. Het verschil tussen beide typen is gelegen in de mate van contextaf-
hankelijkneid. Geparticulariseerde implicaturen zijn relatief sterk contextgebonden, dat wil

3 CVA: cerebro vasculair accident.

o Ik g. hier voorbij aan de discussies die in de vakliteratuur worden gevoerd over de precieze ver-
schillen en overeenkornsten tussen metaforen, metonymie en synecdoche (zie Ortony, 1993).
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zeggen in een andere context resulteert (10) wellicht in een andere implicatuut'; gegene-

raliseerde implicaturen daarentegen blijven hetzelfde in verschillende contexten. Overi-
gens worden ook de meeste vormen van beeldqpraak, waarvan (l)-(8) voorbeelden zijn,
door Grice als geparticulariseerde implicaturen geanalyseerd.

In (11) wordt het werloroord hclpen gebruikt waar c(Nteren wordt bedoeld. De
letterlijke uiting bevat precies dezelfde informatie als de niet-Ietterlijke uiting; het enige
verschil is dat lulpen verbloemender is dan casneren.

trlliptische uitingen zoals Telefoon! en Taxi! (12) bevatten geen volledige proposi
tie, maar alleen nominale constituenten. Toch worden elliptirche uitingen in de context
waarin ze worden gebruikt doorgaans probleemloos op de door de spreker beoogde
manier geinterpreteerd. 6

In impersonaliserende of defocaliserende uitingen wordt een rechtstreekse
persoonsverwijzing vermeden. In (13) wordt een letterlijke verwijzing naar de hoorder
ontweken door het gebruik van de lijdende vorm. Wat de qpreker bedoelt, is de hoorder
ertoe te bewegen zijn sigaret te doven, minr letterlijk doet hij een bewering die niet waar
is.7

Onnauwkeurig taalgebruik ('loose alk' of 'rough approximations') (14) wordt
beschreven door Sperber & Wilson (1986:233) en Wilson (1995:205). In dit voorbeeld
van Austin bedoelt de qpreker niet wat hij letterlijk zngt, omdat Franlaijk strikt genomen
niet zeshoekig is. Wat hij bedoelt, is dat de vorm van Frankijk, globaal gezien, een

zeshoekige indruk maakt.
Isaacs & Clark (1990) analyseren gevallen van ogenschijnlijke uitnodigingen

('ostensible invitations') (15), uitnodigingen die niet serieus zijn bedoeld: de qpreker
veinst oprechtheid, hetgeen wederzijds erkend wordt door spreker en hoorder, die
stilzwijgend volharden in de schijnuitnodiging. Hoewel het niet zijn intentie is daadwerke-
lijk iets af te spreken, kan de spreker met (15) indirect tot uitdrukking brengen dat hij het
gezelschap van de hoorder in principe wel op prijs stelt.

Hedges (16) zrjn linguistische middelen @artikels, woorden, zinnen) met een

modificerende functie. In dit voorbeeld heeft diganns zijn letterlijke betekenis verloren;
de spreker stelt niet voor om "sf" te zag1en, minr wil bijvoorbeeld uitdnrkften dat hij niet
de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de waarheid van zijn uiting.

Het in (17) gegeven voorbeeld wordt beqproken door Horn (1993:a9). Het is een

illustratie van de vonn van indirectheid die Dray (1987, geciteerd door Horn, 1993:48)
doublet ('double') heeft genoemd. Het dubbel noemen van een bepaalde nominale
constituent kan in onder meer het Spaans en het Engels worden gebruikt om een prototy-
pisch lid van een bepaalde verzameling te selecteren. De gesprelspartners in het voor-
beeld zijn een jongeman en zijn verloofde die een appartement komen bezichtigen dat te

s Soms zijn geparticulariseerde implicaturen zeer sterk contextgebonden. Grundy (1995:8) citeert
het voorbeeld He's lrom Barcelona dat de betekenis 'Hij is dom en geen enkele aandacht waardig'
krrjgt als het door de hoofdpersoon van de serie Fawlry Towers gezegd wordt over Manuel.

6 De indirectheid van (12) wordt in het stripverhaal waanrit dit voorbeeld afkomstig is op

absurdistische wijze geillustreerd. De hoorder reageert namelijk ds volgt: '... dat is inderdaad

een telefoon, ja. En hier hebben we een tafel... Dit is eetr stoel... En dat is een lamp" (OB:27).

7 Net als in (12) -zie noot 6- wordt de indirectheid in (13) geillusueerd door de reactie van de

hoorder op de letterlijke betekenis: *O nee! En wat dacht u dat ik hier z;lt te doen dan?!'
(OB:26).

1t
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huur wordt aangeboden. Het betreft een penthouse met onder meer een kippenhok en een
tropische tuin, dat geheel niet naar de smaak van de spreker is, de verloofde, die zich met
deze uiting beklaagt.

Spreekrvoorden (18) en vloeken (19) zrjn bij uitstek vornen van taalgebruik
waarbij de qpreker niet bedoelt wat hij expressis verbis zegt. Spreekrvoorden zijn
uitspraken met een vaste vorm die in situaties die niet verband houden met de letterlijke
betekenis worden gebruikt bij wijze van levensles; vloeken zUn uitspraken waannee
verontwaardiging of woede tot uitdrukking wordt gebracht en die veelal, zoals in dit
voorbeeld, dienen om de ander te beledigen. Ook de volgende twee t)?en indirect
taalgebruik, Q0) en (21), fungeren veelal als belediging van de hoorder. ln het geval van
insinueren wordt de hoorder op bedekle manier beledigd of verdacht gemaakt. Sarcasme
heeft net als insinueren een beledigende functie, maar anders dan insinueren wordt
sarcasme als een t)?e ironie beschouwd. Het voorbeeld QD behoort tevens tot de
categorie van de retorische vragen. Het geven van een hint (22) is net als insinueren een
bedekte manier van communicatie, maar dan zonder beledigende intentie. Het volgende
voorbeeld (23) is een vaste uitdrukking die in het Amerikaans Engels wordt gebruikt als
reactie op beweringen van de hoorder die in ogen van de spreker flagrant onwaar zijn.

Fatische gemeenschappelijkheid ('phatic communion') Q4) betreft stereot)?e
opmerkingen, over bijvoorbeeld de weersgesteldheid, die op het eerste gezicht onbedui-
dend zijn miur toch een communicatieve functie kunnen hebben. Ze dienen in veel
culturen om een stilte in het gesprek te vermijden of de wens van de qpreker tot uitdnrk-
king te laten brengen dat hij het gesprek soepeltjes wil laten verlopen (zie Laver, 1975).

De typen indirect aalgebruik wiurvan (25) en Q6) voorbeelden zijn, worden
genoemd door Dascal (1983). Indien een spreker een technische term gebmikt waar hij
net zn goed een niet-technische term had lnrnnen gebruiken (25) wil hij wellicht duidelijk
maken dat hij een expert is; het gebruik van een v@rnaam suggereert in veel westerse
culturen een zekere mate van intimiteit, waardoor de spreker van (26) misschien uitdrukt
dat hij een persoonlijke relatie heeft met de in dit voorbeeld genoemde publieke figuur.

In het overzicht dat ik hierboven van de vormen van indirect t-algebruik gegeven
heb pretendeer ik niet uitputtend te zijn. Ik heb slechts een indnrk willen geven van de
enorme hoeveelheid verschijnselen in het taalgebruik die als indirect kunnen worden
beschouwd. Indirectheid is een algemeen verschijnsel, Mt in verschillende vormen
voorkomt.

2.3 Familiegelijkenissen

De voorbeelden van indirect taelgebruik laten zien dat indirectheid een categorie is
waartoe een reeks van uiteenlopende en elkaar overlappende, meer of minder welom-
schreven vormen van taalgebruik behoren die op allerlei manieren overeenkomsten
vertonen. De categorie indirectheid vertoont behalve het vorm-functie-verschil echter geen

specifieke eigenschappen waarmee alle leden kunnen worden gekarakteriseerd. Indirect'
heid vormt veeleer een netwerk van eigenschap,pen, of, in terrnen van Wittgenstein
(1958:$67), familiegelijkenissen. Wittgenstein gebruikt dit begrip als hij het concept 'qpel'
omschrijft:

(...) we see a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing in
the same way: sometimes overall similarities, sometimes similarities of detail. I
can think of no better expression to characterize these similarities than "family
resemblances" (Wittgenstein, 1958:32).
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Voor de hierboven besproken tlpen indirect taalgebruik kunnen onder meer de volgende
familiegeldkenissen worden genoemd:

(a) Een aanal voorbeelden behoort tot meer categorieen. 7n zljn niet alleen (9) en
(10), maar ook veel andere voorbeelden vormen van inferenti€le indirectheid. Veel
typen indirect taalgebruik betreffen met name geparticulariseerde implicaturen.
Ook kunnen verscheidene voorbeelden als indirecte taalhandeling worden opgevat
(5), (10), Q0), QD, Q2)).Daarneast is het voorbeeld van sarcasme (21) ook een

retorische waag.

O) Vanuit het perspectief van de linguistische stnrctuur van de uiting kan een onder-
scheid worden gemaakt tussen ffin indirectheid die alleen bepaalde componenten
van de uiting betreffen en typen die de hele uiting behelzen. In sommige gevallen,
zoals in (5), (6), (15) en (20), heeft de indirectheid berekking op de hele uiting,
in andere gevallen, zoals in (11), (16) en (17), op qpecifieke lexicale elementen.
Tot de linguistische stnrctuur behoort ook de intonatie waannee de uiting wordt
gerealiseerd. Sommige typen vereisen voor de indirecte lezing een specifiek
intonatiepatroon. Dit geldt bijvoorbeeld voor (4), (13), (19) en (21).

(c) Bezien vanuit het perspectief van de structuur van de taalhandeling betreffen
sommige tlpen indirect ta-lgebruik de propositie, andere de illocutie en weer
andere zowel de propositie als de illocutie. Propositioneel indirect zijn bijvoor-
beeld metaforen, tautologie€n en eufemismen; illocutionair indirect zijn veel
indirecte taalhandelingen; illocutionair en propositioneel indiret zijn hints en

insinuaties.
(d) Als we bd de uralyse van indirect taalgebruik uigaan van het perspectief van de

intentie van de qpreker kan men een onderscheid maken tussen t)?en indirect
taalgebruik die intentioneel en niet-intentioneel zijn. In het laatste geval heeft de

spreker geen specifieke indirecte communicatieve intentie, zoals in het geval van
elliptisch (L2) en onnauwkeurig (14) taalgebruik. Tot het sprekers-perspectief
lannnen ook perlocutionaire effecten worden gerekend. Sommige tlpen indirect
raalgebruik zijn bedoeld om specifieke perlocutionaire effecten teweeg te brengen,
bijvoorbeeld om iemand aan het lachen te maken of te beledigen of om de
communicatie soepel te laten verlopen.

(e) Bezien, tot slot, vanuit het perspectief van de interpretatie door de hoorder
vereisen sommige tlryen een specifieke kennis van de context voor de door de
spreker bedoelde interpretatie; andere worden door de hoorder probleemloos
geinterpreteerd, zonder contextuele informatie. Contextonafhankelijke t)?en
betreffen vaste uitdrukkingen of geconventionaliseerde vormen van indirect
taalgebruik.

2.4 Conclusie

Indien men uitgaat van de in de literatuur gangbare benaderingen en indirectheid in het
tnalgebruik definieert als een niet-rechtstreekse relatie tussen de linguistische vorm en de

communicatieve functie van uitingen, bl{kt dat indirectheid een veelvoorkomend

verschijnset is. Aan de hand van een ree}s uiteenlopende voorbeelden heb ik laten zien

dat tot indirect taalgebmik een amalgaam van verschijnselen behoort die op verschillende
manieren met elkaar in verband staan. Met behulp van Wittgensteins notie 'familiegelijke-
nissen' kan het standpunt worden verdedigd dat het geen bezwaar is dat er geen uitputten-

de reeks eigenschappen kan worden vastgesteld wumrmee alle leden van de categorie
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indirect trrlgebruik kunnen worden gedefinieerd. Met het noemen van een aanal aspecten
die zich bij de verschillende typen indirectheid op uiteenlopende wijzen manifesteren is de
categorie voldoende omschreven. Toch is indirectheid voor de studie ualr tnelgebruik een
moeilijk te hanteren begnp. De diversiteit van de typen indirect t-"lgebnrik wijst op de
complexiteit van de relatie tussen de linguistische vorm van uitingen en hun communica-
tieve functie. Niettemin, m zal ik in het volgende hoofdstuk betogen, beschikken we met
de notie indirecte aalhandeling over een goed afgebakend concept waarmee een groot
aantal uitingen kan worden beschreven.



3 Indirecte taalhandelingen: een afbakening

Indirecte taalhandelingen zijn veelvuldig en vanuit verschillende perqpectieven bestudeerd.
Door de verscheidenheid van de benaderingen ontbeert de notie een eenduidige definitie.
De doelstelling van dit hoofdstuk is te komen tot een afbakening van het begrip 'indirecte
taalhandeling'. Dit doe ik door de volgende onderzoeksvragen aan de orde te stellen: wat
is een indirecte tnelhandeling en wat moet worden verstaan onder het tegengestelde begrip
directe taalhandeling? (3.2). Wat is de status van de letterlijke illocutie van indirecte
aalhandelingen? (3.3). Wat is het verband tussen de geslaagdheidsvoorwaarden en
indhecte taalhandelingen? (3.4). En wat is de rol van conventies in indfuecte taalhandelin-
gen? (3.5). Een bespreking van de relevante literatuur opent het hoofdstuk (3.1).

3.1 Benaderingen van indirecte taalhandelingen

Bij mijn analyse van indirecte taalhandelingen baseer ik mij op het werk van Searle.
Alvorens Searles theorie te bespreken (3.1.4), analyseer ik eerst kort een drietal afwijken-
de benaderingen, die van Sadock (3.1.1), van Gordon & I-akoff (3.1.2) en van I-evinson
(3.1.3). Mijn keuze voor het werk van Searle wordt in de eerste plaats bepaald door het
feit dat deze auteur een duidelijk criterium biedt om vast te stellen wat een indirecte
tnalhandeling is. Daarnaast heeft Searle inzichten uit onderuoek naar indirecte taalhande-
lingen dat door anderen -met name Sadock en Gordon & kkoff- is verricht, gesyste-

matiseerd en verder ontwikkeld.

3.1.1 Sadock

Het soort realisatie van taalhandelingen dat nadien bekend is geworden onder de term
'indirecte taalhandeling' is voor het eerst bestudeerd door Sadock in het kader van de
performatieve hypothese (Ross, 1970). Sadock (1970, L972, 1974) vestigde de aandacht
op zinnen die de oppervlaktestructuur van een wdag hebben, maar worden gebruikt als
verzoek. Dergelijke vornen, die hij 'whimperatives' noemder, vormden een probleem
voor de performatieve hypothese. Sadock beschouwde ze als idiomatische uitdrukkingen
('qpeech act idioms') die deel uitmaken van het lexicon. 7a is, in Sadocks optiek, (la)
een idiomatische uitdrukking voor (1b), net zoals "kick the bucket" idiomatisch is voor
'doodgaan'.

(1) (a) Can you give me a drink?
(b) I request you to give me a drink

Een argument dat volgens Sadock pleit voor een dergelijke benadering is dat Can you

W? een standaardmanier is om een indirect verzoek te doen maar de synonieme

uitdrukking Are you able VP? net. Een ander argument dat Sadock aanvoert, is dat

I Heringer (197?) heeft voor bedoelde realisaties van taalhandelingen de term 'indirect' geinuodu-

ceerd.
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speech oct idioms een aantal syntactische kenmerken vertonen die de overeenkomstige
imperatieve vorrn ook hebben, bijvoorbeeld de mogelijkheid om please toe te voegen.

De opvatting dat indirecte taalhandelingen idiomatische uitdrukkingen zrjn is
nadien door veel auteurs verworpen (zie bijvoorbeeld Searle, 1980:19, Gazdar, L979:,I5-
35, Levinson, 1983:269,272 en Geis, 1995:L24). Een sterk bewijs voor de onjuistheid
van Sadocks visie is dat reacties op indirecte taalhandelingen gericht lunnen zijn op de
letterlijke betekenis. Dit is niet het geval bij idiomatische uitdnrkkingen zoals "kick the
bucket'. Daarnaast is ook het feit dat een leuerlijke vertaling van 'kick the bucket" naal
een andere taal niet een zin oplevert met de betekenis 'dmdgaan' een bewijs dat indirecte
aalhandelingen geen idiomatische uitdrukkingen zijn. Irtterlijke vertalingen van veel

-ofschoon niet alle- indirecte taalhandelingen naar andere talen resulteren doorgaans
juist in een indirecte taalhandeling met dezelfde strekking:

(2) (a) Do you want to do A?

O) Wil je A doen?
(c) eQuieres hacer A?

3.1.2 Gordon &. Lakortf

Gordon & kkoff (1975) behandelen indirecte taalhandelingen in termen van conversatio-
nele postulaten, die zijn geinspireerd op Grices cooperatieprincipe (1975:83). Conver-
sationele postulaten zdn "nrles of grammar" (1975:8a) waarnee de taalgebruiker een
taalhandeling kan afleiden2 uit een andere taalhandeling. Behalve van het werk van Grice
maken Gordon & kkoff gebruik vur de uit de taalhandelingstheorie afkomstige ge-
slaagdheidsvoorwaarden. De conversationele postulaten zijn gebaseerd op de volgende
regels:

One can convey a request by asserting a speaker-based sincerity condition or
questioning a hearer-bas€d sincerity condition (1975:86).

Verzoeken waarin een spreker-georiEnteerde voonraarde aan de orde wordt gesteld zijn
die van het type Ik wil du...; verzoeken waarin wordt geinformeerd naar een hoorder-
georiEnteerde voorwaarde zijn bijvoorbeeld Wil je...? en Kun je...?. Naast wat zij
oprechtheidsvoorwaarden noemen, hanteren Gordon & kkoff daarmee samenhangende
redelij kheidsvoorwaarden. 3

De toepassing van Grices co6peratieprincipe in de analyse van indirecte teelhande-

lingen alsmede het verband dat wordt gelegd tussen de stnrctuur van indirecte taalhande-
lingen en de geslaagdheidsvoorwaarden voor taalhandelingen vinden we t€rug in Searles
theorie van indirecte aalhandelingen; ze nemen ook in mijn analyse een belangrijke plaats
in. Het introduceren van conversationele postulaten, zoals Gordon & I-akoff voorstellen,
is echter ongewenst. Het belangrijkste bezwaar is dat ze redundant zijn (vgl. Searle,
1979:175; I*vinson, 1983:271). De normen in de trant van Grices co6peratieprincipe die

2 Gordon & Lakoff (1975:8a) gebruiken in dit verband ten onrechte de term 'entail'. Ewailmcrxs
zijn echter andersoortige inferenties dan de hier bedoelde implicaturen.

3 Wat Gordon & Lakoff (1975) rangschikken onder het begrip sincerity condition komt niet over-
een met wat er bijvoorbeeld door Searle onder wordt verstaan.
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ualge,bruikers hanteren, alsmede het feit dat een taalhandeling indirect kan worden
uitgevoerd door een geslaagdheidsvoorwaarde voor die taalhandeling aan de orde te
steUen maakt een formalisering in termen van specifieke conversationele postulaten

overbodig.

3-1.3 l*viruon

Levinsons idee€n omtrent indirecte taalhandelingen komen voort uit zijn bezwaren tegen
benaderingen als die van Gordon & Lakoff en Searle.4 Levinson (1983:$6.a.3) stelt een

benadering voor van indirecte taalhandelingen, in het bdzonder indirecte verzoeken,
vanuit het perspectief van de conversatieanalyse.

Wat in de aalhandelingstheorie als een indirecte taalhandeling wordt aangemerkt,
wordt in de conversatieanalyse beschouwd als inleidend verzoek, het eerste paardeel van
een verzoek-sequentie. In zo'n inleidend verzoek worden de eventuele redenen om niet te
voldoen aan het verzoek door de qpreker afgetast. Een maximale verzoek-sequentie
bestaat uit vier delen: een inleidend verzoek, de toestemming, het eigenlijke verzoek en

de inwilliging (of afirijzing):

(3) A: Do you have hot chocolate?
B: mmhmm
A: Can I have hot chocolate with whip@ cream?

B: Sure (eaves to get)
(I-evinson, 1983:347, naar Merritt)

Een dergelijke sequentie is het minst geprefereerd; het meest geprefereerd is een

nueeledige sequentie met een inleidend verzoek en een reactie op het niet-gerealiseerde
verzoek. Met een inleidend verzoek kan de qpreker zo het doen van een verzoek zelf uit
de weg gaan.

I-evinson stelt dat binnen een conversatieanatytisch kader problemen ten aanzien
van de definitie van indirecte taalhandelingen worden vermeden:

Questions about whether they have 'literal' or 'indirect' (or both) forces or
meanings simply do not, on this view, arise (1983:363).

De conversatieanalytische benadering is een empirische, voornamelijk descriptieve
invalshoek waarbinnen weliswaar de patronen die sequenties en uinvisselingen van

aalhandelingen vertonen worden geidentificeerd, maar waailnee geen verklaring wordt
gegeven voor de vornen die worden gebruikt.

t7

a Levinsons kritiek op de gangbare theorieEn vut indirecte taalhandelingen behandel ik itr 3.2.
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3.1.4 Seark

Om indirecte aalhandelingen af te bakenen en te onderscheiden van andere soorten
indirect taalgebruik baseer ik me op Searles essay Indirect speech acts (L975, 1979)5. In
mijn ogen omvat zijn analyse drie kempunten waarmee indirecte taalhandelingen lunnen
worden gekarakteriseerd: ten eerste, de simulane realisatie van tvyee illocuties; t€n
tweede, het verband tussen de vormen van indirecte tealhandelingen en de geslaagdheids-
voorwaarden en ten derde het conventionele karakter van veel indirecte tealhandelingen.

Twee illocuties

Voor Searle nemen indirecte taalhandelingen een speciale positie in onder de verschillende
vorrnen van indirect taalgebruik die in hoofdstuk 2 werden besproken:

In the special case of indirect speech acts, the speaker means what he says but he
also means something more (...) (Searle, 1979:ix).

In het geval van indirecte taalhandelingen worden tegelijkertijd twee illocuties gereali-
seerd: 6€n illocutie wordt indirect uitgevoerd door een andere illocutie uit te v@ren.
Searle introduceert de term primary illocutiorury act voor de niet-letterlijke illocutie en
de term secondnry illocutiorury act voor de letterlijke illocutie.6 De volgende voorbeel-
den zullen in de meeste situaties indirecte aalhandelingen zijn:

(4) Can you pass the salt? (1979:36)
(5) You're standing on my foot (1979:38)

Indien (4) fungeert als indirect verzoek om het zout aan te geven, is de primaire illocutie
het veruoek en de secundaire illocutie een informatieve vraag; indien (5) fungeert als
indirect verzoek van de spreker om van zijn tenen af te gaan is de primaire illocutie het
verzoek en de secundaire illocutie een bewering. De indirecte taalhandelingen (4) en (5)
onderscheiden zich van elkaar door het feit dat in (5) niet alleen de illocutie maar ook de
propositie $oulget off tny foot) indirect wordt gerealiseerd; in (4) daarentegen wordt de
bedoelde propositie (youlpass tlu salt) wel letterlijk gerealiseerd (vgl. Van Eemeren &
Grootendorst, 1992:57).7

5 Searles artikel over indirecte taalhandelingen is voor het eerst gepubliceerd in de bundel van
Cole & Morgan uit 1975; h 1979 is het verschenen als hoofdsnrk 2 van Eryression and meaning:
studies in the tluory of speech aas.

6 Het is ook mogelijk dat er meer dan nree illocuties worden gerealiseerd. lndien Je trebt de d.eur
van de ijslust open laten staon een ge'irriteerd verzoek is, kan worden betoogd dat de spreker drie
illocuties realiseert: een bewering, een venvijt en een verzoek. Zie voorts 10.2.5.

7 Van Eemeren & Grootendorst (1992:57, 5E) noemen als derde mogelijlctreid indirecte taalhande-
lingen waarbij de indirectheid niet betrekking heeft op de illocutie maar uitsluitend op de pro-
positie. Een voorbeeld is He's a real Dutchman dat in een specifieke context He wants everybody
to pay for thcmselves kan betekenen. In mijn optiek hebben indirecte taalhandelingen echter alleen
betrekking op illocutionaire indirectheid. tn dit voorbeeld zou ik a real Dwchman beschouwen als
een metafoor of synecdoche.
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Om zijn stelling te bewijzen dat er in het geval van indirecte taalhandelingen altijd nvee
illocuties worden uitgevoerd (de meervoudige-illocutiehlpothese) brengt Searle naiar voren
dat het niet alleen mogelijk is om te reageren op de niet-letterlijke, maar ook op de
letterlijke handeling. In de volgende voorbeelden reageert B op de letterlijke illocutie van
de uiting van A:

(4) A: Can you pass the salt?
B: No, sorry, I can't, it's down there at the end of the table (Searle, 1979:a3)

(5) A: You are standing on my foot
B: That's false! I am not (Searle, 1992:L43)

De status van de letterlijke illocutie van indirecte taalhandelingen wordt geanalyseerd in
3.3.

Ge s laa gdluids v o o rwaarden

De tweede eigenschap van indirecte taalhandelingen is het systematische karakter van hun
tinguistische structuur. Er zijn allerlei manieren wiurop een spreker een hoorder indirect
kan verzoeken om hem het zout aan te geven, bijvoorbeeld met *Kun je het zout
aangeven?' of "Wil je het zout iurngeven?", maar, zo stelt Searle, oen spreker kan niet m
maar wat beweren over zout en dan verwachten dat hlj de hoorder het bedoelde indirecte
verzoek heeft gedaan:

(...) not everything will do as a request to pass the salt. Thus, if X has said SaIr is
made of sodium chloride or Salt is mincd in tlrc Tura mountairc, without some

special stage setting, it is very unlikely that Y would take either of these utterances

as a request to p:lss the salt (1979:a$.

Het systematische karakter van vonnen die worden gebruikt om indirecte taalhandelingen
te realiseren kan worden verklaard met behulp van een aantal basisconcepten van de

taalhandelingstheorie. In navolging van Gordon & Lakoff (zie 3.1.2) analyseert Searle het
verband tussen indirecte taalhandelingen en geslaagdheidsvoonraarden, de noodzakelijke
voorwaarden voor het succesvol uitvoeren van een taalhandeling. Searle toont aan dat
deze correlatie uitgebreider en systematischer is dan Gordon & kkoff veronderstellen; hij
onderscheidt vier typen van indirecte directieven en commissieven, waarvan er drie naar
de geslaagdheidsvoorwaarden voor die aalhandelingen verwijzen. Volgens Searle kunnen

taathandelingen die tot andere klassen behoren ook indirect gerealiseerd worden, minr
anders dan bU directieven en commissieven het gevd is uitsluitend via een verwijzing
naar de oprechtheidsvoorwaarde (het derde type).

Het eerste t)"e heeft befekking op de voorbereidende voorwaarden. Het is

mogelijk om een indirecte directief te realiseren door te vr4gen of, of te stellen dat de

voorbereidende voorwaarde die betrekking heeft op de vermogens van de hoorder ("H is
able to perform A") van toepassing is, zie (4) en (5); een commissief kan indirect worden

uitgevoerd door te vragen of, of te stellen dat de eerste voorbereidende voorwaarde "S is
able to perform A" van toepassing is, zie (7) en (8), of door te informeren naar de

tweede voorbereidende voorwaarde ("H wants S to perform A"), zie (9).

(4) Can you pass the salt?
(6) You can go now (1979:36)
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(7) Can I help you? (1979:54)
(8) I could get it for you (1979:5a)
(9) Would you like some help? (1979:55)

Het tweede ty?e behelst de propositionele inhoudsvmrwaarde. Voor directieven luidt deze
"S predicates a future act A of H', voor commissieven "S predicates a future act A of
S". Indirecte directieven, (10) en (11), en indirecte commissieven, (12) en (13), kunnen
worden gerealiseerd door te stellen dat of te vr€en of de propositionele inhoudsvoor-
waarde van toepassing is:

(10) Officers will henceforth wear ties at dinner (1979:37)
(11) Will you quit making that awful racket? (1979:37)
(LZ) I will do it for you (1979:55)
(13) Shall I give you the money now? (1979:55)

Het derde t)?e betreft de oprechtheidsvoonvaarde, die voor directieven "S wants H to do
A" luidt en voor commissieven *S intends to do A". Door deze in een bewering uit te
drutften kan een indirecte directief (1a) of commissief (15) tot stand worden gebracht:

(14) I would like you to go now (1979:3Q
(15) I plan on repairing it for you next week (1979:55)

Searle stelt dat niet alleen directieven en commissieven miur in principe elk taalhande-
lingsq'pe indirect tot stand kan worden gebracht via een bewering waarin de oprechtheids-
voonraarde tot uitdrukking wordt gebracht. Hij geeft voorbeelden van een excuus (16),
een bewering (17), een feliciatie (18) en een dankzegging (19) die op deze manier
indirect verricht kunnen worden.

(16) I am sorry I did it (1979:5a)
(17) I thinl/believe he is in the next room (L979:5a)
(18) I am so glad that you won (1979:5a)
(19) I am grateful for your help (1979:5a)

Uitgaande van het criterium dat een taalhandeling indirect is indien er twee illocuties
worden verricht, kunnen deze voorbeelden echter niet allemaal als indirect worden
opgevat. In mijn optiek zijn (16) en (17) geen indirecte Aalhandelingen omdat de
letterlijke en de niet-letterlijke illocutie van deze voorbeelden identiek zijn: in (16) een
expressieve en in (17) een assertieve aalhandeling.

De vierde en laatste categorie in Searles tlpologie houdt geen verband met de
geslaagdheidsvoorwaarden. Het betreft een heterogene groep indirecte taalhandelingen die
gemeen hebben dait ze verwijzen naar de redenen om de handeling in hvestie uit te
voetrsn. Searle rangschikt er onder meer retorische vragen onder, zoals (20) en QL),
respectievelijk een directief en een commissief, alsmede uitingen die verwijzen naar de
verplichting of de noodzaak om de handeling uit te voeren. Een directief van het laatste
qrpe is QZ), Q3) is een commissief waarin wordt verwezen naar de noodzaak van de te
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verrichten handeling. 8

(20) How many times have I told you not to eat with your fingers? (1979:38)

Qt) Wouldn't it be better if I gave you some assistance? (1979:55)

QZ) You ought to be more polite to your mother (1979:37)
(23) You need my help, Cynthia (1979:55)

Deze categorie bevat ook uitingen die verwijzsn naar de wensen of de bereidwilligheid
van de hoorder (in het geval van directieven) of van de spreker (in het geval van
commissieven), want, zo stelt Searle, "(...) wanting to do something is a reason par
excellence for doing it" (1979:45):

QS) Do you want to hand me that hammer over there on the table? (1979:37)

Q6) I'd be willing to do it (if you want me to) (1979:55)

Behalve retorische vragen, uitingen die verwijzrln flafi de noodzaak of verplichting om de
handeling uit te voeren en uitingen waarin wordt gerefereerd aan de wensen of bereidwil-
ligheid van de hoorder, rekent Searle ook een aantal minder goed indeelbare voorbeelden
tot de categorie 'redenen om de handeling uit te v@ren':

(5) You're standing on my foot
(27) Why don't you be quiet? (1979:38)
(28) It might help if you shut up (1979:38)

Q9) I can't see the movie screen while you have that hat on (1979:38)

De conclusie die uit dit overzicht kan worden getrokken is dat de correlatie tussen de

tlpologie van indirecte taalhandelingen en de geslaagdheidsvoorwaarden partieel is.
Enerzijds heeft de essentiEle voorwaarde geen pendant in de lijst van mogelijke indirecte
taalhandelingen. Dit is niet venponderlijk aangezien deze voonvaarde een andere status
heeft dan de overige voorwaarden. Hij bepaalt de overige geslaagdheidsvoorwaarden. Brj
een indirecte realisatie van een taalhandeling wordt aan de essentiEle voorwaarde voldaan
door het gebruik van de uiting in zrjn context, zonder dat er expliciete linguistische
middelen voor worden gebruikt:

an utterance in a context can indicate the satisfaction of an essential condition
without the use of the explicit illocutionary force-indicating device for that
essential condition (Searle, 1969:68).

Anderzijds worden de factoren 'redenen om de handeling uit te voeren' en 'wensen of

E In t0.2.1.1 wordt dit type directieven beschreven in termen van deontische modificatie. Deon-

tisch-gemodificeerde directieven worden door taalgebnrikers sterk geassocieerd met imperatieve
(impositieve) directieven. Vergelijk het feit dat een imperatieve zin in de indirecte rede in het

Nederlands wordt weergegeven met 'moeten':

Q4) X: Ga weg
Y: X zegt dat je weg moet gimn

Ln het Spaans wordt in dit geval de subiuntivo gebruikt:

Q4t) X: Vete
Y: X dice que te vayas

2L
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bereidwilligheid' niet gespecificeerd in de geslaagdheidsvoorwaarden. In 3.4 zal ik een
analyse geven van de relatie tussen de geslaagdheidsvoorwaarden en de vormen waarin
indirecte taalhandelingen kunnen voorkomen.

Converuionaliteit

De derde en laatste eigenschap van indkecte taalhandelingen die door Searle wordt
geanalyseerd is hun conventionele karakter. Het gebruik van vel indirecte tanlhandelin-
gen berust op conventie. De volgende voorbeelden laten zien dat sommige vofinen beter
fungeren als indirecte taalhandeling dan andere:

(30) (a) Do you want to do A?
(b) Do you desire to do A? (Searle, L979:49)

Tnwel (30a) als (30b) verwijzen naar de bereidwilligheid van de hoorder, maar (30a)
heeft een duidelijk sterkere directieve shekking dan (30b). Dit wordt ondersteund door
het feit dat (30a) wel en (30b) niet goed het gebnrik van het directieve partikel please
toelaat. Ondanks hun conventionele karakter zijn onderhavige indirecte taalhandelingen
echter geen idiomatische uitdrukkingen, zoals al werd gesteld in 3.1.1. Searle suggereert
dat in het geval van indirecte taalhandelingen een speciaal soort conventie in het geding
is:

(...) certain forms will tend to become conventionally established as the standard
idiomatic forms for indirect speech acts. While keeping their literal meanings, they
will acquire conventional uses (...). There can be conventions of usage that ire not
meaning conventions (1979:49).

Dit verklaart de overeenkomsten in de vormen die in verschillende talen voor indirecte
taalhandelingen worden gebruikt.

Searles suggesties zijn uitgewerkt door Morgan (1978:267), die conventions of
langwge tegenover conventioru of usage stelt. Cottveruions of langruge "jointly give rise
to the literal meaning of sentences", dat wil zeggen het zijn conventies die de grammatica
constitueren; conventions of usage 'govern the use of sentences with their literal mea-
nings, for certain purposes", dat wil zeggen het zijn conventies met betrek*ing tot het
gebruik van de taal. Met dit begrippenappaxaat onderbouwt Morgan zijn stelling dat "an
expression can be conventionalized and at the same time keep his literal meaning"
(1978:274).

In 3.5 zal ik dieper ingaan op de verklarende kracht van het begnp gebruikscon-
ventie en conventioneel-indirecte ualhandelingen contrasteren met niet-conventioneel-
indirecte taalhandelingen.

3.2 Indirecte versus directe taalhandelingen

In verband met de vraag of Searles meervoudige-illocutiehlpothese adequaat is, ga ik in
deze paragraaf in op de vraag wat moet worden verstaan onder *n directe taalhandeling.

Het gebnrik van de term 'indirect' vooronderstelt dat de indirecte taalhandeling het
gemarkeerde deel van een paar is waarvan de directe taalhandeling het ongemarkeerde,
neutrale deel is. Ook in de literatuur wordt er wel, al dan niet expliciet, vanuit gegaan dat
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een indirecte taelhandeling de indirecte versie is van een directe taalhandeling (cf. Lyons,
1995:252; I-eech, 1983:39; Reyes, L990:23; Hickey, 1990). Searle wekt de indruk deze
opvatting te delen. Hoewel hij in zijn essay niet ingaat op de vraag wat een directe
taalhandeling is, kan uit een aantal opmerkingen echter wel worden afgeleid wat Searle
beschouwt als uitingen die geen indirecte aalhandelingen zijn. Vergelijk het volgende
citaat:

....ordinary conversational requierements of politeness normally make it awlovard
to issue fla imperuive seuences (e.9., "kave the room') or etplicit perfornwti-
ves (e.g., "I order you to leave the room'), and we therefore seek to find indirect
means to our illocutionary ends (e.g., 'I wonder if you would mind leaving the
room") (1979: 36; mijn cursivering).

Searle suggereert dat imperatieve en performatieve zinnen directe pendanten zijn van
indirecte directieve taalhandelingen. Ik zal beide lcaraheriseringen van directe directieven
hieronder bespreken.

Perfonnatieve ziwun

In het ene geval worden taalhandelingen als direct aangemerkt indien de illocutie expliciet
wordt weergegeven door middel van een performatief werlovoord. De directe varianten
van (4a) en (5a) zijn dan respectievelijk (ab) en (5b).

(4) (a) Can you pass the salt?

O) I request you to pass the salt
(5) (a) You're standing on my foot

(b) I request you to get off my foot

In de taalhandelingstheorie zijn performatieve zinnen nog steeds onderwerp van polemiek,
getuige een recente discussie omtrent de status van performatieven tussen Searle (1989) en
Bach &. Harnish (1992). Bach & Harnish beschouwen performatieven als indirecte
taalhandelingen:

Performatives are but a qpecial case of indirect speech acts, in which the audience
identifies one communicative intention by way of identifying another. They are
special only insofar as the direct statement explicitly qpecifies which type of act
(e.9., a promise) is being performed indirectly (1992:103).

Searle verwerpt de visie van Bach & Harnish dat performatieven primair beweringen zijn:

The mistake is that the argument [that performatives are primarily statements, gm]
confuses being commined rc having an irueruion with actually laving the intention
(1989:5a6).

Net als een uiting als "De vergadering is geopend", is een performatief als "Ik verzoek je
weg te gaan" volgens Seade (1989:$6) een declaratief ('declaration'), omdat de qpreker er
een verandering in de wereld mee beoogt tot stand te brengen die in zijn uiting wordt
gespecificeerd. De letterlijke betekenis van de zin is voldoende: de qpreker bedoelt

letterlijk wat hij zegt en de hoorder hoeft geen inferenties te maken om te achterhalen wat



24 Indirecte taalhandelingen : een afbakening

de qpreker bedoelt.
In het alledaagse taalgebruik zijn performatieven niet een erg frequente categorie

uitingene. Ze worden bij voorkeur gebruilt in situaties waarin de spreker zijn taalhan-
deling lracht wil bijzetten:

(31) Es la riltima vez que te pido quc no intervengas (GA:27) ('Dit is de laatste keer
dat ik je verzoek om niet te storen')

(32) Te rucgo que no me trates como una imbecil (GA:16) ('Ik verzoek je om me niet
als een debiel te behandelen')

Van Eemeren & Grootendorst (1992:tl4) hebben opgemertt dat niet alle taalhandelingen
op een dergelijke expliciete manier kunnen worden gerealiseerd. Als voorbeelden geven
aj explain en argue. Niet alle performatieve uitingen bevatten een performatief werk-
woord in de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd (vgl. Van Eemeren & Grooten-
dorst, L992:aA); het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een performatieve uiting tot stand
wordt gebracht met een passief (33) of met een nominalisering in een aparte clause (34):

(33) Passengers are hereby odvised that all flights to Phoenix have been cancelted
(Searle, 1989:53Q

(34) I'll come to see you next week, and that's a promise (Searle, 1989:538)

Er kunnen naar mtjn mening een tweetal argumenten worden aangevoerd op grond
waarvan performatieve zinnen afvallen als kandidaat voor de antipode van de indirecte
taalhandeling.

Het eerste argument is dat performatieve uitingen een qpecifieke manier zijn om
ss1 tanlhandeling te realiseren. Het zijn geen directe, miur expliciete realisaties van
illocuties. In navolging van bijvoorbeeld Van Eemeren & Grootendorst (l992:hoofdstuk
5) lunnen we een onderscheid maken tussen expliciete, impliciete en indirecte taalhande-
lingen. Expliciete taalhandelingen zijn performatieve uitingen, impliciet zijn alle niet-
indirecte taalhandelingen die geen performatief werkrvoord bevatten, en indirect zijn
taalhandelingen die worden gerealiseerd door de realisatie van een andere taalhandeling.
Direct'indirect en expliciet-impliciet zijn, met andere woorden, twee verschillende
dichotomie€n. Desondanl+s zal een expliciete taalhandeling in de regel ook een directe
taalhandeling zijn, en een indirecte een impliciete aalhandeling.

Het tweede argument betreft het probleem dat het voor een performatieve
realisering nodig is om een bepaald taalhandelingstlpe toe te kennen aan de uiting. Het is
echter niet altijd onomstotelijk vast te stellen welk type taalhandeling met de uiting tot
stand wordt gebracht; vergelijk (35): dit voorbeeld kan niet alleen een indirect verzoek
zijn, maar ook een indirect advies of voorstel. De context geeft hierover ook niet altijd
uitsluitsel.

(35) Aren't you going to eat your cereal? (Searle, L979:37)

e Oit Utiltt uit de resultaten van het mrpusonderzoek waarvan ik in hoofdstuk 12 verslag doe; (31)
en (32) zijn aftomstig uit dat corpus.
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Imperaieve zinnen

Naast performatieve zinnen worden imperatieve zinnen aangemerkl als directe realisaties
van directieve ualhandelingen. De directe varianten van (4a) en (5a) zijn dan respectieve-
lijk (4c) en (5c).

(4) (a) Can you pass the salt?
(c) Pass the salt

(5) (a) You're standing on my foot
(c) Get off my foot / Don't stand on my foot

Aan het idee dat een imperatieve zin de directe manier is om een directieve taa'lhandeling

te realiseren ligt de visie ten grondslag dat er een een-op€in verhouding bestaat tussen

directieven (klasse van taalhandelingen) en imperatieven (zinstlpe), dat er, met andere
woorden, een strikte correlatie bestaat fussen syntactische structuur en communicatieve
functie. Behalve dat imperatieve zinnen worden gezien als de basisvorm om een directie-
ve, met name een impositieve ualhandeling te realiseren, wordt er ook een systematische
verhouding toegekend aan de andere zinstypen en bepaalde aalhandelingstlpen. Interroga-
tieve zinnen worden beschouwd als de basisvorm van informatieve vrdgen en declaratieve
zinnen als de basisvorm van beweringen.

Het probleem met deze benadering is dat zinstlpen en klassen taalhandelingen zich
in het taalgebruik niet snilt systematisch tot elkaar blijken te verhouden. Feitelijk verto-
nen zE niet een den-opedn verhouding, maar een veel-op-veel verhouding: enerzijds
lornnen met ieder van de drie primaire zinstypen verschillende taalhandelingen worden
uitgevoerd, en anderzijds kan een taalhandeling worden gerealiseerd door middel van elk
van de drie zinsffin. De volgende voorbeelden laten zien dat imperatieve zinnen ook
worden gebruikt voor anderc taalhandelingen dan directieven: (36) is een nietdirectieve
venvensing, (37) een waarschuwing en (38) is een gelulovens.

(36) Vete a paseo (CP:83) ('I.oop naar de maan')
(37) Despfdete de la moto (LP:66) ('Je kunt fluiten naar de motorfiets'; letterliik:

'Neem afscheid van de motorfiets')
(38) Recibe mi mds sincera enhorabuena (Haverkate, 1989:20) ('7fit hartelijk gefelici-

teerd'; letterlijk 'Ontvang mijn zeer harteldke gelukrrensen')

Om aan te tonen dat de imperatieve zin niet de enige manier is om een directieve
taalhandeling tot stand te brengen, kan worden venilezen naar de eerder geciteerde

voorbeelden van indirecte taalhandelingen (4) en (5), waarvan de €6n een interrogatieve
en de ander een declaratieve zin betreft.

De niet-systematische correlatie tussen aalhandelingen en zinstypen wordt vmrts
geillustreerd door het feit dat veel tealhandelingsklassen niet zonder meer larnnen worden
gerelateerd aan 66n bepaald zinstype. Dit geldt onder meer voor commissieven, waarvan

voorbeelden in 3.1.4 werden ge*iteerd:

(A Can I help you?
(13) Shall I give you the money now?

Q3) You need my help, Cynthia

Q6) I'd be willing to do it

o<
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Het feit dat &n bepaald zinstlpe kan worden aangewend voor verschillende soorten
taalhandelingen, en het feit dat een bepaald t)"e taalhandeling met elk van de drie
zinstlpen kan worden uitgevoerd, suggereert dat er geen strikte correlatie bestaat tussen
zinstlpen sn taalfuxldelingstypen. Daarom wordt in verschillende pragmatische theorieEn
minder gewicht toegekend aan zinstlpen bij de vaststelling van de strel*ing van de uiting,
bijvoorbeeld door kvinson (1983:274,275) ur Sperber & Wilson (L986:2a\. Dez.e

laatste twee auteurs stellen zinstypen op 6en lijn met andere linguistische middelen, zoals
bijvoorbeeld modus, intonatie, woordvolgorde en modale partikels zoals por favor
('alsjeblieft'), die alle het interpretatieproces in verschillende richtingen lunnen sturen. In
het algemeen kan gercgd worden dat er geen specifieke indicatoren bestaan die een

bepaald taalhandelingstype garandercn. I 0

Gezien het feit dat er geen systematische, maar niet meer dan een approximatieve
correlatie besaat tussen zinsq'pen en taalhandelingstlpen, en dat bdgevolg de illocutie
niet verankerd ligt in het zinstlpe, lijkt er zich een moeitjkheid voor te doen in de
analyse van indirecte taalhandelingen, aangezien het onmogelijk blijkt om de directe
versie van een indirecte taalhandeling vast te stellen. Levinson (1983:263ev) verwerpt de
notie'indirecte taalhandeling'en opteert, zoals in 3.1.3 werd besproken, voor een

conversatieanalytische benadering, omdat in zijn ogen deze notie de zogenoemde literal
force lrypotltcsis vooronderstelt, de niet-houdbare visie dat de illocutie onlosmakelijk is
verbonden met de vonn van de zin. Dit is in mijn ogen niet nodig. Naar mijn mening is
er met de begrippen directe en indirecte taalhandeling geen enkele moeilijkheid. De
kwintessens van indirecte taalhandelingen is de simultane realisatie van trree illocuties,
een primaire en een secundaire: 6en illocutie, die niet met zoveel woorden wordt
uitgedrukt, wordt gerealiseerd door middel van de realisatie van een andere illocutie. Een
indirecte aalhandeling is daarom niet, zoals de term doet vermoeden, de indirecte versie
van een of andere directe aalhandeling. Het concept directe aalhandeling verwijst
simpelweg naar de gevallen waarin een enkelvoudige handeling wordt verricht.

In deze opvatting wordt er geen verband gelegd tussen bepaalde linguistische
structuren en directe dan wel indirecte taalhandelingen. Dit betekent dat het in principe
onmogelijk is om vast te stellen of een bepaalde linguistische vorm los van een concrete
taalgebruikssituatie als directe of indirecte taalhandeling fungeert. De status van directe of
indirecte taalhandeling laijgt de linguistische vorm in de context waarin de uiting
voorkomt. Nu is het wel m dat een imperatieve zin de protoqpische realisering van een

directe, directieve taalhandeling is, maar dit is niet gegarandeerd het geval, zoals blijkt uit
de hierboven geciteerde voorbeelden (36)-(38). Omgekeerd zijn de conventionele vormen
om een indirecte taalhandeling tot stand te brengen niet in alle omstandigheden indirect,
zoals Searle heeft laten zien met het meest geciteerde voorbeeld van een indirecte aalhan-
deling (4), dat direct is indien de spreker een fysiotherapeut is die een informatieve vraag
stelt betreffende de armblessure var een patiEnt die hij aan het onderzoeken is.

(4) Can you pass the salt?

r0 Zelfs por fwor treedt niet uitsluitend in samenhang met directieve tealhandeliugen op, maar kan
bdvoorbeeld ook voorkomen met een expressieve taalhandeling, zods het volgende voorbeeld laat
zien:
(39) A: Tengo un suefro horrible

B: Pero, Pablo, por favor, si has dormido diez horas (Matte Bon, 1992b:288) ('Ik ben
verschrikkelijk moe'/'Alsjeblieft zeg, Paul, je hebt tien uur geslapen')
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Een voorlopige conclusie die kan worden getrokken uit het feit dat een directe taalhande-
ling de realisatie van €€n en een indirecte aalhandeling de realisatie van twee illocuties
betreft, is dat een taalhandeling ofwel direct is ofiuel indirect. Het zijn, met andere
woorden, discrete categorieen. In de praktijk vertoont de categorie indirecte tealhandelin-
gen echter graduele verschillen.rr

Doordat ik in mijn analyse van indirecte taalhandelingen uitga van de hypothese
dat er in het geval van indirecte taalhandelingen simulaan twee illocuties worden verricht,
dient de waag zich aan wat de status is van de letterlijke illocutie. Deze vraag behandel ik
in de volgende paragraaf.

3.3 De letterlijke illocutie van indirecte taalhandelingen

Zoals bekend is een indirecte taalhandeling 66n van de gevallen ,61 taalgebruik waarbij er
een verschil optreedt tussen de betekenis die de spreker aan zijn uiting geeft en de
betekenis van de gebruikte zin. De meervoudige-illocutiehyryothese gaat ervan uit dat de
spreker met een indirete aalhandeling twee illocuties realiseert, de primaire, niet-
letterlijke illocutie wordt gerealiseerd door de realisatie van de secundaire, letterlijke
illocutie. Indirecte taalhandelingen onderscheiden zich vanuit deze optiek van andere
gevallen van indirect taalgebruik omdat de spreker ook bedoelt wat hij letterlijk zegt. In
indirecte taalhandelingen is, met andere woorden, sprake van een dubbele qprekersbeteke-

nis. Een en ander wordt in figuur I schematisch weergegeven.

zinsbetekenis sprekersbetekenis

primaire illocutie

secundaire illocutie

Figuur 1. De meeruoudige-illocutiehypothese: realisering van soorten betekenis van de
twee illocuties in indirecte taalhandelingen.

Cenuaal in deze paragraaf staat de vraag wat de sprekersbetekenis is van de secundaire
illocutie van indirocte taalhandelingen. Daarnaast ga ik in op de kritiek die naar voren is
gebracht ten aanzien van de meervoudige-illocutiehlryothese.

Tnals werd beqproken in 3.1.4, verdedigt Searle zijn meervoudige-illocutiehlpo.
these door te stellen dat het mogelijk is te reageren op de letterlijke illocutie van een indi-
recte taalhandeling:

In any indirect speech act the literal secondary act is always performed because

responses which are appropiate to it but not to the primary nonliteral act are

appropiate (1992: I 43).

1r Het gtaduele karatter van indirecte taalhandelingen komt ter sprake in 3.4.2 als ik een analyse

geef van de categorie hints.
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Het bewijs dat Searle aanvoert om zrjn stelling te onderbouwen dat er in indirecte
taalhandelingen simultaan twee handelingen worden uitgevoerd komt overeen met r56n van
de eigenschappen var conversationele implicaturen die door Grice worden genoemd,
namelijk het feit dat ze ongedaan gemaakt kunnen worden:

(...) a putative conversational implicature that p is explicitly cancelable if, to the
form of utterance of which putatively implicates that p, it is admissible to add bur
wt p, or I do not meon to imply tlwt p, and it is contextudly cancelable if one can
find situations in which the utterance of the form of words would simply not carry
the implicature (1989:44).

Nu geldt ook voor andere typen indircct t-algebruik dat het mogelijk is om te reageren op
de letterlijke betekenisl2 -net zoals de implicaturen van andere tlpen indirect tenlge-
bruik ophefbaar njn-, maar in het specifieke geval van indirecte taalhandelingen kan
worden gereageerd op beide illocuties. Aanvullend bewijs dat door Searle naar voren
wordt gebracht voor de stelling dat ook de letterlijke illocutie wordt verricht is dat in een
rapportage van een indirecte taalhandeling de letterlijke illocutie kan worden gerappor-
teerd (1979:43):

(4) (a) Can you pas the salt?
(d) He aslccd me whether I could pass the salt

(5) (a) You're standing on my foot
(b) He said to me that I was standing on his foot

De meeruoudige-illocutiehypothese van Searle wordt niet door iedereen gedeeld. Sommige
auteurs menen dat in wat indirecte taalhandelingen worden genoemd alleen de letterlijke
illocutie wordt gerealiseerd, andere auteurs stellen dat in indirecte taalhandelingen
uitsluitend de niet-letterlijke illocutie wordt verricht.

Een vertegenwoordiger van de eerste gro€p critici is Bertolet (1994), die beweert
dat er geen indirecte taalhandelingen bestaan aangezien alleen de letterlijke illocutie in het
geding is. Zijn argumentatie is als volgt:

It is all right to say that the utterance lCan you pms tltc sah?, gml functions as a
request, if this merely means that it is intended and treated as if it were a request,
but this is not to say that it actually ls a request. The implicature that the speaker
would like to have the salt is dl that is required (1994:340).t3

t2 Dit punt is niur voren gebracht door Dascal (persoonlijk commentaar). Op het voorbeeld van
'kennis van zaken suggereren' uit hoofdsftk 2, Dae mwrouw luefi een CYA gehad, kan een

hoorder reageren mel. Nee ltoor, hct was mtmr een migraitw-aanval meer grqf t\et Alta, ik merk
dw u een expen bent.

13 Bertolet stelt de notie standardkaion voor die niet betrekking heeft op illocuties, miur op
meningen eD wensen die ten grondslag liggen aan uitingen als (4):

'Can you pass the salt?' (I) is standardly used to indicate a desire to have the salt passed

in G il and only if:
(i) It is mutually believed in G that geoerally when a member of G utters T, he desires to

have the salt passed on him; and
(ii) Generally when a member of G utters T in a context when it would violate the
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Het belangrijkste bezwaar dat ik heb tegen deze visie is dat ermee wordt gesuggereerd dat
alleen met een imperatieve of met een performatieve zin daadwerketijk een verzoek wordt
gerealiseerd. Gevallen als Can you poss the salt? zijn verzoeken op grond van een
gebruiksconventie en de notie verkorte implicatuur (zie 4.2.2) vormt ee.n adequate
verklaring voor de indirectheid van dit t)"e indirecte ualhandelingen. Bertolets stelling is
wellicht eerder van toepassing op de categorie hints, dat wil re1gen gevallen waarbij de
qpreker zijn verzoek op zo'n manier construeert dat het hem de mogelijkfreid geeft om te
ontkennen dat hij daadwerkelijk een verzoek heeft gedaan.

Vertegenwoordigers van de critici die van oordeel zijn dat in indirecte taalhande-

lingen niet de letterlijke maar uitsluitend de niet-letterlijke illocutie wordt verricht zijn
Holdcroft (1994) en Dascal (1992). Holdcroft richt zich in ajn analyse van indirecte
taalhandelingen op declaratieve zinnen die voor de realisatie van directieven worden
gebruikt. Problematisch zijn in Holdcrofu ogen gevallen als (10). In zijn optiek kan van
zulke voorbeelden niet worden gezngd dat de qpreker de hoorder tot een handeling aa$zet
waarvan hij tegelijkertijd beweert dat deze het geval zal zijn. Volgens Holdcroft fungeert
'will' in (10) als nurkcr van toekomende tijd of, in andere situaties, als een aanwijzing
dat er sprake is van een bevel. In beide gevallen is er volgens Holdcroft (199a:359)
qprake van een directe taalhandeling.

(10) Officers will henceforth wqr ties at dinner

Het gebruik van de toekomende tijd in dit voorbeeld is niettemin logisch omdat het een
handeling betreft die verricht moet worden. Juist aan de betekenis van de letterlijke
illocutie ontleent (10) zijn dwingende karakter, waardoor dit voorbeeld in mijn ogen niet
problematisch is. Opmerkelijk zouden gevallen zdn waarin voor het werloroord dat de te
realiseren handeling specificeert niet een toekomende maar een verleden tijd wordt
gebruilt.ta

Dascal verwoordt zijn bezwaren tegen de meervoudige-illocutiehlpothese als volgt:

This is surely a strange doctrine. For, why should one say that an assertion was
actual$ mode if it does not correqpond to the speaker's actual point in uttering his
utterance? (...) A speech act is made only when it corresponds to the speaker's
meaning, not when it fulfi.ls some formal conditions (L992:aT.

De kritiek van Holdcroft en Dascal is in zoverre gerechwaardigd dat de letterlijke
illocutie van indirecte taalhandelingen dcfective kan zijn. In sommige gevallen wordt niet
voldaan aan de voorbereidende voorwaarden voor de letterlijke illocutie, zoals in (4),
indien de spreker het antwoord op de jalnee wdag al weet; in andere gevallen is de

cooperative principle to utter T with (merely) its literally determined force, he desires

to have the salt passed on him $99a342).

ra Toch is dat uiet onmogelijk. Haverkate (1979:163) citeert Ariel Dorfrnan die in Chili een poli-
tieman tegen iemand (,+0) heeft horen zeggen:
(40) 1Tr1, te fuiste marchando! flenerlUk: 'Jij bent weggegaan')

Door de verleden tijd te gebruiken voor de uit te voeren hurdeling ('fuiste') benadrukt de spreker
zijn macht over de hoorder. Hij doet het voorkomen alsof de hoorder de gewenste handeling op

het moment van de uiting al heeft volbracht. Daarnaast outleent deze uiting zrjn dwingende
karakter aan het gebruik van de germdio'marchando'.
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letterlijke illocutie strilt genomen in tegenqpraak met de niet-letterlijke illocutie, zoals in
(10). Ik zal echter het standpunt verdedigen dat ook in voorbeelden waarin de spreker niet
bedoelt wat zijn woorden letterlijk betekenen beide illocuties worden verricht.

Bij de analyse van de sprekersbetekenis van de letterlijke illocutie dient te worden
beseft dat de letter$ke illocutie in vergelijking met de niet-letterlijke illocutie van
ondergeschi.Ict belang is. De voornaamste illocutie is de niet-letterlijke. Dit is mijns
inziens de manier waarop de termen 'primaire' en 's@undaire' illocutie moeten worden
opgevatrs, hetgeen ook kan worden opgemaakt uit het volgende citaat van Searle:

(...) a qpeaker may utter the sentence 'I want you to do it" by way of requesting
the hearer to do something. The utterance is incidcrually meant as a statement, but
it is also meant prinurity as a request, a request made by way of making a
statement (Searle, 1979:30; mijn cursivering).

De niet-letter$ke illocutie is echter niet vanuit elk perqpectief bezien 'primair'. Bij een

wat Clark (1979:a32) noemt "logical analysis" van beide illocuties komt de niet-letterlijke
illocutie na de letterlijke illocutie. De indirecte taalhandeling h{$ immers zijn niet-
letterlijke betekenis op grond van de letterlijke illocutie. Haverkate (L979:103) vat het
begrippenpaar primaire/secundaire illocutie op als een analyse vanuit het perspectief van
de qpreker. Vanuit het hoordersperspectief bezien is het juist andersom: de primaire is de
secundaire en de secundaire de primaire illocutie, aangezien de hoorder expliciet wordt
geconfronteerd met de letterlijke illocutie. Daarom, zo stelt Haverkate, zal de hoorder op
een indirecte taalhandeling als You're standing on my foot kuiwren antwoorden in de trant
van Oh, I didn't realize it of No, tltat's not tnte, daarmee primair reagerend op de voor
de spreker secundaire illocutie. Op grond van deze ovenuegingen opteert Haverkate voor
een andere terminologie: hij noemt de primaire illocutie de expliciete of openlijke illocutie
en de secundaire illocutie de impliciete of verhulde illocutie.

Er kan echter niet zonder meer gesteld worden dat de letterlijke illocutie ook
temporeel gezien op de eerste plaats komt, dat, met andere woorden, de hoorder de
interpreatie van indireclg taalhandelingen daadwerkelijk begint met een interpretatie van
de letterlijke illocutie. Op deze vraag zijn antwoorden gegeven door psycholinguisten die
experimenten hebben uitgevoerd om te onderzoeken hoe taalgebruikers indirecte taalhan-
delingen interpreteren. Gibbs bijvoorbeeld heeft met verschillende onderzoeken (onder

meer L979, 1986) aangetoond dat met duidelijke contextuele gegevens de indirecte
betekenis van een conventioneel verzoek direct wordt bepaald, zonder dat eerst de
letterlijke betekenis wordt geinterpreteerd. Bovendien, 7.o stelt Gibbs in een liatere

publicatie over ironie:

(...) lileral meaning is no more stable than the eventual interpretation that is
supposedly authorizes. Literal meaning is itself an interpreation given some

contextual assumptions and therefore does not provide the starting polnt for
understanding irony (...) (1991 :524).

De conclusie van Gibbs dat hoorders niet noodzakelijkerwijs de letterlijke betekenis van

indirecte verzoeken bepalen rijmt niet met onderzoek van Clark & Schunk (1980), die

t5 Het is in dit verband verwarrend dat Gordon & Lakoff (1975) van de primaire betekenis spre-

ken als ze aan de lenerlijkc betekenis refereren.
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juist bewijznn aarwoeren voor de stelling dat de letterlijke betekenis wel degelijk wordt
geinfereerd. Een belangrijk verschil tussen beide onderzoeken is dat Gibbs zich in de
@rste plaats richt op de reactietijd die taalgebruikers nodig hebben om indirecte verzoe-
ken te interpreteren, terwijl Clark & Schunk hun bevindingen baseren op oordelen van
aalgebruikers omtrent de beleefdheid van indirecte verzoeken. De laatste auteurs stellen
dat de beleefdheid van een verzoek wordt uitgedrukt en geinterpreteerd op basis van de
letterlijke betekenis. 16

Ik pretendeer geen antwoord te geven op de uaag wat de rol is van de tetterlijke
illocutie in de interpretatie van uitingen door hoorders. In mijn analyse richt ik me op de
intenties van sprekers. De beantwoording van de vraag wat de sprekersbetekenis is van de
letterlijke illocutie ligt in de lijn van de conclusies uit het onderzoek van Clark & Schunk.
Op basis van de sprekersbetekenis van de leuerlijke illocutie kan een verklaring worden
gegeven voor het shategisch taalgebruik wiurvan bij indirecte taalhandelingen vaak qprake

is.
De qprekersbetekenis van de letterlijke illocutie verschilt in wat Clark (1979:a38)

de mate van seriousr,ess noemt. De letterlijke illocutie is 'gemeend' ('serious') of 'pro
forma'. Dit is aftankelijk van de sinntie. Indien de qpreker ziet dat het zout binnen
handbereik van de hoorder is, zal (4) pro forma bedoeld zijn; indien de qpreker van (41)
niet weet of de hoorder wisselgeld heeft, zal de letterlijke illocutie in dit voorbeeld
gemeend zijn.

(4) (a) Can you pilss the salt?
(41) (a) Can you give me change for a dollar? (Searle, L979:43)

De situatie dat de letterlijke illocutie pro forma is, doet zich bij uitstek voor bij geoonven-
tionaliseerde indirecte taalhandelingen. Voor verhulde, niet-geconventionaliseerde
indirecte taalhandelingen geldt dat de letterlijke illocutie altijd gemeend is:

(4) (e) This soup is a bit bland
(41) (b) I haven't got any change

Indien de letterlijke illocutie in (4a) en (41a) pro forma is, wordt niet voldaan aan de
voorbereidende voorwaarde voor wagen die luidt dat de spreker het annpmrd op de
gestelde vraag niet weet. Daarnaast kan worden gesteld dat er in deze gevallen evenmin
aan de oprechtheidsvoorwaarde voor vragen is voldaan, omdat de spreker niet oprecht
geinteresseerd is in de informatie waar hij naar vrdagt. Niet alleen kan niet voldaan zijn
aan de geslaagdheidsvoorwaarden voor de letterlijke illocutie, het is ook mogeliik dat de
letterldke en niet-letterlijke illocutie met elkaar in conflict zijn. Dit komt in de praktijk
geregeld voor, met name bij geconventionaliseerde indirecte t4alhandelingen. Hierboven
werd (10) al besproken, @tr ander voorbeeld is (a2).

16 Wat in het onderzoek naar de interpretatie van indirecte tadhandelingetr, voor zover mij be-

kend, niet aan de orde is gesteld, is de vraag wat de rol is van wat Clark (1979:aa\ de 'transpa-

rantie' van de taalhandeling noemt, dat wil zeggen een letterlijke verwijzing in bijvoorbeeld een

indirect vezoek naar de elementen die vereist zijn voor de inwilliging: de te realiseren handeling

en degene die ertoe wordt aatgezet om deze uit te voeren, de hoorder. Naar mijn idee speelt de

transparantie van een indirect verzoek een cruciale rol bij de interpretatie.
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(42) Dan mag u hier even tekenen (OZ:33)

De primaire illocutie van (42) is een verzoek om een handtekening te zetten; in de
letterlijke illocutie wordt evenwel de taalhandeling toestemming geven verricht, atsof de
hoorder de bedoelde handeling naar eigen believen kan nalaten. Dergelijke voorbeelden
lijken problematisch te zijn voor de meervoudige-illocutiehypothese omdat ze niet voldoen
aan Searles test die voorschrijft dat reacties op de letterlijke illocutie passend zijn. Dit
wordt geillustreerd door de volgende ironische reactie op (42):

(43) Als het niet echt hoeft dan zie ik liever af van dat voorrecht (OZ:33)

Ook retorische vragen vertegenwoordigen een categorie die problematisch lijkt te zijn
voor de meervoudige-illocutiehlryothese. Retorische vragen worden door de spreker
immers niet gesteld met de bedoeling dat ze worden beantruoord door de hoorder; in die
zin hebben ze hun interrogatieve status verloren.

(U) Ought you to eat quite so much spaghetti? (Searle, 1979:38)
(45) Irene, aes que nadie te ha ensefrado a comer como una persona? (CC:20) ('Irene,

heeft niemand jou nou geleerd om als een mens te eten?')
(46) Bueno... epero c6mo eres tan tonto? (CN:154) ('Maar hoe kun je nou zo stom

zijn?')

In deze voorbeelden van directief gebruikte retorische vr4gen is de lettertijke vraag niet
gemeend omdat de qpreker het antrryoord weet en ervan uitgaat dat de hoorder dit weet.

De hierboven besproken voorbeelden laten zien dat de spreker, anders dan Searle
beweert, in sommige indirecte tnalhandelingen niet bedoelt wat hij letterlijk zegt. Toch
worden in mijn ogen ook in voorbeelden waarbrj de letterlijke illocutie onvolwaardig is
twee illocuties gerealiseerd. Gemankeerde illocuties zijn niet bedoeld om ninr de letter te
worden gevolgd -ze zijn in die zin pro forma-, ma,ar bestemd om de primaire illocutie
op een strategische manier te realiseren.

De perlocutionaire doelen die met de letterlijke illocutie worden nagestreefd zijn
divers. In het geval van directieven, met name verzoeken, biedt de letterlijke illocutie de
hoorder doorgaans de mogelijkheid om het venoek niet in 16 villigen. Dit geldt voor (4),
(ala) en (42). In andere gevallen, zoals (10), draagt de letterlijke illocutie juist bij aan de
dwingendheid van de directief, omdat de spreker de realisatie van de handeling voorspelt.
De uiting lcrijgt hierdoor de status van een bevel. Retorische vragen krijgen hun functie
op basis van de sprekersbetekenis van de letterlijke illocutie. Indien retorische vragen een

directieve suekking hebben is de functie van de letterlijke vraag veelal het belfiitiseren
van het gedrag van de hoorder. Dit is in alle drie geciteerde voorbeelden, (44)-(46), het
geval.IT

Uit de analyse van de letterlijke illocutie kan worden geconcludeerd dat de
meervoudige-illocutiehlpothese niet onproblematisch is. Niet van alle indirecte taalhande-
lingen kan worden hardgemaakt dat er twee illocuties worden gerealiseerd op basis van de
test dat passende reacties op de letterlijke illocutie attijd mogelijk zijn. Voor sommige
indirecte taalhandelingen geldt dat niet wordt voldaan aan de geslaagdheidsvoorwaarden

voor de letterlijke illocutie, in andere indirecte aalhudelingen conflicteert de letterlijke

r7 Zie Slot (1993:hoofdstuk 7) voor funaies van (nietdirectief gebruilte) retorische vragen.
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met de niet-letterlijke illocutie. Ik heb de meervoudige-illocutiehlpothese verdedigd op
basis van het argument dat in indirecte taalhandelingen een taalhandeling indirect wordt
gerealiseerd en dat de letterlijke illocutie daar bijvoorbeeld terughoudendheid of dwin-
gendheid aan toevoegt.

3,4 Geslaagdheidsvoorwaarden en indirecte taalhandelingen

In deze paragraaf ga ik in op de relatie tussen de geslaagdheidsvoorwaarden en de
realisering van indirecte taalhandelingen. Uit de bespreking van Searles benadering van
indirecte taalhandelingen in 3.1.4 bleek dat de geslaagdheidsvoonvaarden voor de primair
gerealiseerde taalhandeling een adequate verklaring vonnen voor de systematiek in de
gebruikte vonnen. Daarnaast werd duidelijk dat niet alle vonnen kunnen worden
verklaard met behulp van de geslaagdheidsvoonpaarden zoals die zijn opgesteld door
Searle. Dit geldt met name voor indirecte taalhandelingen die Searle ds verwijzingen
beschouwt naar de redenen om de handeling uit te voeren. In mijn analyse ligt het accent
op hints, een categorie indirecte taalhandelingen die, zo zal ik betogen, een centrale plaas
in deze groep inneemt Q.4.2). Alvorens ik mijn analyse geef, bespreek ik een aantal
oplossingen die in de literatuur zijn voorgesteld voor het probleem dat niet alle vormen
kunnen worden verklaard met behulp van de geslaagdheidsvoonvaarden (3.4.1).

3. 4. l,ildditiorule geslangdheidsvoorwaardcn

Als oplossing voor het probleem dat niet alle vormen van indirecte taalhandelingen
lflrnnen worden gerelateerd aarr Seades geslaagdheidsvoonvaarden hebben verschillende
auteurs voorgesteld om de categorie van de geslaagdheidsvoorwaarden uit te breiden.

Brown & I-evinson (1987: L37, 29Ln41) suggereren dat behdve de geslaagdheids-
voorwaarden zelf ook eruailments van de geslaagdheidsvoonvaarden kunnen worden
gebnrikt om indirecte tnalhandelingen te realiseren. Aldus brengt de voorbereidende
voorwaarde dat de hoorder in staat is om de handeling uit te voeren met zich mee dat het
gewenste object bestaat, zodat naast (4a) ook (af als indirect verzoek gebruikt kan
worden.

(4) (a) Can you pass the salt?
(D Is there any salt? @rown & Levinson, 1987:.137)

Brown & I-evinson verwerpen dit voorstel omdat het zou leiden tot allerlei vornen die in
werkelijkheid niet kunnen fungeren als indirect verzoek:

(4) (g) Is there any addressee? (1987:?9Ln4L)

Ter verdediging van Brown &. I-evinsons suggestie zou evenwel naar voren larnnen
worden gebracht dat de voorwaarde w:urrniur in (4g) wordt verwezen tot Searles normale
input- en output-voorwaarden behoort. Op basis van deze voorwaarden wordt normaal
gesproken geen enkele indirecte taalhandeling uitgevoerd.

Een complete herziening van de classificatie van geslaagdheidsvoorwaarden is
voorgesteld door Haverkate (1979:93-98). In zijn analyse van impositieve taalhandelingen
in het Spaans worden de twee door Seade genoemde voorbereidende voonraarden voor
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directieven respectievelijk de bekrvaamheids- en niet-vanzelfsprekendheidsvoorwaarde
genoemd. Dezn laatste voorwaarde, die luidt dat het niet vanzelfsprekend is voor de
geqprekspartners dat de hoorder de te realiseren handeling motu proprio zal uiwoeren,
wordt gespecificeerd in uitingen als (a7).

(47) ;Me traes un vaso de agua? (1979:93) ('Breng je me een glas water?')

Haverkate voegt drie geslaagdheidsvoonvaarden toe: de bereidwilligheids-, de vanzelf-
sprekendheids- en de redelijkheidsvoorwaarde.ls Naar de bereidwilligheid v.ul de
hoorder wordt Yerwezen in (a8).

(48) lQuieres traerme un vaso de agua? (1979:96) ('Wil je een glas water voor me
meenemen?')

Haverkate omschrijft zijn vanzelfsprekendheidsvoorwaarde als volgt:

[t] concerns the presupposition that the qpeaker cannot order or request the hearer
to bring about a strate of affain that already exists (1979:96).

Aan deze voonvaarde wordt gerefereerd in (49).

(49) 4Estd cerrada la puerta? (1979:96) ('Is de deur dicht?')

De redelijkheidsvoorwaarde heeft betrekking op het feit dat de spreker wordt veronder-
steld de taelhandeling te larnnen motiveren. In (50) is sprake van zo'n motivering:

(50) Hace un frio tremendo aquf (1979:96) ('Het is hier verschrikkelijk koud')

De door Haverkate voorgestelde geslaagdheidsvoonuaarden geven een noodzakelijke en
voldoende karakterisering van de linguistische stnrctuur van indirecte directieven, maar de
groep aalhandelingen die venvijror. naar de motivering om de handeling uit te voeren is
net als in Searles tlpologie een qua diversiteit problematische categorie. Zoals bleek in
3.1.4, behoren er onder meer retorische vragen toe en directieven die venuijzen naar de
verplichting om de handeling uit te voeren. Nu is het natuurlijk zo dat in aI deze uitingen
wordt verwezen naar de redenen voor de uiwoering van de handeling, maar het is een zo
heterogene groep uitingen dat de conclusie gerechwaardigd is dat er in de meeste
indirecte directieven naar de motivering om de handeling uit te voeren wordt verwezen,
met name in directieven die via een bewering tot stand komen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de volgende voorbeelden, waarin respectievelijk naar de oprechtheidsvoonvaarde
(14) en de eerste voorbereidende voorwaarde (51) wordt verwezen:

(14) I would like you to go now
(51) You could be a little more quiet (1979:36)

ln 3.4.2 zal ik betogen dat veel van de indirecte taalhandelingen die tot de categorie

18 De factoren 'bereidwilligheid' en 'redenen om de handeling uit te voeren' worden ook in andere

benaderingen geincorporeerd, bijvoorbeeld in die van Gordon & Lakoff (1975) en van Bach &
Harnish (1979 :hoofdstuk 3).
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'redenen' behoren als hints dienen te worden beschouwd.

3.4.2 Hirus

Indirecte tanlhandelingen die naar de redenen venvijzen om de handeling uit te voeren
vorrnen een zeer heterogene groep. Eerder bleek al dat Searle er retorische vragen onder
rangschikt, uitingen die verwijzor^ naar de bereidwilligheid van de hoorder en uitingen die
berettcing hebben op de verplichting om de handeling uit te voeren. Ook de volgende
twee voorbeelden verwijzen volgens Searle naar motiveringen voor het uitvoeren van de
handeling:

(5) You're standing on my foot
(29) I can't see the movie scr@n while you have that hat on

De indirecte taalhandelingen die naar de redenen venvijzen om een handeling uit te
voeren vornen een open klasse, die in principe kan worden uitgebreid met verhuldere
varianten. Het is in deze categorie dat het graduele lorakter van indirectheid duidelijk
naar voren komt. De volgende voorbeelden behoren tot dezelfde categorie als (5) en (29).

Het bier is op
Wat een heerlijke mandarijnen
Het is al elf uur

Aftankelijk van de situatie is (52) bedoeld om de hoorder ertoe aan te zntten bier te
halen; (53) l<an heel goed fungeren als een poging van de spreker om de hoorder ertoe te
bewegen om hem nog een mandarijn te offreren en (54) als suggestie om naar bed te gaan

of om bepaalde luidruchtige bezigheden te staken.
Nog verhuldere varianten zijn mogelijk. Van bovenstaande voorbeelden zijn de

intenties van de qpreker zonder kennis van de situatie wel min of meer te bevroeden,
maar andere voorbeelden zijn onmogeldk als bedoeld te interpreteren zonder kennis van
situatie. Indien (55) wordt gebruikt door iemand die precies is met zijn bezittingen kan
deze uiting bedoeld zijn als hint om de videorecorder van de qpreker niet te gebruiken.

(55) De videorecorder is uitgeschakeld

Brown & Levinson geven het voorbeeld van een situatie waarin de gespreksparmers van
elkaar weten dat ze allebei de hoofdpijn van de spreker in verband brengen met zijn
verlangen om de zwembroek van de hoorder te lenen, zodat de qpreker zich al zwemmend
van zijn hoofdpijn kan verlossen; dleen in deze omstandigheden kan (56) worden gebruikt
als verzoek om de zwembroek van de hoorder te lenen.

(56) Oh God, I've got a headache again @rown & Irvinson, 1987:215)

Van het volgende voorbeeld wordt de directieve functie duidelijk als men weet dat de
spreker een prostituee is die mannen aan huis bezoekt die ze met uitingen als deze ertoe

aantnt van haar diensten gebruik te maken.
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(54 Tiene usted un piso muy bonito. ;I-e importa que fisgue? (LP:22) ('Wat een
prachtig huis heeft u. Vindt u het erg als ik even rondneus?')

In mrjn ogen moeten niet alleen de laatste zes voorbeelden, maar ook (5) en Q9)
beschouwd worden als hints. Searle zelf conrasteert indirecte taalhandelingen met hints,
zoals blijkt uit het volgende citaat:

In hins, insinuations, irony, and metaphor -to mention a few examples- the
qpeaker's utterance meaning and the sentence meaning come apart in various ways.
One important class of such cases is that in which the speaker utters a sentence,
means what he says, but also means something more [i.e. indirect speech acts,
gml (1979:30).

Hints zijn in mijn ogen altijd indirecte taalhandelingen. Het geven van en hint is geen
taethandeling zoals suggereren en verzoeken, maar een verdekte manier waffop de
spreker zijn tarlhandeling verricht. Hints laten dan ook geen performatieve realisering toe
(vgl. Searle, 1989:554). Deze omschrijving is ook van toepassing op het verwante begrip
insinuatie, maar anders dan bij hins is er in het geval van insinuaties sprake van
communicatie rnet een beschuldigende intentie. Indien (58) wordt gebnrikt door de
spreker om duideltik te maken dat hij de hoorder ervan verdenkt zijn krant te hebben
gepakt is deze uiting een insinuatie.re

(58) Heb jrj mijn krant gezien?

Hints worden gekarakteriseerd door de volgende zes kenmerken.

(a) verhuld

Hints zijn per definitie propositioneel verhuld, dat wil zeggen, dat er in het geval van een
directief geen sprake is van een letterlijke venvijzing naar de te realiseren handeling en
doorgaans evenmin naar de hoorder als uiwoerder van deze handeling. De geciteerde
voorbeelden van hints illusreerden al dat de verhuldheid van directieven graduele
verschillen vertoont; (5), (29) en (52)-(5? kunnen worden ingedeeld in vier categorieEn
met een oplopende graad van verhuldheid.m

(i) Het minst verhuld zrjn (5) en (29). In deze voorbeelden signaleert de spreker
een handeling die de hoorder op het moment van de uiting verricht. De spreker ervaafi
deze handeling als hinder$k of ongewenst en het is zijn intentie dat de hoorder eilnee
ophoudt.

(ii) In (52) wordt een stand van zaken beschreven die net als in (5) en (29) wordt
gekarakteriseerd door een */--relatie tussen de beschreven en de gewenste stand van

zaken, maar anders dan in deze voorbeelden wordt er geen handeling van de hoorder
beschreven.

re Ats (58) geen beschutdigend element bevat maar bedoeld is om de hoorder eftoe aan te zetten

de krant van de spreker te gevetr ofte zoeken is er sprake vur een hint.

20 De hier gebruikte criteria om de soorten directieve hints van elkaar te onderscheiden zijn ten
dele gebaseerd op indelingen die Haverkate (1979:127ev) heeft opgesteld voor assertieve direc-
tieven die venrijzetr naar de factor redelijltheid.
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(iii) De volgende twee voorbeelden, (53) en (54), beschrijven geen stand van
zaken z{ met de bedoeling dat deze wordt omgezet n -A. Hoewel voor het achterhalen
van de te realiseren handeling van deze truee uitingen contextuele informatie onontbeerlijk
is, behoeft deze kennis niet specifiek te zijn. De bedoelde handeling van (53) en (54) ligt
ook zonder kennis van de context wel voor de hand, doordat er duidelijke motiveringen
worden gegeven.

(iv) In (55), (56) en (57) is de te realiseren handeling op basis van de betekenis
van de woorden volstrek onduidelijk. Voor (56) geldt dat het directieve karakter duidelijk
is doordat er een voor de hoorder ongewenste stand van zaken wordt beschreven, maar de
precieze bedoelingen worden alleen begrepen op basis van specifieke gedeelde kennis van
spreker en hoorder of door een precedent in hun belevingswereld. Om in het geval van
(55) en (57) rtzicht te hijgen in de intenties van de sprekers is kennis van hun persoonlij-
ke achtergronden onontbeerlijk.

Deze indeling van hints in vier gradaties is om twee redenen onvolledig. Ten
eerste hebben hints niet alleen een assertieve structuur, ze komen ook in waagvonn voor,
zoals (58) laat zien en (59), dat een hint kan zijn om een geleend boek terug te geven.

(59) Hoe vond je Het boek van violet en dood!

Ten trveede lannnen niet dleen directieve maar ook commissieve taalhandelingen via een

hint worden gerealiseerd, zoals (60) laat zien, dat in een specifieke situatie als aanbod van
de qpreker kan fungeren om de hoorder te helpen.

(60) Ik heb morgen wij

Andere dan directieve en commissieve taalhandelingen kunnen niet door middel van hints
worden gerealiseerd.

@) s terk coruexafiwnlelij k

Bij de bespreking van de hierboven geciteerde voorbeelden bleek al dat de interpretatie
van een uiting als hint wordt bepaald door de context. Nu is strilt genomen elke indirecte
taalhandeling contextafhankelijk, maar voor hinu geldt dat in relatief sterke mate.

Verschillende aspecten van de context van een uiting kunnen in meer of mindere mate
bepalend zijn voor de status van hint. Wat vdor of na onderhavige uiting wordt gezegd

kan ertoe bijdragen, en ook verschillende onderdelen van niet-linguistische context kunnen
beslissend zijn, znals bleek uit genoemde voorbeelden van hints: de activiteiten van de
hoorder op het moment van de uiting, zoals in (5), (29) en (54); de sociale verhoudingen
tussen spreker en hoorder (zo draagt een relatief hogere machtspositie van de spreker ten
opzichte van de hoorder doorgaans bij aan de directieve strel*ing van een uiting,
bijvoorbeeld indien (52) tot een bediende is gericht); de gedeelde kennis van spreker en

hoorder, in het geval van (56), en de persoonlijke achtergronden van de spreker, zoals in
(55) en (57). Daarnaast kan een doorslaggevende rol zijn weggelegd voor het intonatiepa-

troon en de gebaren waailnee de betreffende uiting wordt gerealiseerd, mrlar dezn

aspecten worden meestal niet tot de context gerekend.zr

2t Zie 7.1 voor een classificatie van indicatoren van directiviteit.
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(c) ni e t- c onv enti one e I

Met het feit dat de interpretatie van een hint altijd relatief sterk aflrankelijk is van de
context hangt de eigenschap samen dat de gebruilte vorrnen altijd niet-conventioneel zijn.
De notie 'conventionaliteit' wordt uitgewerlt in 3.5.

(d) looclunbaar

De motivering om een taalhandeling in de vorm van een hint te realiseren is gelegen in
het, wat Weizman (1993:125) noemt, "high deniability potential" van hints, dat wil
?r;ggen hints zijn loochenbaar, mwel voor de spreker als voor de hoorder. De spreker kan
de inhoud van zijn directief ontkennen (56b) of ontkennen dat hij dkectief heeft gereali-
seerd (52b).

(56) (a) Oh God, I've got a headache again

ft) I just wanted you to give me an asperin
(52) (a) Het bier is op

(b) Dat is geen verzoek, ik zei alleen maar dat het bier op was

De hoorder lcan op zijn beurt doen alsof hij de inhoud niet heeft begre,pen of het veruoek
in de wind slaan.

Zoals ik heb laten zien in 3.2, zijn alle indirecte taelhandelingen in principe ophef-
baar, maar voor hints geldt dat de nietdirectieve lezing (de secundaire illocutie) net ?.o

plausibel is als de directieve lezing (de primaire illocutie).

(e) specirtek iruenties van dc spreker

Een voorbeeld van een hint dat in de literatuur vaak wordt gegeven is (61).

(61) Het is hier koud

Indien de spreker hiermee beoogt dat de kou die hij voelt wordt weggenomen, kan op tal
van manieren aan dat verzoek worden voldaan. De hoorder kan het raam of de deur dicht
doen, hij kan de kachel hoger zetten, of een vest voor de spreker gaan halen. Het is ook
mogelijk dat de spreker niet een specifieke handeling op het oog heeft. Ofschoon
taalhandelingen intrinsiek intentioneel zijn, kunnen de intenties van de spreker onbe,paald
zdn. De onbepaaldheid van uitingen wordt ook door Grice genoemd als hij zijn co6pera-
tieprincipe bespreekt:

This purpose or direction [of our talk exchanges] may be fixed from the start
(e.9., by an initial proposal of a question for discussion), or it may evolve during
the exchange; it may be fairly definite, or it may be so indefinite as to leave very
considerable latitude to the participants (as in a casual conversation) (1989:26).

In mijn optiek kan (61) alleen als hint worden gelovalificeerd indien de spreker een

specifieke handeling op het oog heeft. Hints zijn weliswaar loochenbaar, maar de intentie
van de spreker die zich van een hint bedient is altijd specifiek. Dit wordt geillustreerd
door het feit dat op een hint als (61) kan worden gereageerd met (62):
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(62) Is dat een hint om mij het raam te laten dicht doen?

(f) ve rwij zen naa r taalhsdelin g s ext e rne vo orttnardc n

Hierboven (3.4.1) wees ik er al op dat een verwijzing naar de motivering om de hande-
ling uit te voeren een problematisch criterium is om indirecte tnalhandelingen in te delen,
aangezien in principe in alle directieven die via een bewering worden gerealiseerd sprake
is van een motivering, dus ook in indirecte directieven waarin naar de (andere) geslaagd-
heidsvoorwaarden wordt verwezen. Anderzijds verwijzen niet alle directieve hints
rechtstreeks naar de motivering om de handeling uit te voeren. Voorbeelden zijn (55) en
(63); dit laatste voorbeeld kan een hint zijn om de hoorder het raam dicht te laten doen,
een handeling waarvan de motivering is gelegen in het feit dat de spreker het koud heeft.

(63) Het raam staat open

In mijn ogen kan de systematiek in de manieren waarcp hints worden gerealiseerd in veel
gevallen ook worden verklaard door ze als venvijzingen op te vatten naar specifieke
nornen die in het sociale verkeer gelden. Dit zijn voorwaarden die, anders dan de
traditionele geslaagdheidsvoorwaarden, extern zijn aan de taalhandeling. In hints verwijst
de qpreker yaak naal zijn negatieve fysieke of mentale toestand. De normen die in het
sociale verkeer gelden, schrijven voor dat de hoorder daar verandering in moet brengen:

(il) Ik ben moe
(65) Ik ben misselijk

In andere voorbeelden wordt verwezen naar de sociale nonn om een afspraak na te komen
of anderszins de tijd niet uit het oog te verliezen:

(66) Je komt te laat
(67) Ik reken opje
(68) Ik wacht op je

Ook in de volgende voorbeelden wordt gerefereerd aan sociale normen:

(69) Wat zeg je dan?
(70) Ik praat tegen je
(71) Je bent me een tientje verschuldigd

QZ) Daar staat een prullenbak

In (69) venrrijst de spreker naar de norm dat kinderen geacht worden te bedanken als ze

iets cadeau hebben gelaegen; in (70) wordt venilezen naar de nofln dat er moet worden
geluisterd als iemand spreekt; (71) is een verwijzing naar de norm dat schulden moeten

worden vereffend en (72) is een verwijzing naar de norm dat afud op de daartoe

bestemde plaatsen dient te worden achtergelaten. Omdat dergelijke nonnen algemeen
geldig ajn, hebben veel van de genoemde voorbeelden een conventioneel karakter
gelcregen, waardoor het mogelijk is ze min of meer zoals bedoeld te interpreteren zonder

behulp van contextuele informatie.
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3.5 Conventionaliteit van indirecte taalhandelingen

Zoals ik in de voorafgaande paragraaf heb laten zien, wordt tot de categorie indirecte
taalhandeling een scala van uitingstlpen gerekend dat zich in het geval van directieven
uitsuekt van gevallen als Can you pass the salt?, dat doorgaans wordt gebruilt als
verzoek om het zout aan te geven, tot sterk verhulde uitingen zoals Tiene usted un piso
muy bonito. iLe impona quc fisgw?, dal werd gebruikt door een prostituee om een klant
te werven. In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat uitingen van het eerste soort, anders
dan die van het tweede type, conventionele manieren zijn om een indirecte taalhandeling
te verrichten. Om het soort conventie waarvan in indirecte taalhandelingen sprake is te
verklaren, is het begrip gebruilsconventie geintroduceerd. In deze paragraaf ga ik dieper
in op de rol die deze notie in de analyse van indirecte taalhandelingen speelt. In 3.5.1
bespreek ik het onderscheid tussen gebruikrconventies en andere soorten conventies en ga
ik in op de verklarende laacht van het begrip. In 3.5.2 komt het verschil aan de orde
tussen indirecte taalhandelingen die conventioneel zijn en indirecte taalhandelingen die dat
niet zijn.

3. 5 . 1 Gebrail<s conventies

In hun analyse van indirecte taalhandelingen pleiten Searle (1979) en Morgan (1978) voor
het begrip gebruil*sconventie en contrasteren ze dzt met het begrip betekenisconventieu.
Zowel Searle als Morgan leggen er de nadruk op dat gebruiksconventies, in tegenstelling
tot betekenisconventies, hun letterlijke betekenis bewaren. Gebruiksconventies zdn, met
andere woorden, gemotiveerd en daarom niet-arbitrair. Met het begrip gebruiksconventie
larnnen de volgende drie eigenschappen van indirecte taalhandelingen worden verklaard.

De eerste eigenschap die met het begrip kan worden verklaard is dat bepaalde
vormen die synoniem zijn aan elkaar niet dezelfde directieve strekking hebben. (73a) is
bijvoorbeeld een standaardmanier om een verzoek te doen, maar (73b), dat een synonieme
betekenis heeft, is dat niet.

Q3) (a) 6Quieres ayudarme? ('Wil je me helpen?')
(b) iDeseas ayudarme? ('WiUwens je me te helpen?')

De tr*reede eigenschap winrvoor gebruiksconventies een verklaring vormen is dat talen
onderling verschillen vertonen in de vormen die als indirecte taalhandeling worden
gebruitc. Men mag aannemen dat verwijzingen naar de geslaagdheidsvoorwaarden in
indirecte taalhandelingen universeel zijn, maar toch blijkt bij veralingen van indirecte
taalhandelingen naar andere talen dat niet alle vormen dezelfde directieve strekking
hebben. Een voorbeeld is Q4a) dat een zeer gebruikelijke manier is om in het Spaans een

verzoek te doen (zie hoofdstuk 12). Een letterlijke vertaling van deze uiting in het Neder-
lands (74b) zal in de meeste situaties bij voorkeur letterlijk worden opgevat.

(74) (a) 6Por qud no coges el teldfono?

@) Waarom neem je de telefoon niet aan?

2 Betekenisconventie is een vertaling vur mcaning convemion, de term die door Seade wordt ge-

bruikt. Morgan spreekt in dit verband van conventions of langwge. Zie ook 3.1.4.
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Omgekeerd heeft de letterlijke vertaling van (75a), in het Nederlands een standaard
manier om een verzoek te doen, niet dezelfde directieve waarde in het Spaans. (75b)
wordt wel gebruik als directief, minr heeft niet de sterk geconventionaliseerde status die
de Nederlandse vertaling heeft.

(75) (a) Kun je de telefoon aannemen?

@) ;Puedes coger el teldfono?

De derde eigenschap van indirecte taalhandelingen die kan worden verklaard met het
begnp gebruiksconventie is het feit dat er naast de hierboven gesignaleerde verschillen
toch ook veel overeenkomsten bestaan tussen de vormen die worden gebruikt als indirecte
aalhandeling. Vergeldk de volgende, eerder geciteerde voorbeelden:

Q) (a) Do you want to do A?
(b) Wil je A doen?
(c) ;Quieres hacer A?

In de literatuur worden in verband met het conventionele kara}ter van indirecte taalhan-
delingen ook andere begrippen gehanteerd. Vergelijkbaar met het onderscheid van Searle
en Morgan is de qpologie van @nventies bij indirecte taalhandelingen die is opgesteld
door Clark (1979). Clark onderscheidt converuions of mcu6 en convewioru of form. Een
convention of meaw "specifies a semantic device by which an indirect speech act can be
performed" (1979:433). Het is bdvoorbeeld een conveilion of mears om een hoorder een
indirect verzoek te doen door te wagen naar zijn vermogen om de handeling uit te
voeren. Converuions of form zdn conventies over de qpecifieke verwoording van indirecte
taalhandelingen. Het is bijvoorbeeld een convention of form om Can you W? te gebruiken
in plaats van Are you able to W? (Clark, L979:a$). Ofschoon Clark een andere
terminologie hanteert, wrjkt zijn dichotomie in mijn optiek (en die van Clark, persoonlijk
commentaar) niet duidelijk af van die van Morgan: conventiotts of mearc coresponderen
met conventions of usage en conveuions of form met conventioru of langruge. Blum-
Kulka (1989:al) combineert de soorten van conventie die worden onderscheiden door
Morgan en Clark. In haar rnodel vertakken conventiora of usage (die zij pragmalinguistic
convemioru noemt) zich in Clarks convemioru of means en convertions of form. Deze
ordening wordt door de auteur onvoldoende duidelijk gemaakt. Ik beschouw de dichoto-
mie van Morgan als noodzakelijk en voldoende om het standpunt te verdedigen dat, in
Irvinsons woorden (1995:9a), 'indirect qpeech acts are both partially conventional and
inferentially motivated" .

Er is een diachronische ontwikkeling waar tE nemen van niet-conventionele
uitdrukkingen die contextgebonden zijn en afhankelijk zrjn van hun letterlijke betekenis
via gebruiksconventies naar betekenisconventies. Gebruiksconventies zijn, in de woorden
van Horn (1988:138), de "halfway houses on the road to conventionalization'. Indien een

bepaalde uitdrukking geconventionaliseerd is en tegelijkertijd zin letterlijke betekenis

behoudt, is er sprake van een gebruilsconventie. De status van de uitdruktcing verandert
indien het verband tussen het doel en het middel arbitrair wordt, dat wil za1gen indien de

uitdnrkking wordt gebruikt in situaties die niet stroken met de originele, letterldke
betekenis. Dat is het punt wairrop de gebruiksconventie een betekenisconventie (idioom,
onderdeel van de grammatica) wordt.

Begroetingsformules vofinen een rijke bron van voorbeelden. Morgan (1978:277)

citeert onder meer het voorbeeld van Goodbye dat afkomstig is van @d be with you. Dit

4l
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was een gebruiksconventie omdat het als begroeting werd gebmikt vanwege de letterlijke
betekenis, maar vanaf het moment dat ook niet-gelovige gesprekspartners er afscheid van
elkaar mee nemen is de conventionalisering van Goodbye voltooid en is het een beteke-
nisconventie geworden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor Adi6s (een contractie van a
Dios seas) in het Spaans. Een vergelijkbare status heeft de begroeang Hasta lucgo ('Tot
zo') dat zijn originele betekenis verliest omdat het ook wordt gebruikt in situaties waarin
de gesprekspartrrers elkaar voorlopig of misschien zelfs helemaal niet meer zullen zien.

Is de situatie in zulke lexicale gevallen wel duidelijk, anders ligt dat voor de
conventionalisering van de standaardvonnen van indirecte taalhandelingen. Indirecte
directieven van het soort Kun je...l geven de indnrk dat ze betekenisconventies zijn
geworden omdat ?E ook worden gebruikt in situaties waarin de belovaamheden of
mogelijkheden van de hoorder niet in het geding zijn. Het zijn echter geen betekeniscon-
venties, omdat passende reacties op Kun je...?-dtrwtieven altijd georiEnteerd kunnen zijn
op de letterlijke betekenis. In het algemeen kan gesteld worden dat de gebruiksconventies
bij indirecte ualhandelingen niet de status van betekenisconventie krijgen omdat hun
inteqpretatie altijd aftankelijk is van de context en van de handeling die in de propositie
wordt uitgedrukt.

Welke vorm de status laijgt van een conventioneel-indirecte taalhandeling wordt
bepaald door historische processen. Observaties van Brown & Gilman (1989:181) in hun
onderzoek naar verbale beleefdheid in de uagedies van Shakespeare illustreren dit. In het
werk van Shakespeare worden allerlei vormen gebruikt om een indirect verzoek te doen,
maar geheel afivezig zijn subjunctieve vraagzinnen van het tlpe Could you en Would you.
Dezn vorrnen, in het Engels van nu een gebruikelijke manier om een (beleefd) verzoek te
doen, ontstonden pas in de negentiende eeuw. Risselada (1993:9a) heeft de conventionali-
teit van directieven in het Latijn onderzocht. Z;ij contrasteert de onpersoonlijke uitdnrk-
k;rng potin ut gevolgd door de tweede persoon subjunctief ('is het mogelijk dat je...'), die
uitsluitend wordt gebruikt als geirriteerd verzoek, met de persoonlijke uitdrukking potin
es ('ben je in staat om...'), die uitsluitend wordt gebruikt in vragen.

3.5.2 Conventioneel- venw niet-conventiorcebindirecte taalhandelingen

Naast indirecte taalhandelingen die zijn gebaseerd op een gebruiksconventie zijn er ook
indirecte taalhandelingen die niet zijn geconventionaliseerd. Voorbeelden van niet-
geconventionaliseerde typen kwamen in de 3.4.2 aan de orde. In deze paragraaf bespreek
ik de verschillen tussen conventioneel- en niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen.
Het onderscheid tussen beide soorten kan vanuit twee perspectieven worden benaderd: het
eerste heeft betrekking op de interpretatie van indirecte taalhandelingen door de hoorder
en het tweede op linguistische eigenschappen van de uiting. De interpretatie van uitingen
door de hoorder is in de literatuur een gebruikelijk perspectief om het onderscheid tussen

conventioneel- en niet-conventioneel-indirecte tralhandelingen te benaderen (e.g. Clark,
L979; Gibbs, 1986; Blum-Kulka, 1989; Van Eemeren & Grootendorst, 1992). In het
algemeen geldt dat de interpreatie yan niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen rela-
tief sterk gebaseerd is op de context en de letterlijke betekenis. Strikt genomen kan geen

enkele indirecte taalhandeling zonder context geinterpreteerd worden, maar de interpre-
tatie van conventioneel-indirecte taalhandelingen komt relatief onaftankelijk van de
context tot stand. Hun letterlijke betekenis is in de regel pro forma bedoeld.

Van Eemeren & Grootendorst (1992:56ev) stellen dat er een omgekeerde correlatie
bestaat tussen de mate van conventionalisering en de mate van bepaaldheid van de
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context. Indirecte taalhandelingen vari€ren van zwak tot sterk geconventionaliseerd. De
interpretatie van zwak geconventionaliseerde soorten vereist een welbepaalde context; de
sterk geconventionaliseerde soorten kunnen ook zoals bedoeld worden geinterpreteerd in
een onbepaalde context. Van Eemeren & Grootendorst geven als voorbeeld van een zwak
geconventionaliseerde indirecte taalhandeling de bewering in (77), dat als advies wordt
geinterpreteerd indien het een reactie is op een vraag als (76). Is dat niet het geval -is de

context met andere woorden niet-specifiek- dan geldt het voorbeeld als uitsluitend een

assertieve taalhandeling.

(76) Where can I get a new toaster? (Van Eemeren & Grootendorst, 1992:56)
(77) Woolworth's toasters are the best (Van Eemeren & Grootendorst, 1992:56)

De omgekeerde correlatie tussen de mate waarin de context bepaald en de indirecte
aalhandeling geconventionaliseerd is blijkt ook uit situationele factoren van de uiting.
Taalgebruikers die elkaar niet kennen zullen bijvoorbeeld minder snel geneigd zijn om
zich op een niet-conventionele manier uit te drukken, bijvoorbeeld door hun uitingen met

verhulde ironie te larderen. Geconventionaliseerde indirectheid en een onbepaalde context
tunnen als de 'nul-situatie' worden opgevat, het ongemarkeerde deel van het paar

waarvan niet-geconventionaliseerde indirectheid en een qpecifieke context het gemarkeerde

deel vormen. Een specifieke context kan een reden zijn om af te wiiken van Searles

adagium: Speak idiomatically unless tlure is some special reoson not to:

In general, if one speaks unidiomatically, hearers assume that ttrere must be a
special reason for it, and in consequence, various assumptions of normal speech

are suspended (1979:50).

Het tweede perspectief van waaruit het contBst tussen conventioneel- en niet-conventio-
neel-indirecte tanlhandelingen kan worden benaderd heeft betrekking op de linguistische
eigenschappen van de uiting. Voor wat betreft hun linguistische structuur vertonen de

twee t)?en tenminste twee verschillen.
Het eerste verschil is cross-linguistisch van aard. Eerder werd al opgemerkt dat de

gebruiksconventies van indirecte taalhandelingen per taal verschillen vertonen. In situaties

waarin sprekers van het Spaans Q4a) en (78a) gebruiken zal een Nederlandse taalgebrui-
ker zich eerder bedienen van (74b) en (78b).

(74) (a) a,Por qud no coges el teldfono?

@) Neem de telefoon even aan
(78) (a) ;Me firmas? ('Z-elje een handtekening voor me?')

(b) Mag ik een handtekening?

Voor niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen geldt dit niet (vgl. Green, 1975:139).

Eerder gegeven nederlandstalige voorbeelden van directieve hints zouden ook in het

Spaans heel goed als hint kunnen fungeren.

(53) (a) Wat een heerlijke mandarijnen

O) Son muy buenas estas mandarinas
(54) (a) Het is al elf uur

O) Ya son las once
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Een tweede verschil tussen de trvee soorten indirecte taalhandeling is dat de conventionele
vonnen allerlei linguistische correlaten hebben die de niet-conventionele soorten ontberen
(vgl. Sadock, 1974; Gordon & Lakoff, 1975, Searle, 1979:40). Bij (79) is het mogelijk
om bijvoorbeeld alsjebliefi toe te voegen in tegenstelling tot bij het niet-conventionele
voorbeeld (80).

Q9) Kun je even het zout aangeven, alsjeblieft?
(80) *Wat een heerlijke mandarijnen, alsjeblieft.

Dezn voorbeelden laten zien dat alsjebliefi niet alleen kan voorkomen bij uitingen die op
basis van een betekenisconventie een verzoek zijn (zoals de imperatief n Geef lut zout
even aon, alsjebliefi) m:nr ook bij uitingen die een verzoek zrjn op basis van een
gebruilaconventie (vgl. Horn, 1988:138). Ook is het mogelijk om een @nventioneel-indi-
recte aalhandeling te combineren met een imperatief (81); een combinatie van een hint
met een imperatief (82) is daarentegen onwelgevormd:

(81) Kun je een mes meenemen en nu je toch in de keuken bent doe dan getijk het licht
uit

(82) *Het mes is bot en nu je toch in de keuken bent doe dan gelijk het ficht uit

Er is, tot slot, g66n sprake van een correlatie tussen de mate van conventionalisering en
de mate van specificering van de propositie. Ofschoon in de geciteerde voorbeelden van
conventioneel-indirecte directieven steeds letterlijk wordt verwezen naar de hoorder en de
te realiseren handeling en in voorbeelden van niet-conventioneel-indirecte directieven niet
letterlijk naar de handeling wordt verwezen en vaak ook niet naar de hoorder, is dit niet
altijd za. De volgende voorbeelden laten zien dat ook indirecte aalhandelingen met een
verhulde propositie geconventionaliseerd kunnen zijn:

(69) Wat zeg je dan?
(70) Ik praat tegen je
(83) Dat heb je niet van md gehoord
(&4) Ifun de muziek wat zachter?

Zowel (69), (70) als (83) bevatten geen letterlijke verwijzing naar de te realiseren
handeling en zijn toch geconventionaliseerd: (69) roept zonder contextuele informatie een

scenario op waarin de hoorder, waarschijnlijk een kind, gemaand wordt om 'dank je wel'
te zeggen; zonder kennis van de context is duidelijk dat de hoorder met (70) wordt
aangespoord om te luisteren en in het geval van (83) mag ook zonder kennis van de
context worden aangenomen dat de spreker de hoorder zojuist vertrouwelijke informatie
heeft verstrekt en de hoorder ertoe wil bewegen hem niet als bron hiervan te noemen.a
In @a) wordt wel letterlijk aan de handeling m:ulr niet aan de hoorder gerefereerd. Ook
dit voorbeeld is een geconventionaliseerde indirecte directief die zonder informatie over
de context als bedoeld kan worden geinterpreteerd.

B De lenerlijke vertalingen van (69), (70) en (83), respeaievelijk iQuA se dice?, Hablo coruigo
en Esto no te lo he dicho yo, zijn ook in het Spaans geconventionaliseerde, verhulde directieven.
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3.6 Conclusie

Door het standpunt te rechwaardigen dat in het geval van indirecte aalhandelingen twee
illocuties worden gerealiseerd, heb ik een afbakening van het begrip 'indirecte taalhande-

ling' tot stand gebracht. ECn illocutie, die niet met zoveel woorden tot uitdrukking wordt
gebracht, wordt gerealiseerd via de realisatie van een andere illocutie. Onder het begrip
'directe taalhandeling' wordt de realisatie van 6€n enkele illocutie verstaan. In mrjn
benadering wordt geen rechtsueeks verband gelegd tussen bepaalde linguistische vormen
en realiseringen van directe dan wel indirecte taalhandelingen. Zelfs een imperatieve zin
resulteert niet gegarandeerd in een directe taalhandeling.

De twee illocuties van een indirecte taalhandeling worden altijd gerealiseerd,
waarbij de letterlijke illocutie van ondergeschikt belang is in vergelijking met de niet-
letterlijke illocutie. In een beperkt aantal gevallen l<an weliswaar moeilijk worden
hardgemaakt dat de qpreker bedoelt wat hij letterlijk zegt, maar ook in die gevallen
worden er twee illocuties verricht.

Door ze als realisaties van 66n respectievelijk van twee illocuties voor te stellen,
zijn directe en indirecte taalhandelingen discrete categorie€n. Niettemin vertonen indirecte
taalhandelingen onderling in drie opzichten graduele verschillen:

(a) VerhuAnreid. Indirecte taalhandelingen verschillen onderling in de manier
waarop aan de propositionele componenten van de niet-letterlijke illocutie wordt gerefe-
reerd. In het geval van indirecte directieven wordt al dan niet letterlijk naar de uit te
voeren handeling en naar de hoorder als uiwoerder van deze handeling verwezen.

O) C,onventionaliteit. Indirecte aalhandelingen vertonen verschillen in de mate
waarin ze zljn geconventionaliseerd. De conventies waiuop indirecte taalhandelingen zijn
gebaseerd, zijn gebruiksconventies omdat indirecte taalhandelingen altijd hun letterlijke
betekenis behouden.

(c) Contextafhanlcelijlheid. Indirecte taalhandelingen verschillen in de mate waarin
hun interpretatie afhankelijk is van de context. Elke indirecte taalhandeling is in principe
contextafhankelijk, maar in veel gevallen is er nauwelijks contextuele informatie nodig om
de bedoelde illocutie te achterhalen. In andere gevallen is het nodig om kennis te hebben

van verschillende aspecten van de context.
Er is geen noodzaketijk verband tussen de mate van verhuldheid van een indirecte

taalhandeling en de mate van oonventionditeit en/of contextafhankelijkheid. Wel is er een

verband tussen de mate waarin een indirecte taalhandeling geconventionaliseerd is en de
mate waarin deze voor wat de mogelijkheid tot interpretatie betreft afhankelijk is van de
context. Tussen beide factoren besuat een omgekeerde correlatie.



Indirecte taalhandelingen
en conversationele implicaturen

In dit hoofdsttuk richt ik me op de nraag hoe indirecte aalhandelingen hun indirecte
betekenis lrijgen. Om hun indirectheid te verklaren, breng ik ze in verband met conversa-
tionele implicaturen. Deze wijze van analyse is niet ongebmikelijk. 7-o wijst Searle in zijn
reconstructie van de stappen die nodig zijn om uit de letterlijke illocutie de primaire
illocutie af te leiden op de rol van "principles of conversational cooperation" (1979:34 en
46), die de basis vormen voor implicaturen.

Dit hoofdshrk bestaat uit nvee gedeeltes. In het eerste deel (4.1) geef ik de
hrintessens weer van Grices visie op implicaturen en ga ik kort in op een aantal neo- en
post-Griceaanse benaderingen. In het tweede deel (4.2) verbind ik indirecte taalhandelin-
gen systematisch met de verschillende aspecten van het model van implicaturen varr
Grice.

4. I Benadslingen van conversationele implicaturen

Met het begrip 'conversationele implicatuur' kan worden uitgelegd hoe uitingen hun
bedoelde betekenis krijgen, ook al wordt deze niet met zoveel woorden tot uitdrutil<ing
gebracht. Sommige auteurs (bijvoorbeeld Sperber & Wilson, 1981:281) gaan eryan uit dat
implicaturen uitsluitend verband houden met de interpretatie van uitingen door de
hoorder, runr de notie heeft evenzeer berelking op de produktie van uitingen door de
spreker.

ln deze paragraaf staat de beqpreking van Grices ideeEn over implicaturen centraal
(4.1.1). p636ees[ ga ik in op de benaderingen van Horn (4.L.2), kvinson (4.1.3) en
Sperber & Wilson (4.1.4) die een voortzetting zijn van het werk van Grice. In deze drie
benaderingen worden voorstellen voor een reductie van de dmr Grice geintroduceerde
maximes gedaan. De benaderingen van Horn en Irvinson zijn neo-Griceaans omdat ze
geen fundamentele breuk betekenen met het model van Grice; de benadering van Sperber
& Wilson is post-Griceaans omdat ze op een aantal essentiEle onderdelen verschilt van die
van Grice.

4.1.1 Grice

Het uitgangspunt van het model van Grice (L975, 1989)t is het idee dat t"algebnrikers
zich houden aan een zogeheten coAperaieprincipe, dat luidt "Make your conversational
contribution such as is required, at the st4ge at which it occurs" (1989:26). De samenwer-
king in gesprekken komt tot uitdrukking in een vieral conversotionele muimes, die van
Kwantiteit, Kwaliteit, Relatie en Manier.

Het murime van Kwantiteit heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die de

I Centraal in dit hoofdstuk staarr Gricx Wion Jmus lectures uit 1967. Hiervan werd de belang-
rdkste in 1975 gepubliceerd onder de titel *Logic and Conversation". De verwijzing naar 1989 is
naar Grices postuum uitgegeven verzameld werk.
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taalgebruiker in ajn uiting geeft. Het is een trveeledig maxime (1989:26):

(a) Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of
the exchange).

O) Do not make your contribution more informative than is required.

Het maxime van Kwaliteit betreft het waarheidsgehalte van de uiting en luidt: "try to
make your contribution one that is tnre' (1989:24. Onder dit maxime vallen twee
specifiekere maximes:

(a) Do not say what you believe to be false.
(b) Do not say that for which you lack adequate evidence,

Het maxime van Relotie is het relevantiemaxime. Het schrijft voor: "be relevurt"
(1989:?7).

Het maxime van Manier heeft betretking op de vonn van de uiting. Het onder-
scheidt zich hierin van de overige drie maximes, die over de inhoud van de uiting gaan.

Tot het overkoepelende Manier-maxime "be perqpicious' behoren de volgende maximes
(1989:27):

(a) Avoid obscurity of expression.

O) Avoid ambiguity.
(c) Be brief (avoid unnecessary prolixity).
(d) Be orderly.

Ondanks het feit dat ze als imperatieven zijn geformuleerd, dienen de maximes niet als
een reeks prescriptieve normen te worden opgevat, maar als richtlijnen die rationele
taalgebruikers gebruiken om uitingen hun betekenis te geven. De maximes zijn altijd van
kracht. 7* njn gerelateerd aan algemene principes van rationaliteit die in elke sitrutie
waarin twee of meer personen samen een doelgerichte activiteit verrichten worden
nageleefd.

Grice stelt dat niet alle maximes gelijhvaardig zijn:

The maxims do not seem to be coordinate. The maxim of Quality (...) seems (...)
to qpell out the differcnce between something's being, and (...) failing to be, any
kind of contribution at all. False information is not an inferior kind of information;
it is just not information (1989:371).

Grices suggestie dat het maxime van Kwaliteit in vergelijking met de overige maximes

een aparte status heeft, wordt onder anderen gedeeld door Horn. Dez* auteur laat het
Kwaliteitsmaxime in ajn model buiten beschouwing omdat het "primary and essentially
unreducible" (1989:L94, ne ook 4.1.2) is. Sperber & Wilson (zie Sperber & Wilson

,1986, Wilson & Sperber, 1981, en Wilson, 1995) brengen bezwaren naar voren die hen
ertoe brengen het Kwaliteitsma:cime als inadequaat te venrerpen. In Wilsons optiek
vooronderstelt het Kwaliteitsmaxime de volgende claim:

Given a declarative utterance that strictly and literally expresses a proposition P,

the hearer is entitled to assume ttrat P is identical to a belief of the speaker's
(1995:20GzW).
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Wilson vindt deze opvatting in twee opzichten te sterk. Ten eerste meent zij dat de
vooronderstelling dat de propositie die met een uiting wordt uitgedrukt automatisch als
identiek moet worden beschouwd aan een mening van de spreler te sterk is. In plaats
daarvan zou die propositie als een weergave van iemands mening moeten worden gezien,

ofwel van de qpreker zelf ofuel van iemand anders. Hiermee kunnen gevallen van ironie
en vrije indirecte rede worden verklaard. Wilson ziet ironie als een variant van de wije
indirecte rede: de spreker kent een mening toe aan iemand anders en distantieert zich er
tegelijkertijd van. Ten tweede vindt Wilson de veronderstelling die in het Kwaliteitsmaxi-
me besloten ligt, dat de propositie die in een uiting wordt uitgedrukt idcntiek moet ziin
aan een mening van de spreker, te sterk. In plaats daarvan stelt ze dat de propositie die in
een uiting wordt uitgedrukt alleen m:utr hoeft te lijken op *n mening van de spreker. Met
'lijken op' bedoelt zij dat *trtro propositions share logical and contextual implications"
(1995:208).'In het geval van hyperbolen en metaforen probeert een qpreker slechts een
aantal logische en contextuele implicaties over te brengen. Dus met een metaforische
uiting als (l) verplicht een spreker zich slechts tot een aantal logische en @ntextuele
implicaties (bijvoorbeeld dat de bladeren gracieuze bewegingen maakten) en niet tot alle
implicaties die uit de letterlijke betekenis larnnen worden afgeleid @ijvoorbeeld dat de
bladeren benen hadden).

(1) The leaves danced in the breeze (Wilson, 1995:201)

Grice wijst er op dat de maximes niet alleen niet gelijhvaardig zijn, maar ook niet
onafhankelijk van elkaar. Zo is het maxime van Kwantiteit ondergeschikt aan het maxime
van Relatie:

(...) the specification of a direction of relevance is necessary for assessment of the
adequacy of a given supply for information (...) (1989:372).

Van Eemeren et al. zien het Relevantiemaxime als "really little more than a restatement
of the Cooperative Principle itself" (1993:18n12). Voor Sperber & Wilson (1986) zUn

alle mudmes en het cooperatieprincipe terug te voeren op de notie relevantie, het
sleutelbegrip in hun benadering van @mmunicatie (ae 4.1.4). Als ik een analyse geef van
de maximes die bij indirccte taalhandelingen in het geding zijn (in 4.2.3) ga ik uiwoeriger
in op de onderlinge samenhang tussen de maximes.

Door verschillende auteurs zijn de maximes van Grice gerelateerd aan Searles
geslaagdheidsvoorwaarden. Brcwn & I-evinson (1987:290n36) beschouwen de geslaagd-

heidsvoorwaarden als "particularizations' van de maximes; M6nnink (1988:23) en l-eech
(19$:aa) srcIlen dat de geslaagdheidsvoorwaarden "volgen uit" respectievelijk "@rres-
ponderen met" het co6peratieprincipe en de maximes; Van Eemeren & Grootendorst
(1983, 1992), tot slot, pleiten voor een volledige integratie van de murimes en de
geslaagdheidsvoonuaarden. Zij postuleren oen contrnunicwieprincipe dat luidC *Be clear,
honest, efficient and to the point" (1992:50). Dit communicatieprincipe is een algemener
alternatief voor het cooperatieprincipe, waarin de maximes en de geslaagdheidsvoorwaar-

den zijn gecombineerd. Het volgende schema laat zien dat genoemde auteurs verschillende
opvattingen hebben over de correlaties tussen de maximes en de geslaagdheidsvoonvaar-

den.

2 Zievoor de notie 'contextuele implicatie' ook 4.1.4.
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Figuur 2. Verbanden die in de literatuur ziin gelegd tussert de conversationele maximes en de
g es I a a g d h e id svo o rwa a r d e n.

Het overzicht laat zien dat er alleen over het maxime van Kwaliteit eensgezindheid
bestaat. De discrepanties zijn voor een deel te verklaren door verschillende interpreaties
van de geslaagdheidsvoorwaarden. Van Eemeren & Grootendorst gaan uit van 'generische
taalhandelingsvoorwaarden' (zie ook Van Eemeren et al., l993:hoofdstuk 1), terwijl
Leech zijn bevindingen baseert op de geslaagdheidsvoorwaarden voor assertieve taalhan-
delingen. Tnnder op de prdrezn merites van de verschillende opvattingen in te gaan, hn
gesteld worden dat de integratie van maximes en geslaagdheidsvoorwaarden vanwege de
verschillen tussen beide concepten geen onproblematische onderneming is. Met de
geslaagdheidsvoorwaarden worden immers specifieke taalhandelingen gedefinieerd, terwijl
maximes algemene, altijd geldende t algebruiksregels zijn. In mijn optiek is het voor een
eventuele integratie een adequate methode om de geslaagdheidsvoorwaarden net als de
maximes te definieren als generische regels, zoals Van Eemeren & Grootendorst doen.

Het belang van de conversationele maximes en het onderliggende codperatie, rinci-
pe schuilt in het feit dat ze pragmatische inferenties kunnen genereren. Ook al strookt wat
de spreker letterlijk zegt niet met wat de maximes voorschrijven, toch zal de hoorder zijn
interpretatie van de uiting van de spreker altijd baseren op de vooronderstelling dat de
spreker zich aan het cooperatieprincrpe houdt. Als hij dat niet zou doen, zou hij immers
aannemen dat de qpreker niet in staat is om deel te nemen aan een rationeel gesprek. De
wederzijdse vooronderstelling dat zowel de qpreker als de hoorder, ook al wordt op het
eerste gezicht het tegendeel gesuggereerd, trouw blijft aan het cooperatieprincipe, maakt
het mogelijk de maximes te gebruiken om niet-logische ("non-logic") inferenties ot stand
te brengen, dat wil zeggen pragmatische inferenties die "conveyed meaning" bevatten:
hetgeen wat wordt bedoeld zonder dat het wordt 'gezegd'.3 Dew inferenties noemt Grice
converc Niorule implicauren.a

3 Grice gebruikt het werkwoord say op een bijzondere manier. Hij rekent er 'the conventional
meaning of the words' toe, referentietoekenning en de context, 'linguistic or otherwise", en
*other iterns of background knowledge" (1989:25 en 31).

a Als ik in het ven,olg van implicanren spreek, heb ik de conversationele implicaturen op het
oog. Grice zelf maakt een onderscheid tussen 'implicatuur' en 'implicatum': 'I wish to introduce,
as tenns of art, the verb implicoe and the related Douns implicaure (d. itnplying) nd inplictttwt
(cf. wlrat is implied)" (1989:24). Ik maak dit onderscheid niet en gebruik alleen de termen 'impli-
cahlur' en'implicateren'.
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Lakoff wijst erop dat "almost any discourse carried out entirely according to the maxims
would be most unusual and perhaps even unintelligible" (1995:191) en dat via implicatu-
ren allerlei belangrijke aspecten van de uiting tot uitdrukking worden gebracht:

Maxim-observant utterances do exactly and succintly express pure semantic
meaning; but they may not incorporate many of the pragmatic signals that orient
participants to significant aspects of the message: discourse genre, deictic situati-
on, seriousness, level of intimacy, mutuality of trust, delicacy of subject matter,
and much more. Implicaturc provides that information, often as important in the
full understanding of a communication as its explicit denotation. In that sense, an

utterance that fails to incorporate implicature when it is culturally expected might
be uncooperative and so liable to misunderstanding - hardly 'ideal' (1995:191).

Implicanrren verschillen in de manier waarop zE tot stand komen. Er zijn hoofdzakelijk
twee mogelijltreden: wat de qpreker zegt strookt niet helemaal met de maximes of het
strookt er helemaal niet mee.s In het eerste geval is er geen sprake van een echte schen-

ding: "the qpirit, though perhaps not the letter, of the maxim is respected" (1989:370).
Grice geeft hiervan een voorbeeld, (2), waarin A voorbijganger B aanspreekt.

(2) A: I am out of perol.
B: There is a garage round the corner (Grice, 1989:32).

De onvolledige reactie van B in dit voorbeeld zou niet cooperatief zijn als B wist dat de
gaxage dicht was of dat daar geen benzine werd verkocht. kvinson (1983:104) noemt
implicaturen waarbij de ma:rimes min of mer in acht worden genomen, zoals in het
anhpoord van B, standaardimplicuuren.

In de gevallen die helemaal niet stroken met de maximes wordt een maxime
opzettelijk en duidelijk veronachtzaamd (flowed).Door een duidelijke deviatie van een

bepaald maxime exploiteert de spreker dat maxime: hij dwingt de hoorder tot het volgen
van een specifieke inferentieprocedure die rcsulteert in een lezing die wel strookt met de
vooronderstelling dat het cooperatieprincipe wordt nageleefd. Voorbeelden van dit soort
exploitaties betreffen stijlfiguren zoals tautologie€n, metaforen en ironie. Daarnaast geeft
Grice als voorbeeld de volgende sinntie waarin het eerste Kwantiteitsmocime wordt
overtreden. A wordt gevraagd een aanbevelingsbrief voor zijn student X te schrijven, die
solliciteert nznr een academische baan. De brief aet er als volgt uit:

(3) Dear Sir, Mr. X's command of English is excellent, and his attendance at tutorials
has been regular. Yours, etc (Grice, 1989:33)

A geeft in deze brief zeer summiere informatie over X en overtreedt zo het eerste

Kwantiteitsmadme. Als de lezer van de brief vooronderstelt dat A cooperatief is, zal hij
concluderen dat A informatie zou willen geven die hij liever niet opschrijft. De implica-
tuur is derhalve dat X niet geschikt is voor de baan.

Naast het onderscheid tussen t)?en implicatuur op basis van de manieren waarop

5 Grice (1989:30) onderscheidt nog twee andere, in mijn ogen minder essenti5le mogelijkheden

waarin de maximes niet strilt worden nageleefd: gevdlen waarin sprake is van e,en clash tussen

twee maximes en gevallen waarin de spreker zich onttrekt (opt out) aan een maxime. Lakoff
(1995:192) wijst op de mogelijldreid van *noncooperation', zoals in het geval van liegen.

5l
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zE lot stand komen, maakt Grice een tw€de onderscheid. Conversationele implicaturen
z;rjn gegeruraliseerd of gepaniculariseerd. Het verschil is gelegen in hun contextafhan-
kelijkteid: gepafticulariseerde implicaturen zijn contextgebonden, gegeneraliseerde
implicaturen zijn inferenties die in verschillende contexten hetzelfde blijven. De volgende
voorbeelden van I-evinson maken het verschil tussen beide typen duidelijk:

(4) (a) A: What time is it?
B: Some of the guests are already leaving.
Gepaniculariseerdc implicauun 'lt must be [ate'
Gegencraliseerdc implicuuan: 'Not all of the guests are afuEady leaving'

O) A: Where's John?
B: Some of the guests are already leaving
Gepaniculariseerdc implicurutn 'Perhaps John is already leaving'
Gegencraliseerde implicuutn 'Not all of the guests are already leaving'
(I-evinson, 1995:92)

In deze voorbeelden wordt de uiting van B gerealiseerd in reactie op twee verschillende
vrdgen van A. ECn uitingsvofin, het antrroord van B, kan naar gelang de context, de
vmgen van A, tot verschillende implicaturen leiden; dit zijn geparticulariseerde implicatu-
ren. Daarnaast resulteert het antwoord van B in een andere implicatuur, die in beide
contexten hetzelfde is; dit is een gegeneraliseerde implicatuur. Er is door verschillende
onderzoekers o,pgemerkt dat het verschil tussen gegeneraliseerde en geparticulariseerde
implicatrirren geen categorisch onderscheid is omdat het slechts op de mate van afhanke-
lijkheid van de context is gebaseerd. Om deze reden ventrerpt Hirschberg (1985,
geciteerd in Green, 1989, en Carston, 1995) deze dichotomie. Sperber & Wilson vinden
het onderscheid niet van fundamenteel belang, zo valt op te maken uit het volgende citaat:

'Generalizetl implicature' and 'particularized implicature' are not classificatory
theoretical concepts. They do not define distinct natwal kinds but lie at different
ends of a spectrum, with a fiuzy borderline area in betrreen. The methods by
which generalized and particularized implicatures are created must be the same,
and the same theory must account for both (1987:748).

Andere auteurs, zoals Horn (1988:120) en kvinson (1989:a66), benadrukken juist dat het
begrip 'gegeneraliseerde implicatuur' cruciaal is voor linguistisch onderzoek. I-evinson
concentreert zijn benadering van implicahlren volledig op de gegeneraliseerde tlpen (zie
4.1.3). Het onderscheid tussen de twee t)?en implicatuur komt nader ter qprake als ik
indirecte aalhandelingen analyseer in termen van ge,particulariseerde implicaturen (4.2.1).

Grice heeft in totaal zes onderscheidende kenmerken gegeven die kunnen worden
gebruikt om een conversationele implicatuur als zodanig te herkennen: (i) een conversatio-
nele implicatuur is te reconstrueren (calculable), dat wil zeggen de aanwezigheid van een

implicatuur moet kunnen worden 'opgemaakt' (worlud ow) nit de conventionele betekenis
van de geuite woorden, de mudmes, de context en wederzddse kennis; (ii) de mogelijk-
heid bestaat om een implicatuur ongedaan te maken (cancelable of defeasible); (iii) een

implicatuur is niet-losmaakbaar (rnn-dctachable). Grice doelt hiermee op de eigenschap
dat alle synoniemen van de geuite woorden dezelfde implicatuur teweeg brengen. Niet alle
implicaturen zijn echter noodzakelijk niet-losmaakbaar: implicaturen die worden bepaald
door de.vorm van de uiting, die met andere woorden worden gegenereerd door 6€n van
de Manier-maximes, zljn losmaakbaar; (iv) een implicatuur is niet-conventioneel, dat wil
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zoggen een implicatuur vormt geen onderdeel van de betekenis van de bewoordingen
waarop hij is gebaseerd; (v) een implicatuur wordt niet voortgebracht door de geuite
woorden op zich, maar dmr het realiseren van de geuite woorden in een bepaalde
context. I-evinson (1983:114n14) stelt dat met detn eigenschap wordt bedoeld dat
implicaturen niet door zinnen miur door uitingen worden voorgebracht; (vi) een impli-
catuur is soms onbepaald, dat wil zeggen dat er met een bepaalde uitdnrkking, @k in een
specifieke context, verschillende implicaturen tot stand kunnen worden gebracht.

Volgens Grice is deze lijst met karakteristieken niet beslissend voor het vaststellen
van de aanwezigheid van een implicatuur. Hij beschouwt een test die gebaseerd is op
reconstru@rbaarheid als doorslaggevend:

...neither of these tests pedoeld wordt cancelability en non4ctachobiliry, gml was
regarded by me as being final; the final test for the presence of a conversational
implicature had to be, as far as I could see, a derivation of it. One has to produce
an irccount of how it could have arisen and why it is there. And I am very much
opposed to any kind of slqppy use of this philosophical tool, in which one does not
tuIfiII this condition (1981:187).

De door Grice genoemde eigenschappen m@ten niet als noodzakelijke en voldoende
voonvaarden worden opgevat of als definitie van een conversationele implicatuur. Anders
dan een taalhandeling, die wordt gekarakteriseerd door middel van de geslaagdheidsvoor-
waarden, wordt een implicirtuur niet gedefinieerd door voornoemde zes karakteristieken.
SEila genomen kan een implicatuur alleen achteraf, in een bepaalde context als zodanig
worden geidentificeerd, en dan nog soms, gegeven de laatste karakteristiek, met enige
onzekerheid. De zes eigenschappen zijn bedoeld om conversationele implicaturen af te
zetten tegen andere soorten inferenties, zoals presupposities en conventionele implicatu-
ren6. De definitie van een conversationele implicatuur luidt als volgt:

A man who, by (in, when) sying (or making as if to say) that p has implicated
that q, may be said to have conversationally implicated that g, provided that (1) he
is to be presumed to be observing the conversational maxims, or at least the
Cooperative Principle; (2) the supposition that he is aware that, or thinks that, q is
required in order to make his saying or making as if to say p (or doing so in those

terms) consistent with this presumption; and (3) the speaker thinks (and would
expect the healer to think that the qpeaker thinlc) that il is within the competence
of the hearer to work out, or grasp intuitively, that the supposition mentioned in
(2) is required (Grice, 1989:3G31).

Een aanal van de karakteristieken van implicaturen ligt besloten in deze definitie. De
reconstnreerbaarheid is te herkennen in de derde voorwaarde van de definitie. Dezn voor-
waarde impliceert ook dat een implicatuur niet toevallig is maar geintendeerd (vgl. Neale,

6 [n tegenstelling tot conversationele implicanlren komen conventionele implicaturen niet op basis

van de maximes tot stand. Ze ontberen de hier gegeven eigenschappen van conversationele impli-
cahrren. Grice gaat niet uiwoerig op de notie 'conventionele implicatuur' in. Ik volg Levinson als

hij stelt:
In a sense conventional implicature is not a very interesting concept - it is rather an

admission of the failure of truth-conditional sematrtics to capture all the conventional
content or meaning of natnral language words and expressions (1983:128).
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1992:528:' Recanati, 1987:124). Het feit dat een implicatuur contextueel tot stand komt en
niet is gebaseerd op de letterlijke betekenis maakt een implicatuur ophefbaar, niet-
losmaalbaar en niet-conventioneel. De lijst van eigenschappen van implicaturen toets ik in
4.2.4 aan indirecte ualhandelingen.

Veel auteurs hebben Grices model van irnplicaturen weergegeven in een schema.
Figuur 3 is het schematische overzicht dat Sadock heeft gegeven van *the various ways in
which, according to Grice, utterances can convey information" (L978:283). De meeste
schema's die in de literatuur zijn opgesteld komen in grote lijnen overeen met dat van
Sadock, de verschillen betreffen details.T

conveyed

/\
said implicated

,/\

onallys

/\
generally

conventionally nonconventionally

,/\
conversationally nonconversati

particularly

Figuur 3. Schematische weergave van het model van Grice (Sadock, 1978:283).

4.1.2 Horn

Het model van pragmatische inferenties van Horn (1984, 1989) behelst een reductie van
de maximes van Grice tot twee duidelijk onderscheiden basiqprincipes, die ontleend zijn
aan het werk van Zipf (1949). Zipf postuleert een algemeen 'Principe van de Minste

? Tot de auteurs die een schema van Grices model hebben opgesteld behoren behalve Sadock ook
Levinson (1983:131), Horn (1988:121; 1992:165), Neale (1992:52a), Recanati (1993:246), Huang
(1994:3), Grundy (1995:aB) en Escandell Vidal (1996a:81). Het enige schema dat duidelijk afwukt
vur de andere is dat van Neale: wlut is meaw is daarin onderverdeeld'lra wha is conventionally
tncant en wlut is tnnconlentiorully meant; wlwt is conventiotul$ ,fleant is onderverdeeld in wftar
is said en wlw is conventionally inplicaed.

E Met 'nonconversationally implicated' worden implicaturen bedoeld die voortkomen uit murimes

die *aesthetic, social, or moral in character" zijn (Grice, 1989:28).
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Inqpanning', dat is opgebouwd uit hvee kmchten die met elkaar in conflict zijn: een
Unificatiekracht en een Diversificatiekracht. De Unifrcatiekracht, ofivel de economie van
de spreker, is een hang naar versimpeling die -indien onbelemmerd- zou leiden tot een
vocabulaire van 6dn woord waarmee de qpreker alle verschillende betekenissen uitdrukt.
De antithetische Diversificatiekracht is de economie van de hoorder die zonder zijn
tegenhanger zou leiden tot een vocabulaire van even zovele woorden als er betekenissen
zijn. De evolutie van de taal, zo beweert Zipf, komt voort uit de spanning die er tussen
deze twee principes bestaat. Horn reduceert de maximes van Grice tot deze twee spiegel-
beeldige krachten, waarbij hij Kwaliteit buiten beschouwing laat omdat dit maxime niet
reduceerbaar is. Kwaliteit heeft een aparte status omdat het een eerste voorwaarde is voor
het welslagen van de interactie tussen spreker en hoorder en voor het genereren van
implicaturen.e

De UnificatiF en Diversificatiekracht komen in het dulistische model van Horn
overeen met reqpectievelijk het R- en het Gprincipe. Het Q-prbrcipe gaat uit van de
hoorder en schrijft voor dat de bijdrage voldoende moet zijn: '7*g zov*l als je kunt
(gegeven Kwaliteit en R)'; het R-pincipe gaat uit van de spreker en schrijft voor dat de
bijdrage noodzakelijk moet zijn: '7ng niet meer dan je moet (gegeven Q)'. Het Q-principe
omvat het eerste Kwantiteitsmaxime ('lvlaak je bijdrage zo informatief ds is vereist') en
het R-principe het Relatie-ma:rime en het tweede Kwantiteitsmocime. De Manier-submaxi-
mes verdeelt Horn over het Qprincrpe ('Vermijd duistere uitdrukkingswijzen'; 'Vermijd
dubbelzinnigheid') en het R-principe ('Wees kort'; 'Wees ordelijk').

Het Q-principe is de generator van implicaturen van het tyq p + > r0 hoogstens
p. Standaardvoorbeelden hiervan zijn schaalimplicaturen zoals sommige * ) niet allemaal
en wailn * ) niet luet. Met het R-principe komen implicaturen tot stand van het typ p
+ > nwer dan p. Een standaardvoorbeeld van een R-implicatuur is volgens Horn de
indirecte taalhandeling, omdat, zoals Horn stelt:

(...) a speaker's use of a weaker form may be filled in by an addressee who
recognizes that some particular stronger or more informative meaning may have
been intended (1989: 195).

Over de implicaturen die op R zijn gebaseerd zegt Horn dal zn sociaal of cultureel zijn
gemotiveerd. Q-implicaturen daarentegen zijn linguistisch gemotiveerd.

De tegenstelling tussen het Q en het R-principe resulteert niet in een 'clash', zoals
bij de maximes van Grice, maar in een oplossing van het conflict door de zogeheten
'division of pragmatic labor'. Dit principe luidt als volgt:

(...) given two coextensive expressions, the briefer and/or more lexicalized form
will tend to become associated through R-based implicature with some unmarked,
stereotypical meaning, us, or situation, and the marked, more complex or prolix,
less lexicalizetl expression tends to Qimplicate a marked message, one which the
unmarked form could not or would not have conveyed (1989:197).

Horn (1989:197) noemt als voorbeeld van de pragmatische werkverdeling de implicaturen

e Deze optiek sluit aan bij Grice, zoals ik heb opgemerkt in 4.1.1.

r0 Het symbool p + > q, dat is ontleend aan Levinson (1983), staat voor p implicueen q of q is
een implicwuur van p.
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van (5a) en (5b). tWaar een modale vraag als (5a) via een op R gebaseerde implicatuur
een verzoek oplevert, staat de perifrastische parafrase (5b) op grond van het Qprincrpe
de letterlijke lezing toe.

(a) Can you pass the salt?

O) Do you have the ability to pass the salt?

ln 4.2.3 zal ik betogen dat de voorstellen van Horn met het oog op de analyse van
indirecte taalhandelingen een adequate reductie van Grices model behelzen.

4.1.3 l*vircon

In zijn benadering van gegeneraliseerde implicaturen reduceert Levinson (1987a,b, 1995)
de maximes van Grice tot drie inferentiEle principes. Er zijn tussen de modellen van Horn
en Levinson een aantal overeenkomsten. Beide gaan ervan uit dat er een conflict bestaat
tussen het eerste en het tweede maxime van Kwantiteit en beide l,aten het Kwaliteitsmaxi-
me buiten beschouwing. In I-evinsons model komt het eerste Kwantiteitsmaxime net als
bij Horn overeen met het Q-principe. Hij defrnieert dit principe als volgt, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen wat het principe de spreker voorschrijft te doen
("qpeaker's maxim') en wat het de hoorder toelaat te denken ("recipient's corollary"):

Spealer's maxim:
Do not provide a statement that is informationdly weaker than your knowledge of
the world allows (...).
Recipieru's corollnry:
Take it ftat the qpeaker made the strongest statement consistent with what he
knows (...) (If,vinson, 1987b:401).

Het Q-principe is verantwoordelijk voor de in 4.1.2 geciteerde schaalimplicaturen en
zogeheten "clausal"-implicaturen waarvan (6) een voorbeeld is:

(6) I believe that John is away
* ) He m:ry or rnay not be - qpeaker doesn't know which (I-evinson, 1987a:64)

Het tweede Kwantiteitsmaxime komt bij kvinson overeen met het informativiteits- of I-
principe. Dit principe komt ten dele overeen met Horns R-principe, mimr anders dan
Horn legt I*vinson geen verband tussen het tweede Kwantiteitsmodmes en het maxime
van Relatie:

(...) this is, I believe, mistaken, for (prethmretically, anyway) relevance is not
primarily about information - relevance is measure of timely helpfulness with
respect to interactional goals (1987b:a01).

De definitie van kvinsons l-princlpe luidt als volgt:
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Speaker's maxim: the maxim of minimization:
'Say as little as necessary', i.e. produce the minimal linguistic information
sufficient to achieve your communicational ends (...).
Recipieru's corollary: tlu enriclanent rale:
Amplify the informational content of the qpeaker's utterance, by finding the most
specific interpretation, up to what you judge to be the speaker's m-intended
pointt' (...) (Levinson, 1987b :4UZ).

Het I-principe is verantwoordelijk voor een uiteenlopende reeks implicaturen, waaryiul
(7)-(10) voorbeelden zijn. De inferenties in deze voorbeelden hebben gemeen dat ze
informatiever en specifieker zijn dan de uitingen waardoor ze gegenereerd worden.

(7) Mart turned the swirch and the motor started
* > First Mart turned the swirch and then the molor started (Atlas & Levinson,
1981:36)

(8) If you mow the lawn, I'11 give you $5
+ > If and only if you mow the lawn will I give you $5 (1987b:403)

(9) John unpacked the picnic. The beer was warm
* ) The beer was part of the picnic (1987a:65)

(10) Harry and Sue bought a piano
* ) They bought it together, not one each (1987b:403)

Irvinson (1987a: l2Ln4) beschouwt, anders dan Horn in het geval van het vergelijlbare
R-principe, indhecte taalhandelingen niet als voorbeelden van l-implicaturen.

Naast het Q en I-principe onderscheidt I-evinson een derde principe, het M-
prirrcipe. Het is gebaseerd op Grices Manier-maximes, in het bijzonder op de submaximes
'Vermijd duistere uitdruk&ingswijzen' en 'Wees kort'. In Horns model worden deze twee
Manier-maximes gerangschikt onder respoctievelijk het Q en het R-principe. kvinson
defrnieert zijn M-principe als volgt:

Speakcr's tnaxim:
Do not use a prolix, obscure or marked expression without reason.

Recipient's corollary:
If the speaker used a prolix or marked expression, he did not mean the same as he

would have had he used the unmarked expression (...) (Huang, 1991:306, naar
Levinson, 1987b:a09).

Anders dan het Q- en I-principe, die de inhoud van de uiting betreffen, heeft het M-
principe betrekking op alternatieve uitdrukkingswijzen die in vorm maar niet in betekenis
verschillen. I-evinson (1987a:70,71) conEasteert M-implicaturen met I-implicaturen. In
(11)-(13) zdn de voorbeelden onder (a) steeds ongemarkeerde uitdrukkingen die aanlei-
ding geven tot l-implicaturen en de voorbeelden onder ft) gemarkeerde uidrukkingen die
aanleiding geven tot M-implicaturen:

(11) (a) secretary I+> female s€cretary

O) amanuensis M* ) male secretary (1987a:70)
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(12) (a)
(b)

(13) (a)

Indirecte taalhandelingen en conversationele implicaturen

The Spaniards ldlld the Aztecs I* > The Spaniards slaughtered the Aztecs
The Spaniards caused the Aztecs to die M+ > The Spaniards indirectly
(e.9. through disease) caused the death of the Aztecs (1987a:70)
I-arry stopped the car I+ > Iffry stopped the car in the normal manner
with the foot pedal

O) I-arry caused the car to stop M+ > krry stopped the car in an unusual
manner, e.g. by using the hand-brake (1987a:70)

In gevallen waarin de drie principes met elkaar in conflict zijn, besaat er een hiErarchie
van Q over I en van M over I.

kvinson relateert zijn inferentiEle principes niet zoals Horn aan de Unificatie- en
Diversificatiekracht van Zipf; hij beschouwt ze als "default heuristics", ofivel:

(...) frameworks of assumption that can be taken to amplify the coded content of
messages in predictable ways unless there is indication that they do not apply
(1995:96).

Ofschoon Levinson laat zien dat met zijn model uiteenlopende linguistische verschijnselen
lunnen worden verklaard, wordt niet duidelijk hoe indirecte taalhandelingen in zijn
benadering dienen te worden geaulyseerd.

4.1.4 Sperber & Wikon

In hun relevaruietluone volgen Sperber & Wilson (1986) een cognitieve benadering van
menselijke communicatie in het algemeen en van de interpretatie van uitingen in het
bijzonder.r2 Hun benadering is cognitief omdat zE is gebaseerd op psychologische
inzichten aangaande de venrerking en representatie van informatie. Cenffaal in de
relevantietheorie staat de stelling dat taalgebruikers zich richten op informatie die relevant
is. Sperber & Wilson definiEren het begrip 'relevantie' in termen van contextuele effeten
en mentale inqpanning, waarbij ze uitgaan van een kosten/baten-analyse:

An utterance is optbrwl$ relevant if and only if it achieves adequate contextual
effectsl3 for no gratuitious processing effort (Wilson, 1995:198).

Elke uiting heeft automatisch een "presumption of optimal rplevance" (1986:158). Het
relevantieprinclpe geeft aanleiding tot deze veronderstelling.

De relevantietheorie verschilt op een drieal cruciale onderdelen van de benadering
van Grice. Ten eerste zijn het co6peratieprincipe en de maximes in de benadering van

12 In miln bespreking van Sperber & Wilsons relevantietheorie concentreer ik mij op de onderde-
len die rechtstreeks verband houden met het model van Grice. Ik ga niet in op hun opvattingen
over corlmunicatiemechanismen (1986:hoofdstuk l) en deductieve inferentieprocessen (1986:hoofd-
suk 2).

'3 Onder contextuele effecten worden contmucle implicaies verstaan, i.e. contextaftankelijke
conclusies die voortkomen uit een interactie nrssen oude en nieuwe informatie, alsmede versterkin-
gen van bestaande assumpties en de eliminatie van bestaande assumpties ten gunste van uieuwe
assumpties die met bestaande assumpties in tegenspraak zijn (1986:109).
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Sperber & Wilson gereduceerd tot bovengenoemd relevantieprincrpe. Ten trveede wordt
het relevantie,principe niet, zoals het codperatieprincipe en de maximes, nageleefd of
geschonden. Het relevantieprincipe is zonder uitzondering op elke uiting van toepassing:
'-algebruikers zijn altijd gericht op informatie die hen relevant lijkt. Ten derde wordt het
onderscheid tussen wat wordt gezegd ("what is said") et wat wordt getmplicweerd ("what
is implicated') verlaten. Voor Grice is wat wordt gezegd het linguistisch gecodeerde deel
van de betekenis; het deel dat wordt geinfereerd op basis van de maximes is voor Grice
wat wordt geimplicateerd. Tegen deze voorsteUing van zaken zijn door de relevantie-
theoretici bezwaren nEur voren gebracht. Wilson & Sperber (1981:156-159) laten zien dat
de maximes niet alleen een rol qpelen bd de herkenning van implicaturen, maar ook bij
desambiguering en referentietoekenning, dat wil zeggen bij het vaststellen van wat wordt
gezegd. De maximes zijn ook nodig voor de interpretatie van de propositie die door de
qpreker tot uitdrukking wordt gebracht in elliptische uitingen als Telefoon! en in uitingen
zoals (la) waarin weliswaar een complete propositie tot uitdrut*ing wordt gebracht, m&r
die te weinig qpecifiek is om de propositie te lamnen zijn die de qpreker bedoelt (Blake-
more, 1989; Carston, 1988).

(14) The park is some distance from where I live (Carston, 1988:l6a)

Met deze uiting zal de hoorder waarschijnlijk niets m66r te weten komen dan wat hU al
wist, miur als de hoorder vooronderstelt dat de maximes (van Kwantiteit en Relatie)
worden nageleefd, zal dat tot een veel gespecificeerder propositie leiden, bijvoorbeeld
(15):

(15) The park is further away from where I live than you think (Carston, 1988:165)

In plaats van tussen wat wordt gezegd en wat wordt geimplicatoerd maken Sperber &
Wilson een onderscheid tussen uplicauren en implicauren Explicaturen zijn het
resultaat van het concretiseren van de linguistische gecodeerde semantische re,presentatie,

of, zoals Blakemore het formuleert, vil "filling in the blueprint delivered by the
grammar' (1992:59).t4 De onnvikkeling van de semantische representatie naar een

explicatuur is soms sterk en soms nauwelijks van de context afhankelijk, zoals de trvee

volgende voorbeelden laten zien. In (17) is de explicatuur explicieter dan in (16):

(16) In there @lakemore , 1992:59)
(17) The meeting is in room 307 @lakemore, 1992:.60)

Inferenties die geen explicaturen zijn, worden in de relevantietheorie als implicaturen
beschouwd. Sperber & Wilson maken onderscheid tussen twee tlpen implicatuur: getmpli-
cateerdc premissen et geimplicueerdc cottclusies. Voordat een geimplicateerde conclusie
kan worden geinfereerd, is een geimplicateerde premisse vereist. Sperber & Wilson geven

de volgende voorbeelden:

ra Sperber & Wilson zelf spreken bij het definiEren van explicaturen vao "a development of a

logical forut" (1986: 182).
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(18) (a) A: Would you drive a Mercedes?
B: I wouldn't drive ANY expensive car

O) A Mercedes is an expensive car
(c) Mary wouldn't drive a Mercedes (Sperber & Wilson, 1986:194)

Om van het antwoord van B in (18a) te komen tot de implicatuur (l8c), de geimplicateer-
de conclusie, is het nodig de implicatuur (l8b), de geimplicateerde premisse, te herken-
nen.

Bij wijze van evaluatie van Sperber & Wilsons benadering kan als belangrijkste
positieve punt naar voren worden gebracht dat ze is gebaseerd op theorieEn over re€le
informatieverwerking. Daarnaast hebben Sperber & Wilson de aandacht gevestigd op het
feit dat de maximes niet alleen implicaturen genereren maar ook een rol qpelen bij de
vaststelling van wat er wordt gercgd.rs Niettemin wordt in de relevantietheorie geen
inzichtelijke analyse gegeven van de inferenties van indirecte taalhandelingen, die ik als
qpecifieke gevallen beschouw waarin de qpreker niet alleen bedoelt wat hij letterlijk zegt
maar daarnaast mk nog iets anders.

4.2 De conversationele implicaturen van indirecte taalhandelingen

In dit gedeelte van het hoofdstuk wil ik laten zien dat indirecte taalhandelingen uitstekend
op de verschillende aspecten van het begrip 'conversationele implicatuur' aansluiten. In
4.2.1 stel ik vast welk van de tlpen implicatuur die Grice onderscheidt van toepassing is
op indirecte taalhandelingen. ln 4.2.2 ga ik ter verklaring van de conventionele soorten
indirecte taalhandeling in op het begrip 'verkorte implicatuur'. In 4.2.3 bepaal ik welk
maxime of welke ma;rimes verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de implica-
turen van indirecte taalhandelingem. In 4.2.4 ga ik na of de geconsateerde eigenschappen
van implicaturen ook in het geval van indirecte taalhandelingen gelden.

4.2. I Gepaniculaiseerdc implicwuren

Van de soorten implicaturen die door Grice worden onderscheiden zijn de gepaniculari-
seerde conversationele implicauren van toepassing op indirete taalhandelingen. De
implicaturen van indirecte taalhandelingen zijn geen conventionele implicaturen. Hoewel
de term op het eerste gezicht anders doet vermoeden, zijn ook de implicaturen van
conventioneel-indirecte taalhandelingen geen conventionele implicaturen. Conventionele
implicaturen komen niet tot stand via de maximes, maar maken deel uit van de letterlijke,
arbihaire betekenis van de gebruikte woorden. De implicaturen van indirecte taalhandelin-
gen zijn evenrnin gegeneraliseerde conversationele implicaturen. Ondan}c het feit dat geen

enkele implicatuur helemaal contextonafhankelijk is, is een gegeneraliseerde implicatuur
een ge,prefereerde inferentie die in elke context hetzelfde is; dleen als de context daar

'5 De door Sperber & Wilson genoemde probleempunten met betrekking tot het onderscheid tus-
setr wat wordt gezegd en wat wordt geimplicateerd kunnen ook ondervangen worden zonder het
hele model van Grice af te wijzen. Bach (1994) stelt de uotie *conversational impliciture' (sic)
voor, die, zonder het model op te geven, voorziet in de aspecten van de betekenis die noch tot wat
wordt g@egd noch tot wat wordt geimplicateerd behoren. Ook Horn (1992) b*oogt dat de ge-

signaleerde problemen met Grices rweedeling niet onoverkomelijk zijn.
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duidelijke aanwijzingen voor geeft, vindt de gegeneraliseerde implicatuur niet plaats.
Behalve op basis van het oorspronkelijke criterium van contextonafhankelijkheid (zie
4.1.1), lunnen gegeneraliseerde implicaturen ook worden geidentificeerd op grond van
het feit dat ze voornamelijk tot stand komen op basis van specifieke lexicale elementen
van de uiting. Dit wordt geillustreerd door de volgende klassieke voorbeelden, waarin de
gecursiveerde woorden aanleiding geven tot een gegeneraliseerde implicatuur:

(19) Sotne of my friends are Buddhists
* > Not all of my friends are Buddhists (Horn, 19M:13)

(20) Bill has written three books
+ > Bill has written not more than three books (I-evinson,l987a:64)

(21) Mart turned the switch and the motor started
+ > First Mafi turned the swirch and then the motor started (Aflas & Levinson,
1981:36)

De indirecte realisering van een taalhandeling wordt nooit uitsluitend bepaatd door
specifieke lexicale elementen. Het feit dat een uiting als indirecte taalhandeling fungeert,
houdt in veel gevallen weliswaar verband met het gebruik van bepaalde constnrctias (Kzn
je...? er Wil je...7), maar de inhoud van de propositie is altijd medebepalend: indien niet
zout ctttngeven maar een aangeleerde handeling als nvemmcn of piow spelen wordt
gebruikt, ligt in een niet-qpecifieke context een indirecte lezing van constructies als Kzn
je...? of Wl je... ? niet voor de hand.

Doordat de uitingen waarmee indirecte taalhandelingen gerealiseerd worden niet in
alle contexten indirect worden gebruikt en door het feit dat de implicatuur niet 66n
bEpaald element van de uiting betreft zijn de implicaturen van indirecte taalhandelingen
altijd ge,particulariseerd. Net zoals de mate van contextafhankelijkheid van indirecte
ualhandelingen varieert, verschillen ook geparticulariseerde implicaturen voor wat betreft
de context die ze voor hun totstandkoming nodig hebben. Conventioneel-indirecte
taalhandelingen zijn zwak contextafhankelijk en komen tot stand op basis van licht
geparticulariseerde implicaturen; niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen zUn sterk
contextafhankefijk en komen tot stand op basis van sterk geparticulariseerde implicaturen.

Zoals in 4.1.1 werd besproken, wordt er behalve het onderscheid tussen gegenera-
liseerde en geparticulariseerde implicaturen ook een onderscheid gemaakt tussen implica-
turcn waarbij de maximes niet helemaal en implicanren waarbij de maximes helemaal
niet worden gevolgd. Indirecte taalhandelingen betreffen altijd implicaturen van het eerste
t)?e, standaardimplicaturen. Het enige voorbeeld dat Grice van een standaardimplicatuur
geeft, is het hierboven reeds geciteerde onvolledige antwoord van B in (2):

@ A: I am out of petrol
B: There is a garage round the corner (Grice, 1989:32)

Net a1s in een indirecte taalhandeling bedoelt spreker B in dit voorbeeld wat hij letterlijk
zegt, maar daarnaast nog ies meer of iets anders. Bij een opzettelijke veronachtzaming
van een maxime daarentegen wordt de letterlijke betekenis verworpen omdat deze niet
strookt met hetgeen in het maxime wordt voorgeschreven. tn het geval van indirecte
taalhandelingen worden de maximes nooit helemaal veronachtzaamd.
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4.2. 2 Verlune implicwuren

ln 4.2.1 bleek dat indirecls taelhandelingen in het beeld passen dat Grice van geparticula-
riseerde standaardimplicaturen schetst. Wat in Grices benadering echter niet tot uitdruk-
king komt is het verschil dat er intuitief bestaat tussen de implicaturen van conventioneel-
indirecte taalhandelingen en de implicaturen van niet-conventioneel-indirecte taalhandelin-
gen. Grice zelf alludeert op de mogelijkheid dat een implicatuur kan worden geconventio-
naliseerd, zoals blijkt uit de volgende twee citaten:

...it may not be impossible for what starts life, so to qpeak, as a conversational
implicature to become conventionalized... (1989:39); ...it [a conversational
implicaturel can in fact be intuitively grasped, (...) [but] the innrition [must be]
replaceable by an argument... (1989:31)

Morgan (1978) heeft naar aanleiding van de analyse van conventioneel-indirecte taalhan-
delingen het begnp verl<one implicauur ('short-circuited implicature') voorgesteld.
Hieronder wordt verstaan dat t'talgebruikers in het geval van een gebruiksconventie zoals
Kun je...? min of meer onmiddellijk, zonder de implicatuur te reconstrueren, weten dat
als implicatuur een verzoek is bedoeld. Ondanls het feit dat ze in de praktijk niet worden
gereconstrueerd, is het wel altijd mogelijk om de implicaturen van conventioneel-indirecte
taalhandelingen te reconstrueren, uitgaande van de vooronderstelling dat de ma:rimes
worden nageleefd. Als zodanig zijn het conversationele implicaturen. Morgan beweert
voorts over verkorte implicaturen: "the literal meaning is in some way latent, rather than
the basis for an inference" (L978:274). Dit betekent dat de interpretatie van @nventio-
neel-indirecte taalhandelingen veel minder van de letterlijke betekenis en de context
afhankelijk is dan bij niet-conventioneel-indirecte aalhandelingen het geval is.

Bij Morgans voorstellen dient te worden aangetekend dat er bij het concept
verkorte irnplicatuur van wordt uitgegaan dat taalgebruikers bU het produceren en
interpreteren van hun uitingen de implicaturen al dan niet daadwerkelijk reconstnrerien.
Dit uitgangspunt stoelt echter niet op empirische feiten aangaande de menselijke cognitie.
Andere auteurs leggen geen direct verband tussen reconstructies en reEle inferentiqs.
Searle bijvoorbeeld maakt de volgende kanttekening brj zijn reconstructie:

In normal conversation, of @urse, no one would consciously go through the ste,ps

involved in this rearcning (L9793$.

In de relevantietheorie van Sperber & Wilson (1986), die expliciet is gebaseerd op de
cognitieve processen bij de interpreatie van uitingen, wordt de traditionele benadering
van implicaturen verlaten, onder meer op zulke empirische gronden.

4.2.3 Maximes

In deze paragraaf ga ik in op de vraag welk maxime of welke maximes de implicatrnren
van indirecte taalhandelingen genereren. In de literatuur is deze vrdag met betrekkelijke
eensgezindheid beantwoord. Veel auteursr6 leggen een verband tussen de klassieke

16 Onder meer Searle (1979:34), Horn (1988:132), Green (1989:90ev) en Leech (1983:97).
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voorbeelden van indirecte taalhandelingen en het maxime van Relatie. Implicaturen die op
het Relevantie-maxime zijn gebaseerd, zrjn bijna altijd geparticulariseerd. Een uiting is
immers alleen relevant met berekking tot het gesprekrcndenreqp (vgl. I-evinson,
1983:127). Relevantie-implicaturen zijn daarnaast meestal standaardimplicaturenrT,
omdat dit ma:dme doorgaans min of meer wordt gevolgd; voorbeelden van uitingen
waarin het Relevantiemaxime wordt veronachtzaamd, die, met andere woorden, als
irrelevant worden opgevat zijn zeldnzm (vgl. Grice, 1989:35).

Ondanks de eensgezindheid in de literatuur op dit punt is in mijn ogen niet altijd
onomstotelijk vast te stellen welk maxime bij indirecte taalhandelingen in het geding is.
Het is ook verdedigbaar dat de basis van de inferentie is gelegen in het tweede maxime
van Kwantiteit ('Wees niet te informatief).rt Dit geldt in het bijzonder voor niet-
conventioneel-indirecte taalhandelingen, zoals (22), en indirecte verzoeken waarbij de
letterlijke jalnee vrdag niet pro forma is (23) maar een bevestigend antwoord op de
letterlijke vrdag noodzakelijk is voor de vernrlling van het verzoek. Beide voorbeelden
zijn minder informatief dan snikt noodzakelijk is.

(22) Het bier is op

Q3) Kun je een tientje wisselen?

Is de letterlijke illocutie daarentegen pro forma of niet helemaal relevant, dan ligt een
venrijzing naar het Relevantiemaxime voor de hand. Grice zelf heeft een verband gelegd
tussen de maximes van Relevantie en Kwantiteit:

To judge whether I have been undersupplied or oversupplied wittr information
seems to require that I should be aware of the identity of the topic to which the
information in question is supposed to relate; only after the identification of a
focus of relevance can such an assessment be made (Grice, 1989:371).

Niet alleen van het Relevantiemaxime en het tweede maxime van Kwantiteit kan worden
gezegd dat ze van toepassing zijn op de inferenties van indirecte tnnlhandelingen, miur
ook van het maxime van Manier. Dit geldt in het bijzonder voor het sub-maxime 'Wees
kort (vermijd nodeloze wijdlopigheid)'. Zoals gesteld in 4.1.1, neemt het Manier-maxime
ten opzichte van de overige maximes een bijzondere positie in. Waar de maximes van
Kwantiteit, Kwaliteit en Relevantie verband houden met de inhoud van de uiting, betreft
het maxime van Manier de vorm van de uiting. Dit brengt onder andere met zich mee dat
Manier-implicaturen niet-losmaakbaar zijn, in tegenstelling tot implicaturen die door d€n

van de overige maximes gegenereerd worden @e a.2.$. Het feit dat het Manier-maxime
betrekking heeft op de vorrn van de uiting maakt het mogelijk het conventionele karakter
van veel indirecte taalhandelingen te beschouwen als naleving van dit macime. Searle

suggereert ieu dergelijl*s als hij stelt:

Besides the maxims proposed by Grice, there seems to be an additional ma;cim of
conversation that could be expressed as follows: "Speak idiomatically unless there
is some special reasion not to'. (...) This mudm could also be viewed as an

extension of Grice's maxim of manner (1979:50).

t'Vgl. Levinson (19E3:107), Green (1989:90) en Horn (19Ea:la).

rs Ook Geukens (1978:267) associeert indirecte taalhandelingen met het Kwaatiteitsmaxime.
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Het feit dat de implicaturen van indirecte taalhandelingen aan drie verschillende maximes
kunnen worden toegeschreven is onbewedigend. Dit probleem wordt in belangrijke mate
ondervangen in het model van pragmatische inferenties van Horn (1984, 1989), dat werd
besproken in 4.1.2. In Horns model zijn het tweede Kwantiteitsmaxime, het murime van
Relevantie en de subma:dmes 'Wees kort' en 'Wees ordelijk' van Manier verenigd onder
het R-princlpe. Er zijn twee argumenten waarom ik het model van Horn prefereer boven
andere nes- en post-Griceaanse theorie€n. Ten eerste geeft Horn een zinvolle vereenvou-
diging van de voorstellen van Grice. De reductie van de morimes is goed gemotiveerd en
bovendien verankerd in andere theoretische kaders dan alleen dat van Grice. Het tweede
argument betreft de categorie van de indirecte Aalhandelingen. Door de inferenties van
indfuecte taalhandelingen aan het R-principe toe te schrijven, wordt uitstekend verklaard
waarom de spreker van een indirecte taalhandeling meer bedoelt dan hij letterlijk zegt. De
implicaturen van indirecte taalhandelingen zijn uitbreidende inferenties, die gegenereerd
worden door het princrpe 'Zsg ltet meer dan je moet znggen' en sociaal of cultureel zijn
gemotiveerd.

4.2.4 Eigensclappen

Om vast te stellen of de inferenties van indirecte taalhandelingen inderdaad als conver-
sationele imptcaturen lornnen worden beschouwd, loop ik de zes eigenschappen die ik in
4.1.1 besprak nog eens na en pas ik zetce op indirecte taalhandelingen. De nadruk zal
daaftij op de eerste drie liggen, aangezien die het karakter van een test hebben. Uit de
analyse komt niutr voren dat de implicaturen van @nventioneel- en niet-conventioneel-
indirecte taalhandelingen in sommige gevallen verschillende eigenschappen vertonen.
Figuur 4 geeft een overzicht van de in deze puagraaf besproken bevindingen.

conventioneel-
indirecte taalhandelingen

1. reconstrueerbaar,
niet gereconstrueerd

2. contextueelophefbaar,
soms moeilijk expliciet ophefbaar

3. sommige losmaakbaar,
andere niet-losmaakbaar

niet-conventionee!-
indirecte taalhandelingen

reconstrueerbaar,
onstrueerd

conte)ftueel ophefbaar
expliciet ophefbaar

niet-losmaakbaar

niet-conventioneel in Griceaanse zin4.

5. conte)ftafhankelijk

sommige onbepaald

7. versterkbaar

Figuur 4. Eigenschappen van de implicaturen van conventioneel- en niet-conventioneel-
indirecte ta a lh a n del in g en.



De convercaiorule implicauren van indirecte taallwndelingen 65

Reconstrucerbanrheid

De inferenties van zowel conventioneel- als niet-conventioneel-indirecte tnalhandelingen
zijn reconstrueerbaar. Searle (1979:4G47) geeft een reconstnrctie van de uiting Can you
pass tlu salt?, waar hij tien stappen voor gebnrikt. Grice geeft een patroon van zes

stappen van de door hem bedoelde reconstructie (1989:31). Een toepassing van dit
patroon op de indirecte ualhandelng Can you pass thc salt? resulteert in de volgende
reconstructie: (i) de spreker heeft gevraagd Can you poss the salt?; (ii) er is geen reden
om aan te nemen dat de spreker de maximes, of in elk geval het co6peratieprincipe, niet
in acht nesmt; (iii) dit kan alleen maar rc zijn als hd mij heeft verzocht het zout aan te
geven; (iv) de qpreker weet (en weet dat ik weet dat hij weet) dat ik snap dat de veronder-
stelling noodzakelijk is dat hij verzoekt om het zout aan te geven; (v) de qpreker heeft
niets gedaan om mij ervan te weerhouden te denken dat hij mij verzoekt om het zout iun
te geven; (vi) hij heeft de intentie om mij te verzoeken het zout aan te geven of wil mij
dat op zijn minst laten denken; (vii) dus heeft de spreker het verzoek om het zout aan te
geven geimplicateerd.

Ondanl$ het feit dat de implicatuur van Can you pass the saltT reconstnreerbaar
is, wordt deze in de praktijk niet gereconstnreerd. De implicatuur is verkort door het
conventionele karakter van dit indirecte verzoek @e a.2.2).

Oplufbaarluid

De implicaturen van indirecte taalhandelingen zijn altijd contextueel en in de meeste
gevallen ook expliciet ophefbaar. Met contextuele ophefbaarheid wordt bedoeld dat er
situaties zijn voor te stellen waarin met de uiting de implicatuur niet tot stand wordt
gebracht. Ln3.2 haalde ik Searle aan die opmerkt datCanyoupass tlu salt? behalve als
indirect verzoek ook zou kunnen worden gebruih als informatieve vmag van een

Ssiotherapeut tegen een patiEnt met een armblessure. In dat geval is er geen sprake van
de implicatuur dat de spreker verzoekt het zout aan te geven. Er is soms veel voorstel-
lingsvermogen voor nodig om dergelijke conventionele vornen niet als indirecte taalhan-
deling op te vatten, maar toch zijn conventioneel-indirecte taalhandelingen altijd contextu-
eel ophefbaar. Voor niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen daarentegen is het nooit
moeilijk om contexten te vinden waarin de implicatuur niet plaauvindt. Als de geqpreks-

parhers van (24a) een discussie hebben over welke bonbons ze lekker vinden, is er geen

sprake van een directief, maar dleen van een bewering:

(24) (a) Dezn bonbons zijn erg lekker

Een impliqrtuur Mt q kan expliciet worden opgeheven als het mogelijk is om nuilzr niet q
toe te voegen of i/r wil niet q impliceren In 3.3 heb ik laten zien dat het bewijs dat Searle

aanvoert voor de meervoudige-illocutiehlpothese overeenkomt met de ophefbaarheidstest
van implicaturen. Searle geeft voorbeelden waarbij de implicatuur expliciet door de
reactie van de hoorder wordt opgeheven:

Q5) A: Can you pass the salt?
B: No sorry, I can't, it's down there at the end of the table (1979:a3)

Q6) A: You're standing on my foot
B: That's false! I am not (1992:la3)



6 Indirecte taalhandelingen en conversationele implicaturen

Een voorbeeld waarin de implicatuur van de indirecte taalhandeling expliciet ongedaan
wordt gemaakt door de spreker is (24b):

Q4) O) Dets bonbons zijn erg lekker. Ik bedoel niet dat je me er nog &n geeft
hoor, want ik hoef niet meer

Niet-conventioneel-indirecte ualhandelingen zoals Q4a) zijn altijd expliciet ophefbaar.
Anders tigt dat in het geval van conventioneel-indirecte taalhandelingen:

AT Wil je me helpen? Dat is niet bedoeld als veruoek hoor, ik wilde alleen weten of
je het wilt

(28) Kunt u wisselen? Het is geen verzoek, ik wilde alleen weten of u wisselgeld heeft

Ondanls het feit dat een toevoeging die de implicatuur opheft in deze voorbeelden niet
geheel onverenigbaar is met het voorafgaande, maakt het expliciet opheffen van implicatu-
ren van conventioneel-indirecte taalhandelingen als (27) en (28) een gekunstelde indruk.

Niet-losnuakbaarlwid

De implicaturen van indirecte ualhandelingen zijn niet-losmaakbaar Qron-dctachable), Dit
geldt zeker voor de niet'conventionele mllar ook voor de conventionele soorten. De
losmaakbaarheidstest is problematisch omdat onderhavige eigenschap niet altijd goed
toepasbaar b[jkt t€ zijn op concrete voorbeelden. Voor niet-conventioneel-indirecte
aalhandelingen werkt de losmaakbaarheidstest goed. In het volgende voorbeeld zijn (2ac)
en Q4d) synoniemen van Qa{; de implicatuur is niet-losmaakbaar, omdat ook de
synoniemen als verzoek kunnen fungeren.

Deze bonbons zijn erg lekker
Ik vind deze bonbons heerlijk
Wat een zalige bonbons!

Minder goed wertt de losmaalbaarheidstest bij conventioneel-indirecte aalhandelingen.
Horn (1988:138; 1989:3a3) beschouwt conventioneel-indirecte taalhandelingen als
losmaakbaar, aangezien (29a) niet in dezelfde implicatuur resulteert als (29b).

Q9) (a) Can you close the window?

O) Are you able to close the window?

In mijn ogen kan Can you...? niet zonder meer ge,parafraseerd worden met Are you
able... ?. Het is meer in overeenstemming met het werkelijke aalgebruik om te stellen dat
can (en htwtcn en poder) ninr eventuele belemmeringen bij het uitvoeren van de
handeling venvdzen. Indien men (29a) parafraseert met (29c) blijft de implicatuur (min of
meer) hetzelfde.

Q9) (c) Is it possible (for you) to close the window?

De niet-losmaakbaarheid van implicaturen van conventioneel-indirecte taalhandelingen
blijkt voorts uit de volgende nederlandsalige voorbeelden:

(24) (a)
(c)
(d)
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(30) (a) Wil je de televisie uitzetten, alsjeblieft?
(b) Zou je zo vriendelijk willen zijn om de televisie uit te zetten?
(c) Vind je het goed om de televisie uit te zetten?

In mijn ogen resulteren (30b) en (30c) in dezelfde implicatuur als die van de conventio-
neel-indirecte tealhandeling (30a) en dus is deze implicatuur niet-losmaakbaar.

In voorbeelden van spaansalige dialogen trof ik de volgende natuurlijke voorbeel-
den aan die bevestigen dat conventioneel-indirecte aahandelingen niet-losmaakbaar zijn.
Een veelvoorkomende manier om de hoorder te bewegen tot een bepaalde handeling is het
gebruik van tencr gue ('moeten'); andere predikaten waarin 'verplichting' of 'noodzaak'
tot uitdrukking wordt gebracht blijken niet minder vaat als conventioneel-indirecte
aalhandeling te worden gebruiktre:

(31) (a) Si me quieres tienes que entenderlo (GA:100) ('Als je van me houdt moet
je het begrijpen')

O) 3Hay que vivir el momento! (OP:109) ('Je moet het moment beleven!')
(c) Debes vivir tu vida (GA:97) ('Je moet je eigen leven [even')

Ik heb echter ook voorbeelden van @nventioneel-indirecte ualhandelingen aangetroffen
die wel losmaakbaar njn. (32b) is een synoniem van de conventioneel-indirecte taalhande-
ling (32a) maar resulteert niet een indirecte directief met dezelfde strekking.

(32) (a) Oye, r:por qud no coges el teldfono? (OP: L22) ('Her,, neem de telefoon
even aan', letterlijk: 'Hee, waarom neem je de telefoon niet aan?')

O) Oye, ;,qud razdn tienes por no coger el teldfono? ('Hee, wat voor reden heb
je om de telefoon niet aan te nemen?')

De hier besproken voorbeelden laten zien dat niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen
niet-losmaalfiaar zijn; in het geval van conventioneel-indirecte taalhandelingen blijkt de

niet-losmaal$aarheid echter moeilijk vast te steUen. Er is geen verband tussen losmaak-
baarheid en conventioneel-indirecte taalhandelingen enerzdds en tussen niet-losmaakbaar-
heid en niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen anderzijds, zoals Horn beweert.
Bovendien blfkt de niet-losmaakbaarheid van de implicaturen van indirecte taalhandelin-
gen geen discrete maar een graduele eigenschap. Sommige implicaturen van conventio-
neel-indirecte taalhandelingen zijn niet losmaal$aar (31a) en andere matig losmaakbaar
(29a) of sterk losmaakbaar (3?a). Een gedeeltelijke oplossing voor het "mysterie' waar
Horn (1988:138) zich in dezp voor geplaatst ziet zou gelegen kunnen zijn in het extra
Manier-maxime 'Spreek idiomatisch': de conventionaliteit van indirecte taalhandelingen
kan worden opgevat als een naleving van dit Manier-murime en implicaturen die o,p basis

van Manier-marcimes worden gegenereerd zijn per defuiitie losmaakbaar.

Converuionaliteit

Tnwel conventioneel- als niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen zdn niet-conventio-
neel in de Griceaanse zin van het woord, aangezien de implicatuur geen onderdeel van de

re De hier gebruilre deontische werkwoorden zijn niet volledig inwisselbaar. Zie voor de precieze

verschillen 10.2.1.1.
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letterlijke betekenis van de woorden is. Dit werd al geillustreerd door de mogelijkheid om
op de letterlijke betekenis van indirecte aalhandelingen te antwoorden:

(25) A: Can you pass the salt?
B: No sorry, I can't, it's down there at the end of the table

(26) A: You're standing on my foot
B: That's false! I am not

Coruenafhanlcelfilfieid

Ook de contextafhankelijkfieid geldt voor de implicaturen van indirecte taathandelingen.
Van een bepaalde linguistische vorm kan immers niet worden vastgesteld of deze los van
een concrete taalgebruikssituatie eeq directe of indirecte taalhandeling is. Die status trijgt
de linguistische vorm pas in de context waarin de uiting voorkomt.

Onbepaaldlrcid

De implicaturen van sommige indirecte taalhandelingen zijn onbepaald.2o Dit geldt zowel
voor conventioneel- als niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen. Met (33) I<an worden
geimplicateerd dat de spreker de hoorder verzoekt weg te gaan, op te houden met praten
of een bepaalde andere vorn van handelen te staken. Een uiting als (3a) kan als implica-
tuur hebben dat de spreker verzoekt het raam dicht te doen, de kachel hoger te zetten,
hem iets wirms te geven of iets anders te doen dat de kou die hij voelt wegneemt.
Behalve een verzoek doen, kan de qpreker met (34) ook vragen om toestemming, bijvoor-
beeld om zijn trui aan te Eekken.

(33) l6Quieres dejarme en paz?! (MC:12) ('Wil je me met mst laten?!')
(34) Uff... Hace mucho frfo (GA:21) ('Brr, het is erg koud')

Vercterkbaarluid

De hierboven besproken zes eigenschappen zijn, zoals ik stelde in 4.1.1, niet de noodza-
kelijke en voldoende voorwaarden voor een conversationele implicatuur, omdat sommige
voorwaarden uit een andere eigenschap volgen of besloten liggen in de definitie van een
implicatuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat anderen de lijst van eigenschappen
hebben uitgebreid. In de definitie van conversationele implicatuur ligt besloten dat
implicaturen zijn bedoeld; aan de lijst is door Sadock (L97E:29a) de eigenschap toege-
voegd dat implicaturen versterkbaar (reitforceable) njn. Deze eigenschap volgt uit het
ophefbaarheidsprincipe, en wil zeggen dat implicaturen zonder redundantie Lunnen
worden geexpliciteerd of bevestigd. In de volgende twee voorbeelden worden de implica-
turen van indirecte taalhandelingen versterkt:

(35) Kun je het zout aangeven? Geef 'ns aan/Ik verzoek je het zout aan te geven
(36) Je staat op mijn tenen. Doe 'ns niet/Ga er 'ns van af

20 Ik ben het niet eens met Sperber & Wilson die stellen dat implicaturen altijd "fully determinate"
zijn (1986:195).



Conclwie

4.3 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de indirectheid van indirecte taalhandelingen goed kan
worden verklaard met behulp van Grices model van implicaturen. Ik heb laten zien dat
indirecte taalhandelingen in het door Grice geschetste beeld van geparticulariseerde

standaardimplicaturen passen. Het onderrcheid tussen conventioneel- en niet-conventio-
neel-indirecte taalhandelingen manifesteert zich nadrukkelijk in de analyse van implicatu-
ren. De implicaturen van conventioneel-indirecte taalhandelingen zijn verkort. Morgan
heeft beweerd dat in verkorte implicaturen de implicatuur niet wordt gereconstrueerd. Uit
de analyse van de eigenschappen van de implicaturen van beide typen indirecte taal-
handeling blijkt dat er meer verschillen zijn. Conventioneel-indirecte taalhandelingen zijn
in tegenstelling tot niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen veelal losmaalbaar en
moeilijk expliciet ophefbaar. Het probleem dat indirecte ualhandelingen in Grices model
aan meerdere maximes kunnen worden toegeschreven, wordt ondervangen in het neo-
Griceaanse model van Horn, waarin indirecte taalhandelingen worden gegenereerd door
het R-princrpe, dat het maxime van Relatie, het tweede Kwantiteitsmaxime alsmede de
Maniermaximes 'Wees kort' en 'Wees ordelijk' verenigt. De implicaturen vafl indirecte
taalhandelingen dienen te worden toegeschreven aan het R-principe, omdat het bij uitstek
uitbreidende inferenties zijn.
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5 Indirecte taalhandelingen en beleefdheid

In dit hoofdstuk breid ik de analyse van indirecte taalhandelingen uit met een sociale
component door aandacht te schenken aan de factor 'beleefdheid' als motivering voor het
indirect realiseren van taalhandelingen. In de literatuur worden indirecte ualhandelingen
vaak met beleefd taalgebruik in verband gebracht. Onder anderen Searle (1979:36, 48 en

51) stelt dat beleefdheid de voorninmste motivering voor indirecte taalhandelingen is.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee gedeeltes. In het @rste deel (5.1) bespreek ik een

aantal benaderingen van beleefdheid, waarbij de theorie van Brown & I-evinson centraal
staat. In het tweede deel (5.2) analyseer ik indirecte taalhandelingen vanuit het perqpectief
van Brown & Levinsons theorie.

5. 1 Benaderingen van beleefdheid

Beleefdheid is een onderzoetsgebied dat sinds de tr*,eede helft van de jaren zeventig de
belangstelling heeft van onder meer linguisten, sociolinguisten en psycholinguisten (zie
ook Brown & I-evinson, 1987:l-59; Kaqper, 1990).t In het alledaagse taalgebnrik wordt
onder beleefdheid een reets sociale normen verstaarl die een teken zljn van goede

manieren en die zijn terug te vinden in boeken over etiquette.2 De betekenis van het
begrip 'beleefdheid' zoals dat in de vakliteratuur gebruikt wordt komt hiermee niet
helemaal over€n. De meeste auteurs g:un er al dan niet expliciet van uit dat beleefdheid
de linguistische weerqpiegeling is van een systematische en rationele vorm van sociaal
gdrag waarmee de taalgebnriker er blijk van geeft rekening te houden met de gevoelens
van de ander (Levinson, 1988; Brown & Gilman, 1989:161; IGsper, 1990:194; IGsher,
1986:105; I-akoff, 1989:102). De betekenis van het technische begrip 'beleefdheid' is
daarmee enetzijds beperkter en anderzijds ruimer dan de betekenis van het alledaagse

begrip, beperkter omdat de vakliteratuur zich voornamelijk op verbale beleefdheid richt;
ruimer omdat tot beleefdheid een groot aantal linguistische verschijnselen wordt gerekend

die niet tot de etiquette-voorschriften behoren.
De bespreking van benaderingen van beleefdheid in deze paragraaf is voorname-

lijk gewijd aan de beleefdheidstheorie van Brown & kvinson (5.1.4). Mijn keuze voor
Brown & Levinsons theorie is gelegen in het feit dat het een consistente en op velerlei
wijzen toe,pasbare theorie is waarmee het systematische karakter van beleefdheid wordt
verklaard. Een bijkomende reden is dat de theorie van Brown & kvinson zijn oorsprong
vindt in de analyse van indirectheid:

I Een recentelijk door DuFon et al. (1994) samengestelde bibliografie omvat 948 referenties over
verbale beleefdheid, afkorutig uit diverse disciplines. Het overgrote deel van de publicaties is ge-

schreven in de jaren 80 en 90. De auteurs pretenderen niet dat hun bibliografie uitputtend is: 'An
undertaking of this scope is too vast to even aspire exhaustive coverage" $99a:578).

2 Een nederlandstalig etiquett+'boek is bijvoorbeeld dat van Van Eijk (19E7). In het Spaans is on-
der meer Angel Amable (t992) verschenen.
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(...) irdirection (...) is a central phenomenon [in theories of pragmatics], and has
received much technical attention. But why does the phenomenon exist at all? It
was that motivational question that our politeness theory was qpecifically designed
to answer @rown & I-evinson, 1987:49).

Behalve op het werk van Brown & I-evinson ga ik kort in op een drietal andere benade-
ringen van beleefdheid, die van Lakoff (5.1.1), Iffh (5.1.2) en Fraser & Nolen (5.1.3).

In alle unlyses van beleefdheid die ik in deze paragraaf bespreek is Grices
cooperatie, rincrpe geintegreerd. De benaderingen verschillen echter in de status die er aan
wordt toegekend.

5.1.1 Inlcatr

De analyse van Lakoff (1973) kan als een pioniersstudie worden beschouwd in het
onderzoek niur verbale beleefdheid (zie ook Escandell Vidal, 1996a:153; Brown &
lrvinson, 1987:257). I-akoff onderscheidt twee regels van pragmatische competentie
waarvan de toe,passing pragmatisch welgevormde uitingen genereert. De eerste luidt "Be
clear', de nveede 'Be polite' (1973:296).3 Onder de eerste regel rangschikt zij de vier
maximes van Grice, de tweede verenigt de volgende regels van beleefdheid:

Be polite.
1. Don't impose.
2. Give options.
3. Make the addressee feel good - be friendly (Lakoff, L973:298).

De eerste regel wordt toegepast in situaties waarin formele beleefdheid is vereist, dat wit
roggen indien er sprake is van een verschil in status tussen de gespreksparhers. De
tweede regel geldt voor situaties waarin informele beleefdheid gepast is, dat wil zeggen in
gevallen waarin de spreker en de hoorder min of meer dezelfde status hebben. De derde
regel wordt nagevolgd in situaties waarin kameraadschappelijke beleefdheid op zijn plaats

is, dat wil zeggen als de spreker en de hoorder intimi zijn.
In gevdlen waarbij de nree regels van pragmatische oompetentie met elkaar in

conflict zijn komt beleefdheid meestal in de plaats van duidelijkheid, omdat het in een
gesprek belangrijker is te vermijden dat de ander wordt beledigd dan om duidelijkheid te
bewertstelligen (Lakoff, 1973:297-288). Iakoff beschouwt de maximes van Grice ds
ondergeschikt aan de eerste regel van beleefdheid ('Don't impose'):

their purpose is to get the message communicated in the shortest time with the
least difficulty: that is, to avoid imposition on the addressee (1973:303).

In sinraties waarbij de derde regel van beleefdheid van toepassing is, kunnen duidelijlheid
en beleefdheid met elkaar in conflict zijn.

Het probleem met I-akoffs benadering is dat zij beleefdheidsverschijnselen voor-

3 Voor Grice (1989:2E) is *Be polite' ook een maxime dat door taalgebruikers wordt n4geleefd:

'There are, of course, all sorts of other maxims (aasthetic, social, or moral in character), such as

'Be polite-, that are also observed by panicipants in talk exchanges, and these may also generate

nonconventional impl icatures " .
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stelt als constituerende regels, net als de regels van de synaxis. Beleefdheid wordt echter
beter verklaard in termen van strategie€n. Strategieen worden anders dan constituerende
regels niet automatisch gevolgd, maar alleen indien de taalgebruiker bepaalde communica-
tieve doelen wil verwezenlijken (vgl. Brown & Levinson, 1987:86 ar 282).

5.1.2 l*ech

Ook in de benadering van Itrh (1983) zijn het co6peratie,princrpe en de maximes van
Grice verdisconteerd, op een vergelijkbare manier als bij Lakoff. Analoog aan het coope-
ratieprinclpe postuleert I-eech een beleefdheidsprincipe, dat luidt: "minimize (...) the
expression of impolite beliefs" (1983:81). Onder dit beleefdheidsprincipe rangschikt hij
een zestal mocimes, die van tact, onbaatzuchtigheid, waardering, bescheidenheid, in-
stemming en genegenheid (1983: L32).

I-eech stelt dat het beleefdheidqprincipe in de regulering van de interactie een
belangrijkere rol speelt dan het co6peratieprincipe:

(...) to maintain the social equilibrium and the friendly relations which enable us

to assume that our interlocutors are being cooperative in the fust place (1983:82).

I-eech' benadering van beleefdheid is door onder meer Brown & kvinson (1987:4,5) en
Fraser (1990:227,234) verworpen. Het voomaamste bezwaar is dat het onwenselijk is om
voor elke regelmaat in het taalgebruik een apart maxime te formuleren, omdat daarmee
een onafzienbare lijst van maximes zou ontstaan. Bovendien hebben de maximes van
Grice een speciale status: het feit dat een bepaald mudme op het eerste gezicht niet wordt
nageleefd ondermijnt de vooronderstelling van samenwerking niet. Indien het beleefd-
heidqprincipe dezelfde status zou hebben als het co6peratieprincipe zou het moeilijk zijn
om onbeleefd te ziin (zie ook Brown & I-evinson, 1987:5).

5.1.3 Fraser & Nolen

Fraser & Nolen (1981) en Fraser (1990) andyseren beleefdheid vanuit het perspectief van

een zogenoemd gesprekscontract ('conversational contract'). Volgens deze benadering
gaar. taalgebnrikers een gesprek aan met een ta:rering van de rechten en verplichtingen die
bepden wat de gesprekspartners van elkaar kunnen verwachten. Het gesprekscontract kan
in de loop van het gesprek worden aangepast aan veranderingen in de context. De rechten
en verplichtingen van het contract worden bepaald door conventies -algemene conventies
zoals het spreken van een wederzijds begrijpelijke taal-, door sociale instituties -bij-
voorbeeld aanspreektitels- of door specifieke omstandigheden of eerdere ontmoetingen.

Beleefd zijn wordt in deze benadering gezien als het zich conformeren aan de
geldende voorwaarden van het geqprekscontract:

politeness is a state that one expects to exist in every conversation (...). Being
polite is taken to be a hallmark of abiding by the cooperative principle - being
cooperative involves abiding by the conversational contract (1990:233).

Het niet naleven van het gesprekscontract resulteert in onbeleefdheid (Fraser & Nolen,
1981:96).



74 Indirecte taalhandelingen en beleefdheid

In deze benadering wordt beleefdheid opgevat als de norrn, dat wil zr;Egil als onge-
markeerd, en onbeleefdheid als afwijking van de norm, dat wil zeggen als gemarkeerd.
Deze voorstelling van zaken is in mijn optiek niet juist. Bij beleefdheid is geen sprake van
een dichotomie beleefd/onbeleefd, maar van een driedeling: beleefd, niet-beleefd en
onbeleefd. Niet-beleefd is hierbij het neutrale geval en betreft situaties waarin geen sprake
is van beleefdheid maar waarin dat ook niet venvacht wordt (vgl. Ide et al., 1992:281, en
hkoff, 1989:103).

Fraser & Nolen beschouwen beleefdheid als een *waarmerk van trouw aan het
co6peratieprincrpe", maar het is niet duidelijk wat de rol van de maximes in hun benade-
ring is. Worden in een beleefde uiting de conversationele maximes strikt nageleefd, zoals
Fraser & Nolen lijken te suggereren, of dienen er om beleefdheid te verklaren additionele
maximes tE worden opgesteld, zoals Iakoff en If,ech voorstellen? Geen van dew
benaderingen lijkt mij adequaat, omdat beleefdheid ook op basis van implicaturen die
worden gegenereerd door de conversationele maximes kan worden verklaard. Deze lijn
volgen Brown & Levinson (1987).

5.1.4 Brown & I*vinson

Ook Brown & I-evinson (1978, 198D4 incorporeren Grices cooperatieprincipe in hun be-
leefdheidstheorie, maar anders dan in de hierboven besproken benaderingen zlren zij
beleefdheid als een 'deviatie' van de conversationele maximes:

Politeness is (...) a major source of deviation from such rational efficiency, and is
communicated precisely by that deviation (1987:95).

Face

Brown & kvinson giun ervan uit dat t^algebruikers bij het construeren van hun uitingen
in gesprekken met anderen niet alleen het co6peratieprincipe volgen, maar ook op het in
stand houden van de face van zichzelf en van de ander gericht zijn. Het begrip 'face' is
ontleend aan het werk van Goffman en wordt door Brown & Levinson gedefinieerd als
"the public self-im4ge that every member wants to claim for himself' (1987:61). Het
begrip is gerelateerd aan de metaforische betekenis van dat woord zoals dat in het Engels
wordt gebruikt in uitdru}kingen ds 'to save face' en 'to loose face' en in het Nederlands
in 'gezichtsverlies'. Face wordt hierin met noties als verlegenheid en vernedering in ver-
band gebracht. Hierbij dient te worden aangetekend dat niet in alle alen het woord voor
'gezicht' dezelfde metaforische betekenis heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Spaans.s

a Brown & Levinsons theorie is voor het eerst gepubliceerd in een venamelbundel uit 1978. Het
essay is in 1987 onder een iets andere titel heruitgegeven als boek, met een kritische inleiding
over de literatuur die naar aanleiding van het oorspronkelijke artikel was verschenen.

5 De Sprrrr*e vertaling, 'cara', wordt onder meer met lef of schaarnteloosheid in verband ge-
bracht. De uMrukking 'salvar la cara' wordt tegenwoordig in het Spaans wel gebruil* in de bete-
kenis van 'zijn gezicht redden', onder meer in journalistieke teksten, zoals in een compentaar in
El Pats van23 november 1997: "La politizaci6n de un delito privado para salvar la cara del di-
rector del periddico mds affn a Josd Marfa Aznar es algo inadmisible' ('Een politiek item maken
var een privddelict om het gezicht te redden vur de hoofdredacteur vatr de krant die het dichtst
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Face dient niet te worden opgevat als een psychologisch begrip waaronder het individuele
zelfbeeld en de innerlijke behoeften van mensen wordt verstaan, miur als een sociale
notie die uitsluitend berekking heeft op menselijke interactie. Verder is face geen statisch
maar een dynamisch concept. Een en ander blijld uit de volgende ciaten van Goffman:

The term face may be defined as the positive social value a person effectively
clairns for himself by the line others assume he has taken during a particular
contact (1967:5); ...the person's face clearly is something that is not lodged in or
on his body, but rather something that is diffirsely located in the flow of events
(1967:7); ...while his social face can be his most personal possession and the
center of his security and pleasure, it is only on loan to him from society; it will
be withdrawn unless he conducts himself in a way that is worttry of it (1967:10).

Om hun -face n stand te houden, verrichten mensen wat Goffman noemt 'face-work', *the

actions taken by a person to make whatever he is doing consistent with face" (1967:12).
Goffman wijst op het rituele karakter van face-work en ziet mensen als "sacred objects"
(1967:31), een inzicht dat is ontleend aan Durkheim:

The human personality is a sacred ffng; one dare not violate it nor infringe its
bounds, while at the same time the greatest good is in communion with others
(Durkheim 1912, geciteerd door Goffman, L967:73 en door Brown & I-evinson,
1987:1 en zt4).

Op deze drrelistische houding jegens 'sasrale dingen', met aan de ene kant een afkeer van
het maken van inbreuk op de ander en &m de andere kant een appreciatie van de ander, is
Brown & Levinsons onderscheid tussen negwive face en positive face gebawrd,.6 Deze
nvee dimensies van face defniEren Brown & I-evinson als behoeften ('wants'):

rugaive face: the want of every (...) member that his actions be unimpeded by
others.
positive face: the want of every member that his wants be desirable to at least
some others (L987:62).

O'Driscoll wijst er op dat de twee facetten van face gerelateerd zijn aan twee existentiEle
behoeften van mensen en van veel diersoorten: 'on the one hand association/belon-
ging/merging and on the other hand disassociation/inde,pendence/individuation" (1996:10).

Veel auteurs hebben de stelling van Brown & Levinson dat face *n universeel
verschijnsel is ter discussie gesteld. De toepasbaarheid op met name de Chinese en

Japanse cultuur is in twijfel getro}il<en door onder meer Gu (1990), Mao (1994), Matsu-
moto (1988) en Ide (1989). Andere studies, bijvoorbeeld die van Anrndale (1993) en

O'Driscoll (1996), laten echter zien dat het door een herdefiniEring van het concept
mogelijk is aan het universele karakter vanface vast te houden.

bij Aznar staat is ontoelaatbaar'). Het gebruik van deze uitdrukking is vermoedelijk in zwang ge-

komen onder invloed van het Eugels; 'salvar la cara' is niet opgenomen in erkende woordenboe-
ken als die van Moliner (1966) en de Real Academia Espaflola (1995).

6 In ziin onderzoek naar rinrelen maakt Durkheim een onderscheid tussen positieve en uegatieve

riten @urkheim, 1991; Brown & Levinson, 1987:43 en Gofftnan 1967:73).
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Face+hreaening acts

Brown & Levinson stellen dat er een scala van taalhandelingen is dat de face-behoeften
intrinsiek doorkruist, de zogeheten 'face-threatening acts' (FTAs).7 Zij delen deze FTAs
in vier groepen in (1987:65-68): (i) taalhandelingen die bedreigend zijn voor de negatieve

face van de hoorder, zoals verzoeken en andere directieven, commissieven, complimenten
en uitingen van woede; (ii) taalhandelingen die bedreigend zijn voor de positieve face van
de hoorder, zoals kritiek, beschuldigingen, beledigingen, uitdagingen, oneerbiedig gedrag
en grootspraak; (iii) taalhandelingen die bedreigend zijn voor de negatieve foce van de
qpreker, zoals bedanken, excuseren, het aannemen van aanbiedingen en ongewenste belof-
tes; (iv) taalhandelingen die bedreigend zijn voor de positieve farc van de spreker, zoals
verontschuldigingen, het accepteren van complimenten en het bekennen van schuld.

Uit het ovenicht van FTAs kan worden geconcludeerd dat elke taalhandeling die
betrekking heeft op de relatie tussen de gespreksparhers een bedreiging voor de face
vormt. Fraser (1990:229n5) stelt het nog extremer. Uitgaande van de cognitieve compo-
nent van de uiting betoogt hij dat elke taalhandeling inherent face-bdreigend is, aange-
aen ta voor de interpretatie van de hoorder een inspanning vergt. De hlpothese dat veel
of zelfs alle taalhandelingen gezichtsbedreigend zijn doet Schmidt (1980, geciteerd door
Kasper, 1990:194) het volgende opmerken: "the theory represents an overly pessimistic,
rather paranoid view of human social interaction". De boude conclusie dat Brown &
I-evinsons visie op menselijke interactie paranoide is, is waanchijnlijk gebaseerd o,p het
gebruik van het term 'bedreiging', waar wellicht een term met een minder negatieve
connotatie zoals 'doorlruising' passender was geweest. O'Driscoll (1996) heeft o,pgemerkt
dat de notie 'bedreiging' uit Brown & Ievinsons theorie kan worden geschrapt zonder de
gehele theorie te venverpen:

Positive and negative face (...) are (...) wants which people are driven to satisfy.
It is quite normal for people to have either of these faces attended to in interaction
without the slightest awareness that these were being threatened (1996:19).

Bele efdluids s ta e gi e En

Om de bedreiging van een FTA te beperken of om aan elkaars face-beheften te voldoen,
volgen t*algebruikers be,paalde beleefdheidsstrategieEn. Brown & [-evinson geven geen
precieze omschrijving van wat zn onder het begrip 'strategie' verstaan, maar in het alge-
meen kan gesteld worden dat interactionele strategieEn op rationeel, dus doelgericht
gedrag van de qpreker duiden. De spreker gebruikt een interactionele strategie teneinde
bepaalde communicatieve doelen te verwezenlijken. Een beleefdheidssuategie dient ertoe
om de inhoud en het doel van de taalhandeling voor de hoorder accepabel te laten zijn
zodat deze daar adequaat op reageert; daaftU wordt met een beleefdheidsstrategie
aarrdacht geschonken aan de face van de hoorder.t De mentale processen die tot het

7 In miln bespreking van FTAs noem ik alleen taalhandelingen dieface-threatening zijn; Brown &
Levinson noemen in hun overzicht ook urdere handelingen, zoals uitingen van woede, het brengen
van slecht nieuws, in tranen of lachen uitbarsten en stmikelen.

t De twee genoemde factoren zijn niet de enige, maar in mijn ogen wel de voorftBrrute interactio-
nele doelen die sprekers met beleefdheidsstrategie0n trastreven. Brown & Levinson (1987:68) stel-
len dat ook de behoefte aan efEciEntie meespeelt. Het nastreven van efficiEntie kan conflicteren



Benade ringen van b ele efdltcid

gebruik van een bepaalde strategie leiden, zijn over het algemeen onbewust, ook al wordt
door de gebruikte terminologie gesuggereerd dat de spreker hierbij een afiveging maakt
(vgl. Brown & Gilman, 1989:164).

De beleefdheidsstrategie€n zoals die zijn geformuleerd door Brown & I-evinson
he.bben, net als de mudmes van Grice, de vorm van imperatieven. Hun status is echter
een heel andere dan die van de maximes. Waar beleefdheidsstrategie€n uitsluitend door
sprekers worden aangewend als deze voornoemde doelen willen venuezenlijken, worden
maximes in rationele informatieoverdracht altijd door de spreker en de hoorder nageleefd.

De visie dat beleefdheid een vonn van strategisch aalgebruik is, is in zekere zin
beperkt. Er wordt mee veronachtzaamd dat beleefdheid vaak bepaald wordt door hetgeen
gepast is in een bepaalde communicatieve sinratie. Vergelijk het volgende citaat van
Werkhofer:

(...) rather than being just a 'strategy", a means of "getting what you want' or a
kind of money, politeness may have to do with what is considered just and right
with regard to a particular social event (...) (1992:L72).

Brown & I-evinson onderscheiden vijf beleefdheidsstrategieEn die de spreker als hij een
taalhandeling uiwoert kan volgen: (i) de taalhandeling znnder face-compensatie ('redress')
uitvoeren (bald-on-record); (ii) de taalhandeling met compensatie aan de positieve face
uiwoeren (positieve beleefdheid), (iii) de Aalhandeling met compensatie aan de negatieve

/ace uiwoeren (negatieve beleefdheid), (iv) de tanlhandeling op een verhulde manier
uitvoeren (off-record) en (v) de taalhandeling niet uitvoeren. Hieronder volgt een
bespreking van de vijf beleefdheidsstrategieEn. Om het universele karakter van hun model
te onderstrepen, illustreren Brown & kvinson hun model met voorbeelden uit drie talen
die typologisch niet met elkaar verwant zijn: het Engels, het Tzelal -gesproken in de
provincie Yucatdn in Mexico- en het Tamil. De sterke overeenkomsten die tussen deze
talen in de uitdrukking van beleefdheid bestaan, vormen volgens de auteurs een duidelijk
bewijs voor de alomtegenwoordigheid van de motivaties die ten grondslag liggen aan
verbale beleefdheid. Ik illustreer de beqpreking van de beleefdheidsstrategieen met voor-
beelden uit qpaanstalige dialogen (zie bijlage).

Bald-on-record

Indien de spreker de ba6-on-record-srategie volgt, realiseert hij zijn taalhandeling op een

ondubbelzinnige en zo duidelijk mogelijke manier. Hij doet dat in gevallen waarin deface
van de ander een minder belangrijke rol qpeeft dan andere factoren, bijvoorbeeld (l) als
urgentie vereist is, (2) als het om een routinematige handelinE gmt, (3) als de handeling
duidelijk ten goede komt aan de hoorder of (a) als de spreker krvaad is.

(1) lAyridame!, layridame! Estoy enferma. (CC:38) ('Help me, help me! Ik ben ziek')
@ Respira hondo (CP:52) ('Adem diep in')
(3) Pnreba esto; especialidad de la casa. (LP:115) ('Proef dit eens; de specialiteit van

het huis')
(4) lDdjame en paz! 1No quiero verte mds! 1l-6rgate! (CN:153) ('I*at me met rust! Ik

wil je niet meer zien! Maak dat je weg komt!')

m* face-work. Zie Haverkate (l994a:hoofdstuk 3) en Leech (1983:123) voor een kosten-baten-

analyse.
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Een aanal auteurs @ijvoorbeeld O'Driscoll, 1996:21) heeft opgemerkt dat met baWon-
record-uitingen in principe ook voldaarr kan worden aan face$ehoeften. Dit geldt
bijvoorbeeld voor (3), dat als een vorm van positieve beleefdheid kan worden uitgelegd.
Voor Brown & Levinson staat het volgen van de baW-on-record-strategie gelijk aan het
strih naleven van de maximes van Grice (1987:69, 94).

Po sitieve beleefdltcid

Net als bald-on-record is positieve beleefdheid een 'on-record'-strategie, dat wil zeggen
dat de qpreker zijn intenties ondubbelzinnig duidelijk maakt. In het geval van positieve
beleefdheid geeft hij daa6ij compensatie aan de positieve face van de hoorder, dat wil
zeggen hij oriEnteen zich op diens behoefte aan appreciatie. Door positief beleefd te zijn,
geeft de spreker blijk van toenadering, van solidariteit met de hoorder.e Positieve
beleefdheid manifesteert zich in het taalgebruik in vijftien zogenoemde 'output'-strategie6n
met daarbij vele substrategieen (1987:l0I-L29). In het volgende overzicht geef ik een
selectie vEIn deze categorie€n. Ik volg Brown & Levinsons classifrcatie, die strilt
gebaseerd is op functionele categorie6n, niet naar de letter. Mijn uitgangqpunt wordt
gevormd door de formeel-linguistische categorie€n waarmee positieve beleefdheid op
uitingsniveau tot uitdrukking wordt gebracht. De strategieEn van positieve beleefdheid die
ik niet in dit overzicht noem betreffen voornamelijk het discourse-niveau van de uiting.
Brown & kvinson noemen in dit verband onder meer het kiezen van veilige gesprekson-
denverpen, gevat taalgebruik, roddel en aandacht schenken &m de belangen van de
hoorder.

(i) Intierne anwpreelanrrnen

Door het tutoyeren van een hoorder in sinr,aties waarin dat niet direct voor hand ligt,
dnrkt de spreker solidariteit uit. Andere middelen om de ander intiem aan te spreken zijn,
in het peninsulaire Spaans, vocatieven als ntocln ('rnan'), compadre ('maatje'), colega
('makker') en runa ('schatje').

(ii) Codc-sutitching, slang

Het omschakelen van de ene taal naar de andere in situaties waarin de geqpreksparmers

trreealig zijn en het gebruik van argot-woorden kan als middel fungeren om zich met de
hoorder te identificeren. In (5) gaat de qpreker, die de hoorder wil geruststellen en

aanmoedigen, van het Spaans over op het Catalaans.

(5) Tri tranquila, 4eh? i"Forga"!... (CN:76) ('Rustig aan maar. Kom op!')

(iii) Tags

Door het gebruik van tags, zoals isabes? ('weet je?'), ientiendcs? ('snap je?') en iw?
('hA?') benadruk de spreker dat hij de hoorder bij het gesprek wil berekken.

e Scollon & Scollon spreken in verband met positieve beleefdheid van 'linguistic strategies of
involvement' (1995:4O).
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(rD Negaieve vragen

Negatieve wagen die een bevestigend antwoord vooronderstellen drukken uit dat de
qpreker bekend is met de meningen (6) en wensen (7) van de hoorder.

(6) ;No te parece excesivo este constante recurrir al sexo? (OP:10a) ('Vind je dat
altijd mzmr terugvallen op sex niet te ver gaan?')

A iNo quieres sentarte? (CP:IIA ('Wil je niet gaan zitten?')

Door de hoorder een verzoek te doen met de ipor ryl rc...? ('waarom niet...?')-
constructie vooronderstelt de qpreker dat de hoorder co6peratief zal ajn, tenz{ detn
gegronde redenen heeft om dat niet te zijnto:

(8) i,Por gu6 no me tocas esa cancidn que tanto me gusta? (CC:35) ('Speel even dat
liedje dat ik zo leuk vind', letterlijk: 'Waarom speel je niet dat liedje dat ik zo
leuk vind?')

(v) Pseudo-overeensterwning

Een aantal constnrcties brengt de intentie van de spreker om het met de hoorder eens te
zijn tot uitdrukking. Zo vermijdt en spreker onenigheid met de hoorder door op een
voorafgaande uiting te reageren met sf, pero... (Ja, maar...') in plaats van no ('nee'):

(9) A: Ya Io sabias, ino?
B: Sf, pero... no s6... tan derepente... no meloeqperaba... no (OP:108) ('Jewist
het al, he?' / 'Ja, maar... ik weet niet... zo plotseling... dat had ik niet ver-
wacht... nee')

Een spreker die negatieve laitiek uitoefent op een hoorder doet het voorkomen of hij het
met hem eens is en vermijdt zo onenigheid:

(10) Me ha enqrntado Ia pelicula, pero es demasiado dura @M:11) ('Ik vond de film
erg goed, m&r hij is wel te hard')

(11) Paco, en principio me parcce bien, lo 6nico es que me gusuria que fuera un poco
6d5 gastuefio,, mds tranquilo, casi como el ritmo de la 6pera (CN:66) ('Paco, in
principe lijkt 't me goed, het enige is dat ik 't wat doelbewuster zou willen
hebben, nrstiger, ongeveer zoals het ritme van de ope,ra')

Brown & kvinson (1987:112) noemen verder esn herhaling van hetgeen door de
voorafgaande spreker is gezegd als middel om eensgezindheid tot uitdrut*ing te brengen.
Dit is in het Spaans een gebruikelijke strategie:

(12) A: 6Vamos arriba?
B: Vamos ('Gaan we niur boven?'/'We gaan' [=ja])
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(vr) Pseud*inclusieve refereruie

Een qpreker die de eerste persoon meervoud gebruikt, maar in feite uitsluitend aan de
hoorder refereert, doet het voorkomen of hij aan een activiteit deelneemt die uitsluitend
door de hoorder verricht wordt. Een voorbeeld van een dergelijke pseudo-inclusieve
referentie is (13) waarin een psychiater het woord richt tot een patiEnu terwijt hd voor het
eigenlijke verzoek de eerste persoon meervoud gebruilt, voegt hij een tag toe die
uitsluitend op de hoorder gericht is (zie ook 9.2.3).

(13) Y ahora, empecemos por el principio, a,quieres? (CP:20) ('En laten we dan nu bij
het begin beginnen, wil je?')

Negwieve beleefdheW

Negatieve beleefdheid is een on-record-strat€gie met compensatie voor de negatieve face
van de hoorder, dat wil rag5en dat de qpreker rekening houdt met diens behoefte om niet
gehinderd te worden. Door negatief beleefd te zijn geeft de qpreker blijk van tenrghou-
dendheid om inbreuk te maken op de ander.u Brown & Levinson menen dat beleefdheid
in westerse culhrren bd uitstek negatieve beleefdheid is (1987:130). Negatieve beteefdheid
manifesteert zich in tien 'output'-strategieEn en reeksen substrategieen (1987:129-2ll),
waarvan ik in het volgende overzicht een selectie geef.

(r) Beleefdc aarupreela,ofir,en

Negatief beleefd is het gebruik van de formele aanqpreelvorm, in het Spaans usted.
Vocatieven die in het Spaans eerbied uitdnrkken arjn seftorlsefnrQt)a en donldoffa.

(ii) Conventioruel-irdirecte taalhandclingen

Brown & I-evinson beschouwen het gebruik van conventioneel-indirecte taalhandelingen
als een negatieve beleefdheidsstrategie. Ze vormen een compromis in de qpanning tussen
de wens van qpreker om enerzijds zijn intenties op een ondubbelzinnige manier naar
voren te brengen (on-recordl en anderzijds zijn wens om zich niet op 66n bepaalde
intentie vast te leggen (offrecord) (1987:132ev). In 5.2 geef ik een nadere analyse van de
status van indirecte taalhandelingen in Brown & Levinsons beleefdheidstheorie.

(iii) Hedges

Hedges betreffen partikels of qpecifieke constructies die als mitigering fungeren van de
inhoud van de uiting. Hedges minimaliseren de inbreuk op defoce-behoeften (14), wijzen
erop dat de uiting de face-behoeften doorkruist (15) of zijn gericht op de conversationele
marimes.rz Hedges die naar het Kwaliteitsmaxime venrijzen, brengen tot uitdruLtcing
dat de spreker niet de volledige verantwoordelijkheid voor de waarheid van zijn uiting op

'1 Scollon & Scollon spreken in verband met negatieve beleefdheid van *linguistic strategies of
independence" (1995:41).

12 Brown & Levinson wijzen erop dat de meeste functies van hedges ook door prosodische en
kinetische, dat wil zeggen niet-verbale hedges kunnen worden vervuld (1987:172).
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zich nemt (16); hedges die aan het Kwantiteismaxime refereren, wijzen erop dat de
informatie in de uiting niet precies is (17); hedges die naar het Relatiema:rime verwijzen,
hebben betrekking op de relevantie van de uiting (18) en hedges die aan het Manier-
ma:dme refereren, hebben bdvoorbeeld op de duidelijkheid van de uiting betrekking (19).

(14) Sdlo te fala poner w poquito mds de atenci6n (OP:58) ('Je hoeft er alleen nog
maor ietsje meer aandacht :un te geven')

(15) Ins cucntas clnras, que eres un ratero, G6mez (CN:LU) ('Omhet je hcel eerlijk
te zeggen, Gdmez, je bent een zakkenroller')

(16) Me lw dicho quc el otro dia le has dado cerveza (OP:38) ('/f heb gehoord dat je
hem [de negenjarige zoon van de gespreksparrrers] pas geleden bier hebt gege-
ven')

(lA En principro vamos a estar como veintifn dfas (OP:125) ('In principe blijven we
zo'n dr:re weken')

(18) A propdsito, tf no eres homosexual, iverdad? (DM:45) ('Trouwens, jij bent toch
geen homosexueel, he?')

(19) iMira! Lo que no puedes hacer ahora es ir contando tu vida a la gente... a las tias.
Porque no, no puede *r. lEruiendcs? No puedes ir con un rollo pobre... mis pro-
blemas, mis preocupaciones. No, no... (OP:56) ('Kijk! Wat je dus niet moet gaan

zitten doen is je leven aan mensen, aarr meiden gaan zitten vertellen... Daarom
niet, moet je niet doen. Begrijp je? Je moet niet aan komen zetten met een zielig
verhaal.... mijn problemen dit, mijn zorgen dat. Nee, nee...')

(iv) Impersonnlisuie

Verschillende linguistische middelen larnnen gebnrikt worden om de identiteit van de
spreker en de hoorder te verhullen. De spreker vermijdt hierrnee dat de gespreksparhers
rechtstreeks in verband worden gebracht met de taalhandeling in krrestie. Voorbeelden in
het Spaans zijn het onpersmnlijk voornaamwoord se (20) en onpersoonlijke werlovoord-
sconstructies zoals hay quc (21).t'

(20) Pero... eso no re puede hacer (MC:a0) ('Dat kun je [onpersoonlijk] toch niet
maken')

(21) Hay que aguantar, nada m6s... (GA:95) ('Je [onpersoonlijk] moet volhouden, dat
is 't enige...')

(v) Metaforischedistantieviawerlcwoordsvormen

Door het gebruik van de imperfecto Q2) en de condicional (23) creeert de qpreker een af-
stand tussen het moment van spreken, het hden, en de periode waarnaar verwezen wordt,
het verleden. Door de verleden tijd van de subjutaivo tp gebruiken (24) cre€ert de spreker

bovendien een figuurlijke afstand tussen de werkelijkheid zoals die zich op het moment

van spreken voordoet en de onwerkelijkheid van de beschreven stand van zaken. Hiermee
wordt negatieve beleefdheid tot uitdrukting gebracht.

rt Zie9.2 en 9.3 voor een inventarisatie van de middelen die in het Spaans bij directieven worden

gebruikt ter vermijding van een rechtstreekse verwijzing naar de hoorder.
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Q2) iMe podtas traer una Coca-Cola? (MC:108) ('Zou je me oen coc&:cola kunnen
brengen?')

Q3l Debertas buscarte un tfo, serfa mi{s higidnico @M:36) ('Je zou een vent rnoeten
zoeken, dat zou hygiEnischer zijn')

Q4) No dcbieras comer tanto, tiene mucha grasa (MC:26) ('Je zou niet zoveel moeten
eten, het is erg vet')

Ten aanzien viln de hier genoemde soorten metaforische afstand stelt Haverkate:

Beide soorten distantie (...) scheppen met elkaar een strategische ruimte (...) voor
een eventueel niet-coOperatieve houding van de hoorder. Een negatieve reactie van
diens kant wlt dan als het ware deze ruimte op waardoor een rechtstreekse
confrontatie tussen de geqprekspartners vermeden wordt (1989:a2).

Positieve belcefdlrcid versus ncgaieve beleefdhcid

Brown & kvinson nemen aan dat positieve en negatieve beleefdheid twee elkaar
uitsluitende categorie€n zijn, die afzonderlijk in het '-algebruik voorkomen. Om te
kunnen vaststellen hoe positieve en negatieve beleefdheidsstrategie€n zich in grotere tekst-
eenheden dan de tot nu toe geciteerde voorbeelden manifesteren, citeer ik hier een langer
fragment, waarin een wouw (S) zich tot haar ex-man (lI) richt om de opvoeding van hun
zoon Alejandro te bespreken.

(25) S: Mira, Matias, voy a hablart€ claramente. Alejandro es un nifro difrcil. No por
61, sino por nosotros. Ya va siendo hora de que pensemos un poco en 6.1... No
tiene por qud pagar nuestras neuras ni nuestros malos rollos. Asf que creo que, al
menos por algrin tiempo, y en vista de que ni estds pasando una mala epoca...
H: 6Yo? Pero... eque dices?
S: iSf!, estCs un poco raro, desquiciado. El nifro necesita tranquilidad... centrarse,
Nuestras tensiones le afectan a 6l tambi6n. Creo que durante algfn tiempo, y
mientras tri sientas un poco la cabeza, serfa mejor que no te viera. Ir metes
fantasfas, problemas que no son de su edad... El nifro necesita una educaci6n, no
dos, ni una y media... Se trata de algo temporal. Cuando sea mayor ya podrd deci-
dir... De verdad, lo siento, p€ro no quiero dejar que se eche a perder... He
reflexionado mucho para decirte esto (OP:13Gl3l) ('Luister, Madas, ik zal duide-
lijk tegen je zijn. Alejandro is een lastig kind. Dat li4 niet aan hem, maar aan
ons. Het wordt tijd dat we eens aan hdm gaan denken... Hij hoeft niet te boeten
voor onze zenuwen en ruzies. Daarom denk ik, tenminste voorlopiB, en omdat jij
een moeilijke dd doormaakt... M Waar slaat dat nou op? / Nou, je doet nogal
raar, maf. Dat kind heeft rust nodig... hij moet zich ergens op kunnen richten.
Onzn spanningen raken hem ook. Ik denk dat het voor een tijdje, terwijl j:rj een
beetje tot rust komt, beter zou zijn dat hij jou niet ziet. Je zadelt hem met fanta-
sie€n op, problemen die niet horen bij zijn leeftijd. Dat kind heeft behoefte aan

6en opvoeding, niet twee en ook niet anderhalve... Het gaat om iets tijdelijks. Als
'ie ouder is kan hij zelf wel beslissen. Echt hoor, ik vind 't jammer, milar ik vind
't niet goed als 'ie wordt verpest... Ik heb heel lang nagedacht om dit tegen je te
zeggen')

In deze passage uit de vrouw lcritiek op de manier van opvoeden van de man en verbiedt
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zij hem voorlopig omgang met hun beider zoon te hebben. De laitiek doorkr:uist de be-
hoeften van de positieve face van de hoorder, het verbod de behoeften van zijn negatieve

face. Het fragment wordt voornamelijk gekenmerkt door negatieve beleefdheid. De
spreker erkent de aantasting van de face-behoeften van de hoorder (voy a hablarte
claranerue), doorspekt haar uiting met hedges Qn poco; creo que; al mcrns por aQrtn
tiempo), gebruikt een conventioneel indirecte taalhandeling (serta rncjor quc no te viera)
waarin zE een verwijzing naar zichzelf vermijdt en met de cordicional (serta) een
metaforische afstand cre€ert, excuseert zich (lo siento) en geeft aan dat ze met tegenzin
inbreuk maakt op de ander (he reflexiottodo mrclw para decine esto). Niettemin bevat dit
fragment ook qporen van positieve beleefdheid: de spreker gebruikt een empatische
marlccr (mir$, noemt de hoorder bd zijn eigen naam (Matias), richt zich in de eerste per-
soon meeruoud in plaats van de tweede persoon enkelvoud tot de hoorder om de afsand
tot hem te verkleinur (ttosotos; pensetnosi rurcstras neuras etc.), gebruikt een aantal
argot-woorden (ruuras, malos rallos). Ook het feit dat de qpreker signaleert dat de
hoorder niet in goeden doen is (en vista de quc fi estds puando uru nula Cpoca), kan als
blijk van positieve beleefdheid worden uitgelegd. Globaal kan worden gesteld dat in dit
fragment positieve beleefdheid vooral wordt gebruikt in de pre-sequentie bij de directief;
in de directieve kern worden overwegend negatieve beleefdheidsstrategie€n gevolgd.

Het hier besproken fragment suggereert dat positieve en negatieve beleefdheid
door elkaar kunnen worden gebruikt. Andere auteurs komen tot een vergelijkbare
conclusie. Brown & Irvinson (1987:17) noemen empirisch onderzoek van Harris en van
Strecker en nadien is ook uit ander onderzoek ninr voren gekomen dat de twee soorten
beleefdheid samen kunnen voorkomen. Placencia (1996) geeft voorbeelden uit Ecuatori-
aans-Spaanse telefoongesprekken van inbedding van positieve beleefdheidsstrategie€n in
negatieve beleefdheidsstrategieen en Brown & Gilman (1989:165,166) voegen positieve en
negatieve beleefdheid samen tot 66n strategie op grond vffi, zoals zij stellen, "the
naturalistic evidence of our ears, attentive for many months to politeness in everday
conversation' (1989: lffi).

Hoewel negatieve en positieve beleefdheid door elkaar worden gebnrilt zijn de
twee soorten beleefdheid verschillend van aard. Uit de bespreking van de strategieEn van
positieve beleefdheid krvam al naar voren dat dit tlpe beleefdheid veelal betrekking heeft
op het discourse-niveau van de uiting. Negatieve beleefdheid daarentegen betreft veel
meer het niveau van de qpecifieke taalhandeling die in het gding is. Een vergelijkbare
visie hangen Scollon & Scollon aan. Deze auteurs stellen vast dat positieve beleefdheid op
de relatie hrssen de gespreksparurers georiEnteerd is:

While positive politeness is directed morr to the general nature of the relationship
between interacants, negative politeness is directed to the specific act of impositi-
on (1981:174).

Off-record

Als de spreker zich niet wil vastleggen op 6en bepaalde intentie, dan volgt hij een 'off-
record'-strategie. Door zijn uiting op zo'n manier te constnreren dat er meer dan €en

interpretatie mogelijk is, geeft hij zichzelf en de hoorder een uitweg. Brown & Irvinson
nen off-record-uitingen als gevallen waarin de qpreker de maximes van Grice niet strilc
naleeft, hetgeen aanleiding geeft tot conversationele implicaturen. 7*, onderscheiden

vijftien off-record-strategie€n, die ts indelen volgens de maximes die in het geding zijn
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(1987:2Ll-227).Ik geef er hieronder een selectie van.'o

(i) Hints

In hints, dat wil zeggen niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen, brengt de spreker
iets naar voren dat op het eerste gezicht niet relevant is. In een hint w&trrnee de hoorder
tot een bepaalde handel.ing wordt aange,zet geeft de qpreker veek een motivatie voor die
handeling:

Q6) Necesito dinero (GA:26) ('Ik heb geld nodig') [bedoeld als verzoek om de spreker
geld te geven/lenenl

AT iufff! Ilace mucho frfo... (GA:21) ('Brr! Het is erg koud...') [bedoeld als verzoek
om iets te doen aan het gebrek aan wannte dat de spreker voeltl

(ii) Overdrijvingen

In overdrijvingen is qprake van een schending van het Kwantiteitsmaxime omdat de
spreker meer zegt dan noodzakelijk is. Het volgende voorbeeld is een excuus voor een
mislukte poging iemand te overtuigen:

(28) Mds de mil veces la hemos intentado convencer... (GA:a9) ('We hebben haar
meer dan honderd keer proberen te overflrigen')

(iii) Tautologie€n

Ook in tautologieEn strookt wat de qpreker zegt niet met het Kwantiteitsmaxime. De
spreker moedigt de hoorder aan naar een informatieve interpretatie van een op het eerste
gezicht non-informatieve uiting te zoeken. In (29) gebruikt de spreker dezn off-record-
strategie om lritiek te leveren op de ontevredenheid die de hoorder eerder heeft getoond.

(29) (...) pero algo es dgo, 4no le parece? (CP:76) ('maar beter iets dan niets fletter-
Iijk iets is ietsl, vindt u niet?')

(rv) Ironie

Ironie houdt een rchending in van het Kwaliteitsmaxime. Als de spreker in het volgende
voorbeeld zijn geliefde in innige omhelzing met de hoorder aantreft, bedoelt lrij met deze
uiting waarrchijnlijk het tegenovergestelde van wat hU rcgt, namelijk dat hij van haar af
moet blijven.

(30) B€sala, no te reprimas, en serio... (OP:100) ('Kus haar maar hoor, hou je niet in,
ik meen 't')

t4 In miln ogen zijn sornmige off-record strategieEn moeilijk van elkaar te onderscheiden @ij-
voorbeeld hints en 'association clues-, 1987:215); andere komen overeen met eerder besproken
on-record strategieEn, zoals de strategie 'over-generulize- (1987:226), die als een vorm van
impersonalisatie kan worden opgevat.
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(v) Retorischc vragen

Een retorische vraag wordt door de spreker niet gesteld met de intentie om er antwoord
op te krijgen en zijn daarom een schending van de oprechtheid die door het Kwaliteits-
maxime wordt voorgeschreven. Het volgende voorbeeld van een retorische vraag fungeert
als een off-record-verwijt:

(31) Pero, ;cdrno se te ocurre salir de noche estando Javier con fiebre? (LP:108) ('Hoe
haal je het nou in je hoofd om 's avonds uit te gaan als Javier koorc heeft?')

Aff-record venrus on-record

Yer;l off Tscord-stategieen zijn in feite on-record, omdat het gebruik in een context veelal
tot slechts 66n aannemelijke interpretatie leidt.rs Vaak leidt de sinratie waarin de off-
record-strategtre wordt gebruikt tot 6dn interpretatie; sommige off-record-strategie€n zijn
in de praktijk doorgaans on-record vanwege hun conventionele karakter (dit geldt met
name voor overdrijvingen en tautologieEn), andere off-record-strategie€n ajn vaak on-
record doordat ze gedesambigueerd worden door een specifiek intonatiepatroon (retorische
vragen).

Als off-record-strategie€n in de praktijk vaak on-record ajn, mag worden aangeno-
men dat onder deze suategieEn ook een onderscheid kan worden gemaakt tussen positieve
en negatieve beleefdheid. Dat is inderdaad het geval. Hints en tautologi€n beschouw ik
als negatief beleefd: hints geven de hoorder de optie om de gewenste handeling niet uit te
voerEn en tautologieEn zijn generaliseringen die, net ds de strategie 'over-generalize' (zie
noot l4), een vorm van impersonalisatie zijn. Als positief beleefd lunnen de voorbeelden
van overdrijvingen (28), ironie (30) en retorische vragen (31) worden opgevat: door te
overdrijven versterkt de spreker voor de hoorder het belang van zijn uiting, met ironie
wordt vaak een beroep gedaan op door de qpreker en de hoorder gedeelde kennis en met
retorische vragen laat de spreker de hoorder veelal de redelijkheid van zijn intenties zien.

In figuur 5 geef ik een overzicht van de beleefdheidssrategie0n die ik tot nu toe
heb geanalyseerd. In mijn optiek zijn er twee beleefdheidsstrategie€,n, positieve en

negatieve beleefdheid, die op drie manieren kunnen worden gerealiseerd: baWon-record,
on-record met compensatie en offrecord. De wijzigingen ten aanzien van het oorqpronke-
lijke model van Brown & kvinson betreffen de categori€n bald-on-record en off-record.
Tnals hierboven besproken, kan ook met bald-on-record-uitingen frce-compensatie tot
stand worden gebracht en manifesteert het onderscheid tussen beide typen beleefdheid zich
ook in de categoie offrecord. Io/ret de onderbroken lijn tussen negatieve en positieve
beleefdheid wil ik aangeven dat de twee beleefdheidsstrategieEn geen elkaar uitsluitende
categorie€n zijn, maar door elkaar kunnen worden gebnrikt. Met de onderbroken lijn
tussen bald-on-record, on-record en offrecord bedoel ik aan te geven dat er tussen deze

categorieEn slechts graduele verschillen besaan.

15 Brown & Levinson wijzen
(1987:18,212).
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et zelf ook op dat off-record-strategieEn on-record kunnen zijn
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Bald-on-record On-record met
compensatie

Off-record
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-+---

Positieve
Beleefdheid

Negatieve
Beleefdheid

Figuur 5. Overzicht
Levinson.

van de beleefdheidsstrategiedn, naar het model van Brown &

De taalhandcling niet uitvoeren

De laatste strategie die de spreker kan volgen is de door hem bedoelde taalhandeling niet
uit te voeren. Hij doorkruist dan niet de face-behoeften van de hoorder. Brown &
kvinson geven geen nadere karakterisering van deze strategie. Het niet uitvoeren van de
aalhandeling komt overeen met wat Grice 'opt-out' noemt, het zich schijnbaar onttrekken
aan het coo,peratieprincure en de maximes:

(...) he may say, indicate, or allow it to become plain that he is unwilling to
cooperate in the way the maxims requires. He may say, for example, I caruwt say
more; my lips are sealed (1989:30).

In een van de bronnen rof ik een situ,atie aan die als voorbeeld van deze strategie dient:

(32) [twee dienstknechten nemen ontslag op het landgoed wiur ze werken voor Viridia-
na (V), een barmhartige non die zich onffermt over een groep bedelaarsl
V: ;Y no puedo hacer nada para que se quede? 6No le gustan mis pobres, verdad?
(VD:110) ('En ik kan niks doen om te zorgen dat u blijft? U stoort zich aan mijn
anne drommels, he?')
lns dos hombres no reqponden y bajan la cabeza, pero la respuesta es evidente.
('De twee mannen antwoorden niet en buigen het hoofd, maar het annroord is
duidelijk')

Beleefdheids * rue gie€n en implicauren

Brown & Irvinson beschouwen beleefdheid als een reden om af te wijken van de
conversationele marimes (zie boven) en staan op het standpunt dat beleefdheid via
conversationele implicaturen wordt uitgedrukt. 7* zien bald-on-record als een strategie
waarin de ma;cimes strikt worden nageleefd en offrecord als een strategie waarin de
maximes worden geschonden.r6 Brown & kvinson maken echter niet duidelijk welke rol

16 Brown & Levinson gebruiken de term 'violation', die dan echter een andere betekenis heeft dan

bij Grice: *our use of the term 'violation' is quite different; we exclude his usage of the same
term, but include flouts together with any gradient inadequacy that an utterance may have ut-d-vts
the maxims" (1987:295t62). Zie hoofdstuk 4 voor de manieren waarop de spreker de ma:rimes
kan veronachtzamen.
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de maximes spelen bij positieve en negatieve beleefdheid. In mijn optiek komen deze twee
beleefdheidssuategie€n, net als off-record, lot stand via geparticulariseerde conversatio-
nele impliqfuren. Met het neo-Griceaanse model van Horn (1984, 1989) dat in 4.1.2
werd baqproken kunnen de inferenties van positieve en negatieve beleefdheid op een

adequate manier worden verklaard. Dat model besaat uit rwee dialectische principes, Q
en R, waarbd Q uitgaat van de hoorder en voorschrijft dat de bijdrage voldoende moet
ajn: '7*g zoveel ds je kunt' en R uitgaat van de spreker en voorschrijft dat de bijdrage
noodzakelijk moet zijn: '7*g llnet meer dan je moet'. Aangezien negatieve beleefdheid
globaal gezien een gebrek aan voldoende informatie behelst, kan men zeggen dat dit type
beleefdheid overwegend door het R-princrpe gegenereerd wordt; bij positieve beleefdheid
is over het algemeen juist sprake van meer informatie dan strikt noodzakelijk is, zodat
voornamelijk het Q-principe aanleiding geeft tot dit type beleefdheid. De samenhang

tussen positieve en negatieve beleefdheid en de twee antinomische principes van Horn
vormt een ondersteuning voor het idee dat er een spanning tussen beide tlpen beleefdheid
besaau net zoals het Qprincipe conflicteert met het R-principe, is er ook een conflict
tussen positieve en negatieve beleefdheid.tT

Sociale factoren

Volgens Brown & kvinson zijn er drie sociale variabelen die de keuze voor een strategie
bepalen. De eerste trvee betreffen de relatie nrssen de gespreksparmers, P ('power') en D
('social distarrce'). P is de macht of relatieve autoriteit van de spreker over de hoorder;
metaforisch uitgedrukt, hun verticale sociale afstand. D is de solidariteit of horizontale
sociale afstand die tussen beiden bestaat, waaronder hun mate van intimiteit en affectie
wordt verstaan.IE De derde variabele die bepalend is voor de keuze van een strategie is
R ('ranking'), de mate waarin de taalhandeling als face-bedreigend wordt ery:ren in en
bepaalde cultuur.

Drie gevallen larnnen de spreker aanleiding geven om de beleefdheid van zijn
uiting te vergroten: ten eerste als de relatieve macht van de hoorder groter is dan die van
de spreker, ten tweede als de sociale afstand tussen de geqpreksparmers groot is en, ten

derde, als er een hoog risico is dat de ualhandeling als belastend wordt eryaren.re
In de Iiteratuur bestaat er consensus over de invloed van de P en R-variabelen op

beleefdheid @rown & kvinson, L987:15; Brown & Gilman, 1989:166), maar verschil-
lende auteurs hebben de rol van de factor D zoals die door Brown & kvinson wordt
gedefinieerd belritiseerd. Brown & Gilman wijzen naar aanleiding van hun onderzoek
naar beleefdheid in de tragedies van Shakespeare het door Brown & Irvinson gelegde

verband tussen intimiteit en affectie af en pleiten eryoor affectie ('feeling') als onafhan-
kelijke variabele in de beleefdheidstheorie op te nemen:

17 Het idee dat er een conflia bestaat tussen de twee t),pen beleefdheid kan behalve met Horns

theorie ook worden verklaard met Levinsons neo€riceaanse model. Zie 4.1.3,

It De variabelen P en D komen overeen met de dimensies 'power' en 'solidarity' van Brown &
Gilman (1960), zie ook Brown & Gilman (1989).

le Brown & Levinson geven een en ander weer in een formule: W, = D(S,H) + P(H,S) + R ,

waarbij W* staat voor *the numerical value that measures the weightiness of the FTA*" (1987:76).

Elke variabele kan op een schaal van I tot n worden gemeten, waarbij n een laag getal is.
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Politeness in the plays, insofar as it is governed by D, is governed by feeling;
interactive intimacy is of little importance. With the extension of positive feeling
fliking or better), the speaker becomes more polite; and if positive feeling is with-
drawn (dislike, hostility), the speaker becomes less polite (1989:192).

Tot vergelijkbare conclusies komen Slugoski & TurnbuU (1988) die naar aanleiding van
empirisch onderzoek naar sarcasme en scherts voorstellen om een scheiding aan te
brengen tussen de variabelen 'intimiteit' en 'affectie'.

Bij de analyse van de sociale variabelen dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen absolute en situationele waarden die aan P, D en R worden toegekend. Dit kan het
best geillustreerd worden aan de hand van een aantal voorbeelden. Een docent heeft ten
aanzien van een student absoluut gezien een hogere P-waarde, rnaar in een situatie waarin
de docent een afspraak om een werkstuk van de student te bespreken niet nakomt zal de
P-waarde van de docent worden gereduceerd.m Voor wat betreft D geldt hetzelfde.
Brown & I-evinson (1987:79) geven het voorbeeld van twee Amerikanen die elkaar niet
kennen. Bij een toevallige ontmoeting op straat in New York zullen deze elkaar vanwege
de hoge D-waarde formeel behandelen, mailr als ze elkaar in de Hindu Kush treffen
zullen ze elkaar omhelzen en positief beleefd benaderen: "the even stranger natives
diqplace the American visitors towards each other on the dimension of social distance'
(1987:79). Ook R is sinrationeel bepaald: als iemand bij een parkeermeter om een gulden
vraagt is de R minder hoog dan als iemand zo maar midden op straat, zonder aanwijsbare
reden, om een gulden vraagt (vgl. 1987:79).

5.2 Indirecte taalhandelingen en beleefdheidsstrategieEn

In dit tweede gedeelte behandel ik het uitvoeren van indirecte taalhandelingen als
beleefdheidsstategie. Het uitgangspunt daa$ij is de in 5.1.4 besproken theorie van
Brown & kvinson. In 5.2.1 ga ik in op de door Brown & kvinson geconstateerde
correlatie tussen indirectheid en beleefdheid; n 5.2.2 beqpreek ik de beleefdheidsstrate-
gieen die met behulp van indirecte taalhandelingen tot stand worden gebracht; in 5.2.3
komen niet-beleefde en onbeleefde indirecte taalhandelingen aan bod.

Zoals ik in hoofdstuk 3 heb betoogd, realiseert een spreker met een indirecte
taalhandeling tegelijkertijd nvee illocuties, een niet-letterlijke en een letter$ke illocutie.
Beleefdheid en andere vonnen van strategisch taalgebruik worden bepaald door de
betekenis van de letterlijke illocutie.

5. 2. 1 Conelatie indirectheidlbeleefdhcid

Brown & I-evinson verdedigen de stelling dat er een correlatie tussen beleefdheid en

indirectheid bestaat. Ze analyseren hun beleefdheidsstrategie€n in termen van kosten en
baten en stellen dat de beleefdheidsstrategieEn een hiErarchie vertonen die bepaald wordt
door de mate waarin een taalhandeling deface-behoeften doorkruist:

20 In Mulder (199a) heb ik een aantal situationele factoren geanalyseerd die van invloed zijn op de
instinrtionele machtsverhoudingen hrssen de gesprekspartners in het toneelstuk Fuente Ovejuna van
Lope de Vega uit de Spaanse Gouden Eeuw.
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(...) the more an act threatens S's or H's face, the more S will want to choose a
higher-numbered strategy; this by virtue of the fact that these strategies afford pay-

offs or increasingly minimized risk (1987:60).

Positieve beleefdheid geeft in de optiek van Brown & I-evinson dus minder compensatie
aan face dan negatieve beleefdheid en negafieve beleefdheid weer minder dan offrecord.

De correlatie die er volgens Brown & kvinson bestaat tussen beleefdheid en

indirectheid wordt betwist, onder meer door Blum-Kulka (1987). De resultaten van haar
onderzoek naar de perceptie van indirectheid en beleefdheid in het Hebreeuws en het
Amerikaans Engels wijzen er nadrulkehjk op dat conventioneel-indirecte verzoeken, een

negatieve beleefdheidsstrategie, als beleefder worden beschouwd dan hints, een otr-
record-stategie. Als verklaring voor haar bevindingen voert Blum-Kulka aan dat via
conventionele indirectheid een evenwicht wordt bereikt tussen de behoefte aan duide-
lijkheid enerzijds en de behoefte om dwang te vermijden anderzijds (1987:144).

Ook Escandell Vidal (1996b) bekritiseert de correlatie tussen indirectheid en

beleefdheid en trekt het idee dat het geven van een hint de beleefdste manier van
verzoeken is in nuijfel:

An utterance like It is cold in lwre, isn't it? (to) induce the hearer to turn the
heating on (...) is not a polite form of requesting - at least not in Spanish. I
would never dare to use it in a formal situation, but only in a very familiar one,
probably because it could be understood more as an overt criticism than as a polite
request. (1996b:633)

De onjuistheid van Brown & I-evinsons correlatie-hypothese wordt ondersteund dmr de
voorbeelden die ik in verband met de ualyse van hints n 3.4.2 heb beqproken. Verhulde,
niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen kunnen niet als de beleefdst mogelijke
realisering van de taalhandeling beschouwd worden, aangezien ze n veel gevallen een

element van venvijt bevatten. Vergelijk de volgende karakteristieke voorbeelden van
hins:

(33) You're standing on my foot (Searle, 1979:38)
(34) Het is al elf uur

Beide voorbeelden zijn verhulde directieven, die als doorkruising van de behoeften van de
positieve face van de hoorder lflrnnen worden uitgelegd. In (33) brengt de qpreker tot
uitdrukking dat de hoorder verantwoordelijk is voor de toestand waarin hij verkeert en in
(34) stelt hij -als deze uiting zou fungeren als een hint om naar bed te gaan of om een

luidruchtige activiteit te staken- dat de hoorder zich niet aan bepaalde sociale normen of
afspraken houdt.

5.2.2 Beleefde indirecte taalhandclingen

Indirecte taalhandetingen worden in het model van Brown & Levinson niet tot een

specifieke beleefdheidsstrategie gerekend. We treffen indirecte taalhandelingen aan onder

negatieve beleefdheid, positieve beleefdheid en off-record.
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N e gai ef- b e le efde tutdi re a e malhandc lin g en

Brown & Levinson beschouwen conventioneel-indirecte ualhandelingen als een sffategie
van negatieve beleefdheid. In hun optiek voilnen conventioneel-indirecte taalhandelingen
een compromis in een conflict waarvoor de qpreker zich geplaatst ziet. Enerzijds wil deze
zijn aalhandeling on-record tot stand brengen, dat wil zeggen dat hij ondubbelzinnig aan
de hoorder wil duidelijk maken wat zijn intenties zijn; anderzijds wil de qpreker de
taalhandeling off-record uitvoeren, dat wil zeggen dat hij zich niet wil vastleggen op 6€n
bepaalde intentie en zijn uiting op zo'n manier constnreert dat er meer dan 6dn interpreta-
tie mogelijk is. Brown & kvinson stellen: "the hybrid strategy of conventional indirect-
ness (...) encodcs the clash of wants, and so partially achieves them both" (1987:130,
132).

Indirecte ualhandelingen komen in Brown & kvinsons theorie in een nveeal
andere negatieve beleefdheidsstrategie€n voor: "State the FTA as a general rule"
(1987:206) en "Go on record as incurring a debt, or as not indebting H" (1987:210). In
het eerste geval stelt de qpreker een door de hoorder te realiseren handeling als een
sociale regel of veqplichting voor. Brown & Irvinson citeren bij deze strategie voorbeel-
den die ik als gevallen tlpeer die meestal niet georiEnteerd zijn op de face-behoeften van
de ander (ae 5.2.3). In het twde geval stelt de spreker expliciet dat hij de hoorder iets
verschuldigd is. Een van de vmrbeelden die Brown & Irvinson van deze strategie
aanhalen is een indirecte directief waarin aan de oprechtheidsvoorwaarde wordt gerefe-
reerd (35):

(35) I'd be eternally grateful if you would... (1987:210)2r

Tot de negatieve beleefdheid behoren voorts een aantal srategieen die bij uitstek in
samenhang met indirecte taalhandelingen opEeden, zoals het gebruik van hedges en het
creeren van metaforische distantie door het gebruik van verleden tijden (zie 5.1.4).

Positief-beleefdc indirecte tanllwtdclingen

Niet alle conventioneel-indirecte taalhandelingen zijn negatief-beleefd. Onder de positieve
beleefdheidsstrategie *Give (or ask for) rearcns" worden voorbeelden uit het Engels,
Tamil en Tzeltal geciteerd van een constructie die ook in het Spaans vaak als een
geconventionaliseerd tpe indirect verzoek wordt gebruikt:

(8) 1,Por qu€ no me tocas esa canci6n que tanto me gusta? (CC:35) ('Speel even dat
Iiedje dat ik zo leuk vind', letterlijk 'Waarom qpeel je niet dat liedje dat ik zo
leuk vind?')

Andere indirecte taalhandelingen in de vorm van negatieve wagen die een bevestigend
antwoord vooronderstellen, worden door Brown & kvinson onder de strategie "Presup-
pose knowledge of H's wants and attitudes" (1987:122) besproken. Ik citeerde spaanstali-
ge voorbeelden in 5.1.4. Het volgende voorbeeld van Brown & Irvinson is een indirecte
commissief waarin wordt gevraagd naar het vervuld zijn van de nveede voorbereidende

2t In dit voorbeeld wordt behalve aan de oprechtheid van de spreker ook aan de bereidwilligheid
van de hoorder gerefereerd ('would').
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voorwaarde:

(36) Wouldn't you like a drink? (1987:102)

De strategie *Be optimistic" (1987:126) laat zien dat een in principe negatieve beleefd-
heidssuategie door een bepaalde wijze van formuleren tot positieve beleefdheid kan
worden omgevormd. In (37) is een negatief-beleefde indirecte aalhandeling ('Would you
mind...?') ingebed in een tlpisch positief beleefde constmctie:

(37) I-ook, I'm sure you won't mind if I rernind you to do the dishes tonight
(1987:126)

Aff-record-indirecte taalhandelingen

Onder de off-record-strategieEn treffen we indirecte aalhandelingen ium onder drie
verschillende categorieEn: 'Give hints" (1987:213), "Give association clues" (1987:215)
en "Use rhetorical questions" (1987:223). Het betreft in alle gevallen niet-conventioneel
indirecte taalhandelingen.

Zoals ik brj de beqpreking van de off-record-strategie 'hints' liet zien, geeft de
spreker in een hint vaak een motivering voor de handeling waartoe de hoorder wordt
aatngetnt. Brown & kvinson wijzen erop dat in hints ook de voon*,aarden voor de uit te
voeren handeling aan de orde kunnen worden gesteld en citeren onder meer (38):

(38) That window isn't open

Dit voorbeeld kan in rnijn optiek
handeling worden uitgelegd.

echter ook als motivering voor de uit te voeren

Verwant aan de strategie 'hints' zijn de 'association clues' waaronder Brown &
kvinson vage aanwijzingen rangschikken zoals (39), dat al werd besproken in 3.4.2. In
een sinratie waarin de hoorder weet dat de spreker zijn hoofdpdn hvijtraakt als hij gaat
zwemmen kan dit voorbeeld als verzoek fungeren om de zwembroek van de hoorder te
lenen.

(39) Oh God, I've got a headache again (1987:215)

Brown & kvinson zelf beschouwen vage aanwijzingen als verhuldere soorten hints:

In a sense association clues for indirect requests are nothing but more remote hints
for practical-reasoning premises. What is qpecial about them is that qpecific
knowledge extrinsic to H's desired act is required to decode them @rown &
[.evinson, 1987:216).

Het laatste type off-record indirecte taalhandelingen zijn retorische vragen. Aangezien het
stellen van retorische wagen in de regel niet is ingegeven door face-overwegingen
behandel ik ze onder niet-beleefde en onbeleefde indirecte taalhandelingen (zie 5.2.3).

Of-record en opltcJbaarlrcid

Het onderscheid dat Brown & I-evinson maken tussen on-record en off-record is geba-
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seerd op het feit dat de eerste niet en de trueede wel voor tweeerlei uitleg vatbaar is. De
spreker die een directief met een off-record-strategie realiseert kan de inhoud van zijn
directief ontkennen of ontkennen dat hij een directief heeft gerealiseerd; de hoorder kan
op zijn beurt doen alsof hij de inhoud niet begrepen heeft of de directief in de wind slaan.
Een tussenweg hierbd wordt bewandeld met het uiwoeren van een conventionel-indirecte
ualhandeling. Dit is een on-record-strategie waarmee de spreker tegelijkertijd zijn wens
om off-record te gaan naar voren brengt.

Het criterium op basis waarvan Brown & kvinson offrecord van on-record
onderscheiden komt overeen met de ophefbaarheid van implicaturen. Implicaturen zijn
contextueel of expliciet ophefbaar, dat wil zeggen dat er situaties zijn voor te stellen
waarin de implicatuur niet tot stand wordt gebracht of dat het mogelijk is om aan de
uiting met een implicatuur dat q "maar niet q" of "ik wil niet q impliceren" toe te
voegen. De ophefbaarheid waarvan bij off-record-strategieEn qprake is, betreft uitsluitend
expliciete ophefbaarheid, aangezien Brown & Levinson uitgaan van realisering van strate-
gie€n in concrete contexten. De implicaturen van offrecord-uitingen kunnen niet alleen
door de spreker ongedaan worden gemaakt, maar mk door de hoorder, die immers kan
reageren op de tetterlijke betekenis:

(33) A: You are standing on my foot
B: That's false! I am not (Searle, 192:143)

De stahs die Brown & l,evinson aan conventioneel-indirecte taalhandelingen toekennen
manifesteert zich in de ophefbaarheidstest van implicaturen. In hoofdstuk 4 krvam ik tot
de conclusie dat de implicaturen van niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen altijd
expliciet ophefbaar zijn, maar dat die van conventioneel-indirecte taalhandelingen in de
praktijk veelal moeilijk expliciet ophefbaar zijn. De volgende voorbeelden illustreren dit:

(40) Wil je me helpen? Dat is niet bedoeld als verzoek hoor, ik wilde alleen weten of
je het wilt

(41) Kunt u wisselen? Het is geen verzoek, ik wilde alleen weten of u wisselgeld heeft

Ondanks het feit dat in deze voorbeelden een toevoeging die de implicatuur opheft niet
geheel onverenigbaar is met het eerste deel van de uiting, maakt het expliciet opheffen
van implicaturen van conventioneel-indirecte taalhandelingen als (40) en (41) een gelnrn-
stelde indruk, waardoor de uiting als on-record mwt worden opgevat.

5.2. 3 Niet-beleefdc en onbeleefdc indirecte taalhandclingen

Indirecte taalhandelingen worden niet alleen als beleefdheidsstrategie gebruilt, maar ook
in sinlaties die niet-beleefd zijn, dat wil zeggen waarin de spreker geen beleefdheidsstrate-
gieEn volgt en dat ook niet verwacht wordt, en in situ,aties die onbeleefd zijn, dat wil
zeggen waarin de spreker geen beleefdheidsstrategieEn volgt terwijl dat wel verwacht
wordt. Dit l<an worden geillusueerd aan de hand van twee van de voorbeelden van
indirecte taalhandelingen die Searle citeert:

(42) Officers will henceforth wear ties at dinner (1979:37)
(43) Ought you to eat quite so much spaghetti? (1979:38)
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In het eerste geval (43), een indirecte directief waarin aan de propositionele inhoudsvoor-
waarde wordt gerefereerd, stelt de spreker de te realiseren handeling als een regel voor.
Brown & Levinson beschouwen dit soort gevallen als een negatieve beleefdheidsstrategie
('StatE the FTA as a general rule'), maar in mijn optiek is het eerder een dwingende dan
een beleefde directief. Indien (43) wordt gebruikt door iemand in het leger of het
politiekorps met een hogere positie dan fficer is dit voorbeeld niet-beleefd: de spreker
volgt geen beleefdheidsstrategie, maar wordt ook niet geacht dat te doen, gezien het
institutionele machtsverschil tussen de gespreksparfrrers. Het tweede geval (44) is een

retorische waag, een categorie die Brown & I-evinson als een off-record-strategie
beschouwen. Meestal liggen aan retorische wagen echter g*n foce-motivaties ten
grondslag. De letterlijke vraag is niet bedoeld om antwoord te krijgen -de spreker weet
het antrvoord immers al en hij gaat ervan uit dat de hoorder dit weet- miur is veelal,
zoals in dit voorbeeld, bedoeld om het gedrag van de hoorder te bekritiseren. Als de
gespreksparhers van (43) twee bekenden zijn die rond een dis zijn geschaard, is dit
voorbeeld een onbeleefde taalhandeling: de sociale afstand @) is laag en de inhoud van
directief (R) zal waarschijnlijk als belastend worden ervaren, waardoor van de spreker
verwacht mag worden dat hij een zekere mate van beleefdheid in acht neemt.

Behalve de hierboven besproken qpecifieke gevallen worden ook indirecte taalhan-
delingen van het typ Wl je...? en Krn je...? in situaties gebruikt waa6d geen sprake is
van compensatie aan de face van de ander. De volgende voorbeelden zijn afkomstig uit
qpaansatige dialogen:

(U) ;Enrique! 6Quieres mirar por d6nde vas? (VI:80) ('Henk! Wil je kijken waar je
rijdt?')

(45) Oye, epor qud no dejas de molestarme con ese aparato, gue me estds poniendo
histdrica (EE) ('Hee, hou eens op mij lastig te vallen met dat ding, ik word er gek
van', letterlijk 'Waarom hou je niet op mij lastig te vallen...?')

In (44) spreelt een wouw t€gen haar man, die een onhandige man@uvre maakt met zijn
auto. De beleefdheidstheorie voorspelt op basis van de urgentie van de uit te voeren
handeling en de lage P- en D-waarden *n bald-on-record-uiting. Niettemin volgt de
spreker met haar conventioneel-indirecte taalhandeling, die naar de bereidwilligheid van
de hoorder venvijst, volgens de theorie een negatieve beleefdheidsstrategie. In (45) voert
een boze jonge vrouw het woord tegen een jongen die aan het flipperen is. Haar conven-
tioneel-indirecte taalhandeling Qpor qul no... ?) is in principe positief beleefd, terwijl de
woede van de wouwz en de niet hoge P- en D-waarden toch niet het gebruik van een

beleefdheidsstrategie voorspellen.
Ook de volgende voorbeelden laten zien dat indirecte taalhandelingen niet louter

als een strategie fungeren om beleefdheid tot uitdnrkking te brengen. 7* zijn afkomstig uit
een scEne waarin een man en een wouw in een echtelijke ruzie zijn venvikkeld. In (46)

stelt de wouw een waag (A) aan de man, die hierop reageert met een onpersoonlijke
constructie (B), hetgeen volgens de theorie een negatief-beleefde indirecte taalhandeling
is:

u Brown & Gilman wijzen er in hun onderzoek naar beleefdheid in de tragedies van Shakespeare

op dat woede tot bald-on-recordtitingen leidt: *Speeches produced in rage, though dense with
FTAs, are always baldly on record. Politeness is wiped out. (...) Furious speech is rut shaped by
P, D, and R values' (1989:185).
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(46) A: l,Cudntos afios hace que no somos verdaderamente marido y mujer, dime?
B: Mejor serd que no toques ese tema. ;No te parece? (MC)
('Hoeveel jaar zijn we nou al geen man en wouw, zeg me dat eens?' / 'Het zou
beter zijn als je dat onderwerp laat rusten, vind je niet?')

Kort daarop schreeuwt de wouw tegen de man:

(47) Deberfas ir al psiquiaha (MC) ('Je zou naar een psychiater moeten gaan')

Dit voorbeeld is een negatief-beleefde indirecte taalhandeling met en modaal werlovoord
in de verleden tijd. kter in het gesprek pakt de man de wouw beet. Deze is daar niet
van gediend en wil dat hij haar loslaat, wat ze tot uitdrukking brengt met een volgens de
theorie bij uitstek negatief-beleefde constructie:

(48) llaz el favor de solarme (MC) ('Wil je zo wiendelijk zijn mij los te lat€n?',
letterlijk 'Wees zo wiendelijk om...')

Geen van de hier besproken voorbeelden wordt gerealiseerd in sinr,aties waarin beleefd-
heid een rol speelt, maar juist in conflictueuze situaties of in situaties waarin urgentie
vereist is, zoals in (44). Het gebruik van een bepaalde linguistische vorm garandeert dus
niet dat een uiting beleefd is, De communicatieve sinntie waarin de indirecte taalhande-
ling voorkomt bepaalt de beleefdheid van de uiting. Niet alleen de gebruikte constnrctie
en de sociale variabelen qpelen hierin mee maar bijvoorbeeld ook intonatiepatroon
waarmee de constnrctie wordt gerealiseerd.

Het valt op dat in (44)-(48) uitsluitend conventioneel-indirecte taalhandelingen
worden gebruikt. Een verklaring hiervoor is dat conventionele indiretheid zich, in tegen-
stelling tot niet-conventionele indirectheid, leent voor exploitaties, voor wat Brown &
I-evinson (1987:2a8) "implicatures derived from implicatures" noemen. In situaties
waarin het duidelijk is dat de spreker geen rekening houdt met de /ace-behoeften van de
hoorder -bijvoorbeeld omdat deze de qpreker bedreigt, zoals in (48) het geval is-
kunnen indirecte traalhandelingen die volgens een gebnrikrconventie beleefd zijn worden
gebruikt om woede of sarcasme uit te drukken. Haverkate (1990) beschouwt dergelijke
voorbeelden als gevallen van ironie en beweert over voorbeelden als (48) het volgende:

(...) the polite request is intended to be interpreted as an authoriArian order.
Bringing about this type of illocutionary transformation is one of the principal
aims of the ironic qpeaker who avails himself of the strategy of 'meaning some-
thing different from what he says' (1990:89).

5.3 Conclusie

Uit de analyse van beleefdheid en de relatie vu beleefdheid met indirecte taalhandelingen
kan worden geconcludeerd dat de theorie van Brown & I-evinson, mits deze op een aantal
punten wordt gewdzigd, ED bevredigende en coherente verklaring biedt voor het
strategisch 'aalgebruik wiurvan bij het uiwoeren yan indirecte taalhandelingen vaak
qprake is.

Taalgebruikers oriEnteren zich in hun uitingen qp elkaars face, de behoefte aan
toenadering enerzijds en aan terughoudendheid anderzijds. Taalhandelingen die de
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behoeften van de face doorkruisen, zoals directieven, worden vaek met beleefdheids-
strategie€n gerealiseerd. Indirecte taalhandelingen zijn bij uistek negatief-beleefd, dat wil
rog1en dat de spreker ennee uitdrukt dat hij rekening houdt met de behoefte van de
hoorder ium terughoudendheid. In enkele gevallen zijn indirecte taalhandelingen positief
beleefd aangezien rE aan de behoefte van de hoorder aan toenadering appelleren. Het
verschil tussen conventioneel- en niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen manifesteert
zich in het onderscheid tussen on-record en off-record. Indirecte taalhandelingen zijn
vanwege hun meervoudige illocutie in principe off-record omdat er altijd meer dan 6€n

interpretatie mogelijk is. Door een @nventioneel-indirecte taalhandeling te gebruiken

maakt de spreker zijn bedoelingen echter ondubbelzinnig duidetijk, dat wil ze1gen dat hij
zijn aalhandeling on-record tot stand brengt; toch brengt hij daa$U tegelijkertijd zijn
wens om zich niet op een bepaalde intentie vast te leggen naar voren. Daarom kunnen

conventioneel-indirecte taalhandelingen als een compromis tussen on-record en off-record
worden beschouwd. Anders dan Brown & Levinson beweren, bestaat er gecn directe
correlatie tussen indirectheid en beleefdheid. Niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen
zijn niet noodzakelijkerwijs het beleefdst. Conventioneel-indirecte taalhandelingen zijn
doorgaans beleefder dan niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen, aangezien de
qpreker zijn bedoelingen met conventioneel-indirecte taalhandelingen duidelijk naar voren

brengt en tegelijkertijd vermijdt om dwingend over te komen.
Indirecte aalhandelingen worden evenwel niet uitsluitend gebruilt met de bedoe-

ling om aan de face-beheften van de hoorder tegemoet te komen. Afhankelijk van de
concrete communicatieve situatie waarin de uiting wordt gebnrikt, is een indirecte
tanlhandeling beleefd, niet-beleefd of onbeleefd. Met name indirecte taalhandelingen die
conventioneel beleefd zijn, kunnen gebruikt worden in situ,aties waarin duidelijk is dat

firce-overwegingen geen rol qpelen, bijvoorbeeld om woede of sarcasme uit te druIcken.
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6 Directieven als object van onderzoek
naar indirecte taalhandelingen

Na de voorafgaande hoofdstukken, waarin de theorievorming rond het begrip 'indirecte
taalhandeling' centraal stond, verleg ik met dil hoofdstuk de aandacht naar de empirische
@mponent van het onderzoek naar indirecte taalhandelingen. In dit hoofdstuk ga ik in op
de categorie directieven, het aalhandelingstlpe waanran ik de realisaties in het Spaans
heb onderzocht.

Het doel van het toegepast gedeelte is om de manieren waarcp in het Spaans
dilectieven tot uitdnrkking worden gebracht in kaaft te brengen, de frequenties van de
verschillende uitdruLlcingswijzen te onderzoeken en na te gaan welke correliaties er
besuarr tussen be,paalde linguistische voflnen en t)?en directieven. Om directief-realisaties
te beschrijven en te onderzoeken heb ik een model ontwilikeld dat uitsluitend op de
linguistische structuur van de uiting is gebaseerd. Mijn benadering levert een classificatie
op waarin alle varianten van directief-realisaties kunnen worden ingedeeld en die op een

betreklctijk eenvoudige manier empirisch kan worden toegepast. Met nadruk wil ik naar
voren brengen dat ik in het empirisch gedeelte van het onderzoek niet beoog het begrip
'indirecte aalhandeling' op een of andere manier empirisch te toetsen, bijvoorbeeld door
proberen vast te stellen of in concrete t^^lgebnrikssinnties daadwerkelijk twee illocuties
worden gerealiseerd.

In dit hoofdstuk komen verschillende facetten aan de orde die van belang zijn voor
het onderzoek naar directieven waarvan ik in de volgende hoofdstukken verslag doe. In
6.1 geef ik een karakterisering van de klasse van directieve taalhandelingen. Hierin
bespreek ik de eigenschappen van de uit de voeren handeling die in de directief tot
uitdrulcking wordt gebracht en ga ik na welke criteria aangewend lnrnnen worden om

ffin directieven te onderscheiden. In 6.2 ga ik kort in op informatieve vragen, een

taalhandelingstype dat traditioneel wel maar in mijn ondetzoek niet als directief wordt
aangemerkt. In 6.3 behandel ik de categorie metadirectieven, een tpe uiting dat dezelfde
stnrctuur als een directief heeft, maar een andere functie vervult. Een bespreking van
voorbeeldstudies naar directe en indirecte realisaties van directieven komt ann bod in 6.4-

6.1 Directieven

In mijn onderzoek naar realisaties van taalhandelingen in concrete Spaanse aalgebruilssi-
tuaties concentreer ik mij op 66n qpecifieke klasse van taalhandetngen, namelijk directie-
ven. Met de keuze voor directieven om indirecte taalhandelingen te analyseren volg ik
wat een opmerkelijke traditie genoemd mag worden: velIeweg de meeste studies naar

indirectheid houden zich uitsluitend bezig met directieve taalhandelingen, en in het

bijzonder met verzoeken.t Indirecte realisaties van taalhandelingen die behoren tot de

overige klassen zijn veel minder uiwoerig bestudeerd, ondanks het feit dat ze in principe
wel indirect tot strnd kunnen worden gebracht. Searle (L979:54-56) analyseert behalve

I Een aantal voorbeelden: Searle (1975), Ervin-Tripp (1976), Van der Auwera (1978), Clark
(1979), Haverkate (1979), De Rycker (1984), Yaeger-Dror & Sister (1987), Blum-Kulka et d.
(eds.) (1989), Koike (1992), Sifianou (1992), Risselada (1993), Clyne (1994) en Le Pair (1997).
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indirccte directieven ook indirecte commissieven. Realiseringen van commissieven
kennen, net als die van directieven, het patroon van verwijzing naar de verschillende
geslaagdheidsvoonvaarden. Searle geeft daarnaast voorbeelden van assertieven en expres-
sieven die indirect lonnen worden uitgevoerd door de oprechtheidsvoorwaarde aan de
orde te stellen.2

Voor mij is de grote gevarieerdheid in de linguistische structuren waarnee
directieven tot stand worden gebracht de voornaamste reden om deze taalhandelingsklasse
te beschouwen als exemplarisch voor het onderzoek naar indirecte aalhandelingen. Daar
komt bij dat directieven een fundamentele en frequent voorkomende klasse van terlhande-
lingen zijn. Directieven zijn fundamenteel omdat er bij uitstek de desideratieve en de
instnrmentele functie van taal in tot uitdrukking komen. Deze twee functies zijn, in de
woorden van Lyons (1977:826), "ontogenetically basic' omdat ze al in het allervroegste
ontwiklcelingsstadium van het kind met taal in verband worden gebracht. De desideratieve
en de instrumentele functie sluiten nauw op elkaar aan zoals b[jkt uit het feit dat een
desideratieve uiting van een kind als Ik wil een koekje door zijn omgeving meestal wordt
geinterpreteerd als een instnrmentele uiting, Geef me een loekje. Een kind wordt zich
door deze gang van zaken bewust van het feit dat hij taal kan gebruiken om anderen zijn
wensen te laten vervullen (zie Lyons, L977:826). De frequentie van directieven wordt
gedocumenteerd in onderzoek van Enrin-Tripp (1976:26), Sifianou (1992:97) en Clyne
(199a:63); hieraan kan worden toegevoegd dat ze bovendien voorkomen in een groot
aantal verschillende taalgebruilasinnties.

Het is gangbaar om directieven te omschrijven als taalhandelingen die door de
qpreker worden verricht met het doel de hoorder ertoe aan te zetten een bepaalde
handeling uit te v@ren. Searle definieert ze n zijn taxonomie van illocuties als volgt:

The illocutionary point of these [=directives] consists in the fact t]rat they are
attempts (of varying degrees, ild hence, more precisely, they are determinates of
the determinable which includes attempting) by the speaker to get the hearer to do
something. They may be very modest 'attempts' as when I invite you to do it, or
they may be very fierce attempts as when I insist that you do it. (...) tl]he
sincerity condition is want (or whish or desire). The propositional content is
always that the hearer H does some future action A (1976:11).

Searles definitie is het uitgangqpunt bij mijn beqpreking van de karakteristieken van de
klasse van directieve taalhandelingen.

De uit te voeren handeling

De propositionele inhoudsvoorwaarde van directieven luidt dat ze een handeling betreffen
die in de toekomst door de hoorder wordt verricht. De eigenschap dat ze Eaan over een

toekomstige handeling delen directieven met commissieve taalhandelingen, maar waar het
in directieven gaat om een handeling die door de hoorder wordt verricht, betreffen
commissieven altijd een handeling van de spreker.

Voor wat betreft de handeling w:ur de qpreker de hoorder met zijn directief toe
aanzet kan een trveetal temporele aspecten worden onderscheiden. Het eerste betreft het

2 De voorbeelden die Searle geeft van indireae assertieven en expressieven citeer ik in 3.1.4.
Daar betoog ik dat onderhavige voorbeelden op basis van het criterium dat ik hanteer niet allemaal

als indirect kunnen worden beschouwd.
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tijdsmoment van de handeling waartoe de spreker de hoorder aafizet. Deze handeling is,
zoals gezsgd, in alle gevallen toekomstig, maar directieven verschillen ten aanzien van het
moment van realisatie. Dit kan zijn op het eerst beschikbare moment, terstond of op een
ander ogenblik dat door de spreker wordt gespecificeerd door temporele adverbia (zie ook
Haverkate, L979:54ev). Vmrbeelden zijn respectievelijk:

(1) ;Me cepillas el pelo? (GA:62) ('Wil je m'n haren kammen?')

@ C6mprame tabaco, anda... (OP:38) ('Koop eens sigaretten voor me, vooruit')
(3) Muiana me buscanis todos los libros que encuentres sobre heroina... (GA:r+a)

('Morgen zoek je alle boeken over heroine voor me op die je lornt vinden')

Het tweede temporele aspect betreft de vraag of de uiwoering van de handeling eenmalig
is, iteratief of generisch (Haverkate, 1979:47). In (l)-(3) is de handeling steeds eenmalig.
In de volgende voorbeelden is het aspect van de handeling reqpectievelijk iteratief en
generisch:

(4) No me visites con mucha frecuencia este mes (Haverkate, 1979:47) ('Kom deze
maand maar niet vaak bij me op bezoek')

(5) No ofendas nuncit a nadie (Haverkate, 1979:47) ('Beledig nooit iemand')

Omdat het een handeling betreft, gint een directief per definitie over een controleerbare
gebeurtenis en nooit over een proces (een niet-controleerbare gebeurtenis) zoals niezen of
in slaap vallen (zie Dik, 1989:9G100). De pararneter 'controle' is geincorporeerd in de
voorbereidende voonuaarde voor directieven die vmrschrijft dat de hoorder in staat moet
zijn om de handeling uit te voeren en dat de spreker ervan uitgaat dat de hoorder hiertoe
in staat is.3

De handeling die in het geding is bij een directieve taalhandeling is per definitie
controleerbaar, maar kan een rruare of een lichte inbreuk betekenen op de bewegings-
vrijheid van de hoorder. De.ze factor is sociaal en cultureel be,paald en komt overeen met
de variabele die Brown & I-evinson in hun beleefdheidstheorie 'R' noemen:

R is a culturally and situ,ationally defured ranking of impositions by the degree to
which they are considered to interfere with an agent's wants of selfdetermination
or of approval (1987:77).

Aangezien de waarde van 'R' wordt b€paald door de socide en culturele omsandigheden
waarin de uiting plaatsvindt is het moeilijk om algemeen geldende regels te geven die de
'w,taarle' van de handeling bepalen. Brown & kvinson (1987:77) maken een onderscheid
tussen handelingen die diensten en handelingen die goederen betreffen, maar het is niet zo
dat de waarde van R afhankelijk is van het feit of de handeling een dienst dan wel een
goed betreft.

De handeling die in een directief in het geding is, kan wat ik noem een gespecifi-
ceerde of een ongespecificeerde handeling zijn. In de volgende voorbeelden heeft de
spreker 6€n bepaalde, gespecificeerde handeling op het oog:

3 In ziin oveeicht van geslaagdheidsvoorwaarden voor verschillende t-alhandelingen noemt Seade
(1969:67) de hier genoemde voorbereidende voorwaarde wel bij verzoeken, miur niet bij
adviseren.
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(6) Pasa la clavija del teldfono a la cocina (GA:50) ('Breng de telefoonaansluiting
even naar de keuken')

A Ahora promdteme que lo hanfs (GA:aa) ('Beloof me nu dat je het zult doen')
(8) Me haces dario (CN:154) ('Ie doet me pijn')

Er is sprake van een ongespocificeerde handeling indien de spreker niet 66n bepaalde
handeling op het oog heeft. De handeling die hij uitdrukt kan door verschillende andere
handelingen tot stand kan worden gebracht. Een aanEl voorbeelden ter verduidelijking:

(9) Ponte c6moda (CP:52) ('Maak 't je gemakkelijk')
(10) Ddjame en W (CC:51) ('kat me met nrst')
(11) Uff, hace mucho frfo (GA:21) ('Brr, het is erg koud')

Voor (9) geldt bijvoorbeeld dat de gewenste handeling kan worden gerealiseerd door de
schoenen uit te doen, iets te eten te nemen, of wat voor handeling dan ook waarmee de
hoorder zich gemal*elijk voelt. Aan (10) kan worden voldaan door weg te gaan, op te
houden met praten of een bepaalde andere vorm van handelen te staken. Aan de directief
in (ll) kan worden voldaan door de kachel hoger te zetten, een trui aan te geven of een
andere handeling die de kou wegneemt die de hoorder voelt. Voor veel gevallen waarin
sprake is van een ongespecificeerde handeling geldt dat de qpreker waarschijnlijk niet €6n
bepaalde handeling op het oog heeft. Bedenk dat het onderscheid tussen geqpecificeerde
en ongespecificeerde handelingen niet overeenkomt met dat tussen directieven waarin
letterlijk en niet-letterlijk aan de handeling wordt gerefereerd: in (5), (4, (9) en (10)
wordt letterlijk naar de handeling verwezen; in (8) en (11) wordt de te verrichten
handeling niet letterlijk vermeld.

Dpen directieven

Searle noemt in de hierboven geciteerde definitie trpee voorbeelden van directieven,
'invite' en 'insist'. Dit zijn slechts enkele van de werkrnmrden die directieve illocuties
aanduiden. Een ander voorbeeld is 'verzoeken', dat als paradigmatisch directief werk-
woord kan worden beschouwd. De verschillende soorten directieve werkwoorden zijn
onder meer geinventariseerd door Searle & Vanderveken (1985) en Vanderveken (1990).
Deze laatste auteur komt, voor het Engels, tot een aantal van 55 werkwoorden die
directieve illocuties benoemen, waarbij hij van elk een "semantische defuiitie" (1990:198)
geeft. Voor de analyticus die, zoals ik, directieven in concrete t"^tgebruikssinraties wil
onderzoeken zijn classificaties als die van Vanderveken niet goed bruikbaar, omdat daadn
als uitgangspunt indelingen worden genomen die de taalgebruiker maakt. Vandervekens
overzicht van illocutionairc werkwoorden in het Engels is voornamelijk, in de terminolo-
gie van Van Eemeren et al. (1993:50ev), a posteriori interpretatief, dat wil zeggen het is
een inductieve benadering, gebaseerd op empirische observatie, waarbij van de taelge-

bruiker wordt uitgegaan. Een aantal voorbeelden van regieaanwijzingen in de filmscripts
uit het door mij onderzochtc corpus illustreren dat het in de praktijk moeilijk is om
illocutionaire werkrvoorden van elkaar te onderscheiden. In (12)-(la) zijn spreker en

hoorder steeds dezelfde, reqpectievelijk Antonio, de leider van een dansstudio, en een van
zijn danseressen, Cristina. De regieaanwijzingen zijn cunief weergegeven.
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(12) Antonio se dirige a Cristiru, para dnrle hs rtltirnns irctnrcciorus
Cristina, hi te sienas allf, y sientas a la Carmen aqui (CN:96)
(Antonio richt zich tot Cristina om haar de laatste instructies te geven: 'Cristina,
jrj gaat hier zitten en je zet Carmen daar neer')

(13) Antonio le dice a Cistina
Oye, haz una cosa.... Ponle a las chicas unos pasos con ese ritmo (CN:66)
(Antonio zegttagen Cristina: '7*9, wil je iets voor me doen Qetterlijk Doe iets)...
doe de meisjes op dit ritme een paar passen voor')

(14) fAruonioJ se vuelve a Cristiru para orderurle
Sigue aiora hi, Cristina, cuando entre la melod(a (CN:66)
(Antonio wendt zich tot Cristina om haar op te dragen: 'Ga jrj strala door,
Cristina, als de melodie begint')

De auteur van het script omschrijft deze drie directieven, die sterk aan elkaar verwant
zijn, als respectievelijk "dar instru@ionar", "decir" en *ordenar". Vanderveken defi-
nieert instnrct, tell en ordtr als volgC:

to instruct someone, in the directive sense, is to tell him to do something (...) to
teII someone to do something is to direct him in a way that does not allow the
option of refusa1 (...) the difference between ordering and telling is that the former
is much stronger and this strength comes from the qpeaker's being in a position of
considerable power over the hearer (...) (1990:193,194) (mijn cursivering).

Op basis van Vandervekens definities is het onmogelijk om vast te stellen met welke
illocutionaire werkruoorden de directieve handelingen in (12)-(14) omschreven moeten
worden. De drie categorieEn dn inwisselbaar voor zover het de voorbeelden betreft,
hegeen wordt onderschreven door de scenarioschrijver -de t ^lgebnriker- die deze drie
sterk op elkaar gelijkende uitingen verschillend benoemt.

Voor de doelstelling van mijn onderzoek, het opstellen van een empirisch toepas-

baar model van directief-realisaties, is het wenselijk om een meer analytische benadering
te kiezen bij het onderscheiden van rypen directieven, dat wil zeggen een benadering
waartij directieven vanuit een "external perqpective" (Van Eemeren et al., 1993:51)
worden geanalyseerd. In de literatuur wordt een aantal criteria gehanteerd om typen
directieven van elkaar te onderscheiden die zich lenen voor een analytische benadering.
Er zijn nvee criteria die betrelking hebben op alle tlpen directieven.s Deze beqpreek ik
hieronder.

a Het is niet dtijd het geval, zoals in deze drie voorbeelden, dat illocutionaire werkwoorden zich
gemakkelijk laten vertalen. Een voorbeeld is het Nederlandse 'vragen' dat, aftankelijk van de

betekenis, in Spaans wordt vertaald met 'preguntar' (een waag stellen) of met 'pedir' (verzoeken).

5 Andere criteria zijn van secundair belang omdat ze slechts bepaalde tpen directieven betreffen

of sterk afhankelijk zijn van de situatie (zie ook Risselada, 1993:46). Dit geldt bijvoorbeeld voor
de machtspositie van spreker en hoorder. Deze factor komt ter sprake ds ik het heb over bevelen
(zie onder). Andere criteria hebben slechs berekting op bepaalde elementen van de directief,
zoals het soort handeling waartoe de hoorder wordt aatrgezet en temporele aspecten van de hande-

ling. Onderhavige criteria kwamen aan de orde bij de besprekitrg van de karakteristieken van de

uit te voeren handeling.
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Impositieven versus niet-impositieven

Het eerste criterium betreft dat van de relatie tussen de inhoud van de directief en de
belangen van de gespreksparmers. Het is een traditioneel criterium, dat volgens llamblin
(1987:10) tenminste is terug te voeren op Hobbes (1651), die al een onderscheid maakte
tussen bevelen en adviezen. kidraad is de vmag of de uit te v@ren handeling -het
effect van de taalhandeling- ten goede komt aan de qpreker of aan de hoorder (Haverka-
tc,, 1979:31ev; Risselada, 1993:46). Haverkate qpree}t in het eerste geval van impositieve
taalhandelingen en noemt als voorbeelden bevelen, verzoeken en smeken; directieven van
het tweede soort zijn niet-impositieven, waarvan uitnodigen, adviseren en aanbevelen
voorbeelden zijn. Haverkate kent een tussenpositie toe aan suggereren, waawan niet altijd
ondubbelzinnig is vast te stellen of de gewenste handeling ten goede komt aan de qpreker
of aan de hoorder. Hieraan kan worden toegevoegd dat ook uitnodigen niet exclusief in
het belang is van de spreker of de hoorder, het belang is hier veeleer wederzijds.6

Gekoppeld aan de factor 'belang' is de factor 'wenselijkheid'. [n het geval van
impositieven is de toekomstige handeling wenselijk voor de qpreker; in het geval van niet-
impositieven is de handeling vanuit de optiek van de spreker wenselijk voor de hoorder.
(Zie Sperber & lVilson, 1986:250, voor een vergetijkbaar onderscheid.)? Dit betekent
niet dat het de spreker in het geval van niet-impositieven om het even is of de hoorder de
handeling uiwoert. In elke directief brengt de spreker etr, zoals Lyons het noemt
(1995:254), "deontic commitment' tot uitdrukking. Ook Risselada wijst erop dat de wil
van de spreker ook enige rol speelt in niet-impositieven:

... the speaker's positive attitude towards the addressee's realization of the state of
affairs involved is implied by the very fact that ttre speaker brings it up. (1993:79)

Dwingendc versus optiorule directieven

Het nreede criterium betreft de mate waarin de inhoud van de directieve taalhandeling als
dwingend wordt voorgesteld. In sommige gevallen geeft de spreker de hoorder de keuze
om al dan niet te voldoen aan de directief, in andere gevallen wordt die optie niet
geboden. Risselada (1993:47,8) heeft directieve taalhandelingen op een schaal van
dwingendheid/optionaliteit geplaatst. De twee uitersten van deze schaal zijn bevelen en
verzoeken. Bevelen zijn inherent dwingend: degene die een bevel geeft biedt de hoorder
geen mimte om de handeling die in de propositie tot uitdrulfting wordt gebracht niet uit
te voeren. DaarbU is het noodzakelijk dat de qpreker die een bevel realiseert een sociaal
gezien machtiger positie heeft dan de hoorder.t Verzoeken daarentegen zijn inherent

6 Voor voorbeelden van impositieve en niet-impositieve tarlhandelhgen verwijs ik naar 12.3.1.

7 Dit is de reden dat, als ik het in algemene zin heb over de handeling die in eeu directieve
taalhandeling aan de orde is, ik van de 'uit te voeren handeling' spreek en niet van de 'gewenste
handeling'.

t Searle incorporeert de machtspositie van de spreker in de voorbereidende voorwaarden voor
bevelen: "order ud command have the additional preparatory rule that S must be in a position of
authority over H" (1969:65). De machtspositie is enerzijds een absoluut gegeven in de relatie
fissen een bepaalde spreker en hoorder, m:ur anderzijds kunnen er ook situationele
machtsverschillen optreden die verschillen per gesprekssituatie (zie ook Mulder, 1994).
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optioneel: degene die een verzoek doet brengt altijd @n element van wijheid van
handelen voor de hoorder tot uitdrukking. Op de schaal van dwingendheid/optionaliteit
worden tussenposities ingenomen door smeken en bidden: suggesties zijn meer optioneel
en adviezen meer bindend.

Ondanks het feit dat dwingendheid en optionaliteit inherente eigenschappen van
directieven zijn, zijn deze elementen in concrete realisaties in sterkere of zwakkere mate
aanwezig. De volgende voorbeelden uit dmr mij onderzochte tetsten illustreren dit. Het
zijn verzoeken waarin de hmrder met verschillende middelen de keuze wordt gelaten of
hij de gewenste handeling ten uitvoer brengt.

(15) A: 6I-e puedo pedfu un favor? ('Mag ik u een gunst vragen?')
B: Si estd en mi mano ('Als het binnen mijn mogelijlfieden ligt')
A: I-e ha quedado una hora libre ('U heeft een wij uur over')
B: S( ('Ja')
A: ;Me la puede dedicar a mi? (CP:32) ('Kunt u dat aan mU besteden?')

(16) Yo preferiria que te quedases, pero haz lo que te plazca... (GA:33) ('Ik zou grixag

willen dat je bleef, maar doe waar je zn in hebt')
(17) iHaga el favor de cerrar esa puerta, por fuera, Emiliano! ;,Quiere que la pobre

nifia coja un resfriado por su culpa? (VI:93) ('Zou u zo vriendelijk willen zijn om
die deur, van buiten, dicht te doen, Emiliano! Wilt u dat dat arme meisje door uw
schuld een verkoudheid oploopt?')

(18) No hace falta que grite... (VI:80) ('Het is niet nodig dat u schreeuwt')

De eerste twee van deze voorbeelden zijn sterk optionele verzoeken. In (15) realiseert
spreker A haar verzoek om tijd vmr haar wij te maken pas na een nveetal pre-sequenties,
waarbij in de eerste aan B expliciet de mogelijkheid wordt geboden om het nog te
realiseren verzoek af te slaan; in de tweede pre-sequentie wordt duidelijk gemaakt dat het
verzoek pas effectief wordt indien B tijd beschikbaar heeft. In (16) maakt de spreker
expliciet haar wensen kenbaar met een verzoek in de condiciorul; in het tweede deel van
het verzoek biedt tn de hoorder vervolgens letterlijk wijheid van handelen waarbij ze de
imperuivo'gebruikt. De verzoeken (lQ en (1E) zijn veel bindender. In (17) wordt
weliswaar de voor een terughoudend verzoek karakteristieke constructie Haga el favor
de... gebruils, maar de retorische vraag in het vervolg maakt het verzoek juist dwingend.
No lnce falta in (18) is een onpersoonlijke uitdrukking die kenmerkend is voor een
advies, maar de inhoud van propositie (de handeling schreeuwen) en de context, die
duidelijk maken dat het geen advies betreft, geven de directief de status van een dwingend
vetzoek of zelfs een bevel.

6.2 Informatieve vragen

Edn taalhandeling die faditioneel als directief wordt aangemerkt betrek ik niet bij mijn
ondenoek. Dit betreft de categorie i4fonrurieve vragen, die in de ualhandelingstheorie
(Searle, 1969:69, 1976:11n2; Vanderveken, 1990:190) als een tlpe directief wordt
beschouwd omdat ze de hoorder ertoe aanzetten een handeling uit te voeren, namelijk een
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verbale handelinge:

Questions are a qpecies of directives since they are attempts by S to get H to
answer - i.e. to perform a speech act. (Searle, 1976:11)

Bij de analyse van het corpusmateriaal bleek dat vragen voor wat betreft hun formele
structuur sterk afivijken van andere soorten directieven.

Prototlpische informatieve vr4gen zijn jalnee yragen (19) en vraagwoordvragen
(20):

(19) Vertrelt de rein al?
(20) lVanneer vertrelt de trein?

Terwijl voor de meeste (andere) directieven geldt, zoals in de volgende hoofdstukken zal
blijken, dat ze een grote reeks formele varianten kennen, variErend van niet-gemodificeer-
de imperatieven tot sterk verhulde uitingen, vertonen informatieve wagen vel minder
verscheidenheid in linguistische structuur. Jalnee vr4gen en nraagwoordvragen kunnen
wel indirect tot stand gebracht worden, zoals de volgende voorbeelden laten zien: (21),
Q3), QS), (27) en Q9) zijn indirecte realisaties van de jalne, vraag (19); QZ), (24), (26),
(28) en (30) indirecte realisaties van de vraagwoordvraag (20).

(21) Kun je me zeggen of de trein vertrekt?
Q2) Kun je me zeggen wanneer de trein vertrekt?

Q3) Weet jrj of de trein vertrekt?

Q4) Weet jij wanneer de trein vertrekt?
(25) Ik weet niet of de trein vertrekt
Q6) Ik weet niet wanneer de trein vertrekt

Q7) Ik zou graag willen weten of de trein vertrekt
(28) Ik zou grzr;g willen weten wanneer de trein vertrekt
Q9) Zeg mtj of de trein vertrekt
(30) Zeg rnj wanneer de trein vertrekt

Uit dit overzicht blijtt dat (19) en (20) behalve met interrogatieve Ql')-Q4) ook met
declaratieve (25)-(28) en imperatieve (29)-(30) zinnen indirect gerealiseerd worden. Be-
halve Q9) er, (30) venvijzen al deze voorbeelden naar de geslaagdheidsvoorwaarden voor
vrdgen: (25) en (26) verwijzen naar de eerste voorbereidende voorwaarde ('S does not
know 'the answer'', 1959:66) en Q7) en (28) naar de oprechtheidsvoorwaarde ("S wants

[the] information', 1969:66) die Searle (1969) voor vragen heeft opgesteld. ln Ql)-Q4)
wordt gerefereerd aan een andere voorbereidende voorwaarde voor vr4gen, die niet door
Searle wordt genoemd, namelijk dat de hoorder de gewenste informatie kan geven"

Haverkate (199aa:a6) geeft voorbeelden van indirecte vragen uit de mediawereld. In
interviews komt het nogal eens voor dat de inten,iewer zich beperlt tot een bewering
waarin hij informatie geeft die de hoorder al bekend is. Zo zijn (31) en (32) indirecte

e Ook vragen om toestenrming, overigens een categorie met een marginale frequentie, heb ik niet
bij het onderuoek betrokken; vanzelfsprekend nam ik wel vragen om toestemmhg op die de
functie van een vetzoek hadden, mals iPodrta hablar con Alicia? (LP:75) ('Zou ik met Alicia
mogen spreken?'); deze constnrctie is een gebruikelijk soort indirect verzoek in het Nederlands:
Mag ik iets lekkers?
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varianten van respectieveldk (33) en (3a):

(31) Entonces tuviste un problema con el entrenador ('Toen laeeg je een conflict met
de trainer')

(32) Pero tu mujer decidi6 no volver a verte mis ('Maar jouw vrouw heeft besloten dat
ze je niet meer wilde zien')

(33) lPor qu€ tuviste un conflicto con el entrenador? ('Waarom kreeg je een conflict
met de trainer?')

(34) ;Por qud decidid tu mujer no volver a verte mCs? ('Waarom heeft jouw wouw
besloten dat zejou niet meer wilde zien?')

, Ondanls het feit dat informatieve vragen indirect gerealiseerd kunnen worden, is het
moeilijk om voorbeelden te vinden van indirecte vragen waarin datgene waar de vraag
betrekking op heeft niet letterlijk wordt gespecificeerd in de propositie. In bepaalde
contexten zou wellicht een voorbeeld als (35) een verhulde variant van (20) kunnen zijn.

(35) Ik moet naar Den Haag

Het blijkt dat indircctheid bij informatieve vr€en niet onmogelijk is, maar wel minder
gebruikelijk en gevarieerd in vergelijking met directieven.

Andere argumenten die pleiten tegen de analyse van informatieve wagen als
directieve taalhandelingen zrjn gegeven door Risselada (1993:82.2.a; 82.2.7). De
verschillende soorten vragen worden door haar als een apart taalhandelingstlpe be-
schouwd. Waar vragen betrekking hebben op feiten, net als assertieven, gium directieven
over handelingen. Wat vragen en directieven met elkaar gemeen hebben is het feit dat ze
allebei zijn georiEnteerd op de hoorder. Het argument van Searle dat vragen een type
directief zijn omdat tn de hoorder ertoe aanzetten verbale informatie te geven ontlracht
Risselada door te laten zien dat ook andere tanlhandelingen een vergelijkbaar element
bevatten. Zoals bij assertieven van de hoorder wordt verwacht dat hij de inhoud in
ovenveging neemt of zelfs gelooft (een mentale handeling), zo wordt bij een vraag
verwacht dat de hoorder op een of andere manier antwoord geeft (een verbale hande-
ling).to

Ook Lyons (1995:254) ziet vrdgen niet als een t)?e directief. De.ze auteur stelt dat
wuur directieven worden gekarakteriseerd door oen "deontic commitment' van de
spreker, wagen een *non-commitment" ten aanzien van de waarheid van een propositie
tot uitdrukking brengen, en dat het de qpreker die een vraag stelt er om gaat dat de
hoorder zijn onzekerheid over de waarheid van de propositie in lcrilestie wegneemt.

6.3 Metadirectieven

Bij de identificatie van directieven is het noodzakelijk een onderscheid aan te brengen
tussen eigenlijke directieven enerzijds en andetzijds uitingen of elementen van uitingen die
weliswaar een directieve waarde hebben, miur die een ondersteunende functie hebben bij
een andere taalhandeling en niet als directieve taalhandeling in sfikte zin kunnen worden

r0 Dit metadirectieve element, zoals het door Risselada wordt genoemd, is in elke taalhandeling
aanwezig. ln de volgende paragraaf wordt dit begrip nader geanalyseerd.
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iurngemerk. In de volgende voorbeelden hebben de vetgednrkte elementen een ondersteu-
nende functie brj respectievelijk een assertief (36) en (3f , een waag (38) en (39) en een
directief (a0) en (a1).

(36) Estoy agotada, crdemc, ya no puedo miis... (GA:50) ('Ik ben uitgeput, geloof me,
ik lcan niet meer')

(34 lrnagircse la alegria que tuve cuando el doctor Herrera me dijo que ella tambidn lo
habia dejado (GA:90) ('Stelt u zich eens voor hoe blij ik was toen dokter Herrera
me vertelde dat zij er ook mee was gestopt')

(38) Dim,e una cosa, no era casual que vinieras hoy aquf, ;verdad? (CP:121) ('Vertel
me eens het volgende (letterlijk iets), het was niet toevallig dat je hier vandaag
kwam, toch?')

(39) 6Y qu€ quiere decir esto, eh? Piircalo, a ver; esmia la mollera, a ver... (LP:60)
('En wat heeft dit te betekenen, he? Denk eens na, kom op; prjnig je harses eens,
kom op')

(40) Oye, hoz untt cosa... Ponle a las chicas unos panos con ese ritmo (CN:66) ('hE,
wil je iets voor me doen flett. doe iets)... zetde meisjes op dat ritme aan het dan-
sen')

(41) Dijame pedine un favor. (...) Que no welvas a convertirte en un cero a la
izquierda (CP:104) ('Lrat me je om een gunst vrirgen. Je moet niet weer een
nietsnut worden')

In (36) wordt de hoorder er met crdeme toe aangezet de inhoud van de assertieve
taalhandeling die de spreker te berde brengt te geloven; in (37) poogt de qpreker met
inugtncse de hoorder te laten inleven in de inhoud van de assertief. Met dime utu cosa
(38) wordt de hoorder aangeqpoord om antwoord te geven op de vraag die volgt; de
vetgedrukte passage in (39) dient om de hoorder te laten nadenken over het annvoord op
de voorafgaande vrdag. Haz una cosa rn (40) zet de hoorder er expliciet toe aan de
handeling uit te vo€ren die in de directief die volgt tot uitdrukking wordt gebracht; in (41)
wordt met ddjanu pedine un favor lettertijk toestemming gevrdagd voor het realiseren van
de daarop volgende directief.

In navolging van Risselada (1993) noem ik elementen met een directieve structuur
die een ondersteunende functie hebben bij een andere ualhandeling metadirectieven, ln
haar definitie van dit concept legt Risselada een expliciet verband met de perlocutionaire
effecten die met de verschillende taalhandelingsqpen zijn verbonden:

ffieadirectives operate at the 'metalevel' of the interactional world and can be
defined as 'attempts by the speaker to get the addressee not only to acknowledge
but dso to realize the systematic perlocutionary effectrr of the qpeech act invol-
ved'(1993:45).

Ofschoon ik Risselada volg in haar definitie van metadirectieven, wil ik het begrip
uitbreiden met elementen die niet direct behoren tot de systematische, ofwel inherente
perlocutionaire effecten van taalhandelingen. In bovenstaande voorbeelden houdt de

rr Risselada onderscheidt systematische (i.e. inherente) vau incidentele perlocutionaire effecten.
Perlocutionaire effecten die inherent horen bij bepaalde typen illocuties (zoals die in (36)-(a1)) zijn
systematisch, andere perlocutionaire effecten zoals bang maken, gerust stellen en dergelijke zijn
incidenteel (1993 :28) .
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metadirectief steeds verband met de ffierente perlocutionaire effecten van de taalhande-
ling (i), maar metadirectieven kunnen daarnaast ook betrel*ingen hebben op incidentele
perlocutionaire effecten (ii). Een derde groep meadirectieven omvat constituenten die niet
gerelateerd zijn aan de perlocutionaire effecten, maar die primair het verloop van de
interactie betreffen (iii).t' Detn laatste zouden ook beschouwd kunnen worden als
verwijzingen naar de normale input en output-voonvaarden (Searle, L969:57), aangezien

deze het Oegrijpelijk) spreken en het begrijpen betreffen.
Metadirectieven van het tweede ffi, die berekking hebben op perlocutionaire

effecten die niet ?frz.@r een specifieke taalhandeling betreffen, maar die verwijron naar
allerlei mogelijke incidentele -al dan niet geintendeerde- perlocutionaire effecten, zijn
niet ondenlfiaar zoals het volgende voorbeeld laat zien:

(42) No te erfadcs, Ximmi, pero vas un poco atrasado... (LP:38) ('Niet boos worden
Xirnmi, minr je loopt een beetje achter')

De metadirectief no te enfadcs is niet inherent verbonden met een bepaalde taalhandeling:
het boos worden is een mogeldk perlocutionaire effect van de directief die volgt.
Overigens zijn dergelijke incidentele metadirectieven niet erg frequent in het door mii
onderzochte corpus. Een ander voorbeeld dat ik &mtrof is ro olvidcs (que) ('vergeet niet
(dat)'), dat in samenhang kan optreden met een directief, maar bijvoorbeeld ook met een

assertief.
De groep metadirectieven die verwijst naar de normale input en outputvoorwaar-

den (iii) omvat voornamelijk elementen die de interactie reguleren. De duidelijlste
voorbeelden van dezs interactionele metadirectieven zijn de middelen waarmee een

spreker de aandacht van een persoon trekt om deze de rol van hoorder toe te bedelen bij
de taalhandeling die volgt. Uitdrukkingen die hiervoor worden gebruikt in het Spaans zdn
oyeloiga (imperatief van oir, 'horen'), perdorulperdonc (imperatief van perdonar,
' excuseren' ), escucha/escrclw (imperatief van esctrchar,'luisteren') 13:

(43) 4e, Lpor qud no coges el teldfono? (OP:122) ('7*9, neem de telefoon eens aan'

Qett. 'hoor, waarom neem je de telefoon niet aan?')
(44) Oiga, eno nos hemos visto antes? (LP: L20) ('7*9, hebben wij elkaar niet eerder

gezien?')
(45) Perdona, 6tienes un cigarrillo? (CP:17) ('Pardon, heeft u een sigaret?')
(46) iEscficlnme Nuria! lVas a vivir aunque no quieras! (GA:55) ('Luister, Nuria! Je

zult gaan leven ook al wil je het niet!)

Matte Bon (1992b:288) wijst op het verschil tussen perdoru/perdone met en zonder
persoonlijk voornaamwoord. Waar perdorulperdorc bd vmrkeur wordt gebruikt om de

aandacht te vestigen op de uiting die volgt en aan iemand de rol van hoorder toe te
kennen, wordt perdlnatrulperdlncme bij voorkeur gebruikt om verontschuldiging te

vxagen voor iets wat de geqprekspartrer lovetst of hindert.
Tot de interactionele metadirectieven behoren ook discnlpa/disculpe ('excuseer'),

r2 Risselada (1993:259n30) geeft ook voorbeelden van 'metadirective expressions that are used to

give'interactional instnrctions'".

13 Ik noem steeds de informele en de beleefde aanspreekvorm. Alle voflnen kunnen daarnaast na-

nrurlijk ook in het meervoud voorkomen, in het geval van meerdere hoorders.
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wlurran het gebruik vergelijkbaar is met dat van perdorulperdotu, en miralmire ('kijk').
Van dit laatste voorbeeld is het gebruik specifieker:

Se usa para introducir algo que nos puece diffcil o complejo por algfn motivo (o,
a v@es, simplemente para no parecer demasiado brusco al decir ciertas cosas, que
preferimos presentar como algo complejo) (Matte Bon, 1992b:322). ('Het wordt
gebruikt om iets in te leiden dat we om een of andere reden moeilijk of ingewik-
keld vinden (of, in sommige gevallen, simpelweg om niet te onvriendelijk te lijken
als we dingen zeggen die we liever als ingewikkeld doen voorkomen.')

Om de rol van hoorder op zich te nemen, zoals de spreker heeft gevraagd, kan simpelweg

;sf? worden gebruikt, illaar ook dimcldtgamc (de imperatief van decir, 'zeggen'):

(47) Consulta del doctor Navas, dtguw... (CP:30) ('Praktijk van dokter Navas, zegt u
het maar')

Andere frequente interactionele metadirectieven zijn espera/espere (imperatief van
esperar, 'wachten') en toma/tome (imperatief van tornar, 'nemen'). Met het een wil de
spreker de aan de gang zijnde interactie onderbreken of het gesprek in een bepaalde
richting snrren (zie Risselada, 1993:259n30); hiervoor wordt ook perdoru/perdoru
gebruilt. Het ander wordt gebruikt als verbale ondersteuning blj het overhandigen van
iets aan de hoorder:

(48) iEspera, Mana! Debes (...) tomarte tu pastilla (GA:33) ('Wacht, Marta! Je moet
je pil nemen')

(49) Toma, creo que nos sentarC eshryendarnente a los dos (GA:35) ('Hier (lett. neem),
ik denk dat het ons allebei geweldig goed zal doen')

(50) Tenga. B€baselo antes de que vuelva (GA:13) ('Houdt vast. Drinkt u het op
voordat ze terugkomt')

Tot nu toe gaf ik uitsluitend voorbeelden van metadirectieven die de vorm hadden van
imperatieve zinnen. Metadirectieven kunnen echter uiteenlopende vormen aannemen,
zoals blijkt uit de volgende voorbeelden van een metadirectief bij reqpectievelijk een
vraag en esn bewering.

(51) iPodrtas explicarmc qu6 es lo que te hace infeliz? (CP:96) ('Zouje me tunnen
uifleggen waardoor je ongelukkig bent?')

(52) Se har{ lo que ni digas, pero quiero quc sepas utut cosai no molestard. 6Vale?
(LP:63) ('Er zal gebeuren wat jij zegt, maar ik wil dat je een ding weet: ik zal je
niet lastig vallen, ok?')

Inherente metadirectieven vormen de rijkste bron om te illustreren dat metadirectieven in
allerlei vorrnen kunnen voorkomen. Inherente assertieve metadirectieven ziin bijvoorbeeld
rw quieres creenne pero... (Je wilt me niet geloven, maar...'), Jf vieras cdnw ('als je zou
aenlje moest eens zien hoe...'), diganws ('laten we zeggen') en quc conste quc ('het
moet duideldk zijn dat'); voorbeelden van metadirectieven die inherent in samenhang

optreden met vragen zijn ipor quc no mc dices...? ('zeg me eens', lett.: 'waarom zeg je
me niet...?'), lquieres dccir qrc...? ('bedoel je dat...?') en me gtstaria saber ('ik zou
willen weten').
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Ook interactionele metadirectieven kennen uiteenlopende structurcn: icomprendidoTltierus
qrc comprendcr ('begrepen?'l'je moet begrijpen'), vwrws a dcjar las cosos claras de uru
vez ('laten we de zaak eens duidelijk stellen') en quiero quc escrchiis aentanurue lo qtc
os voy a dccir ('ik wil dat jullie goed letten op wat ik jullie ga tnggen').

In al deze voorbeelden wordt steeds de gewenste handeling expliciet vermeld. Een
voorbeeld van een metadirectief waarbrj dat niet het geval is, is (53):

(53) eVas a comer aqui? iRafl! Hablo corxigo... (GA:a8) ('Kom je hier eten? RafMk
praat tegen je....')

Hablo contigo is een impliciete en versterkte variant van escfichame: het is een nadrukke-
lijke poging van de qpreker om iernand de rol van hoorder toe te kennen brj een reeds
gerealiseerde taalhandeling.

Voor wat betreft de categorie inherente directieve metadirectieven noemt Risselada
(1993:vanaf 266) voor het Latijn een tiental voorbeelden. Werkrvoorden die optreden in
samenhang met directieve taalhandelingen zijn onder meer -in Nederlandse vertaling-
'doen', 'zorgen voor', 'ophouden met' (een prohibitieve metadirectief) en 'uitkijken'
(wordt gebruikt bij waarschuwen). De,ze en andere voorbeelden komen we tegen bij de
beqpreking van imperatieve directieven die zijn gemodificeerd (zie 10.2.2).

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de grens tussen directieven en metadirectie-
ven niet in alle gevallen duidelijk is te trekken. Dit komt waarschijnlijk door feit dat
metadirectieven vaak directieven zijn die hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren.
Dit geldt voor gevallen als oye, dat niet alleen wordt gebruikt als een middel om de
aandacht te trekken, maar ook als een element dat een of andere versterkende of verzach-
tende functie heeft. Andere metadirectieven hebben hun oorqpronkelijke directieve
betekenis niet verloren, en kunnen ook directief gebnrilt worden:

(54) lVen para acd, Carmen! lVen y .fijue, anda! (CN:82) ('Kom hierheen Carmen!
Kom en let op, vooruit')

6.4 Voorbeeldstudies naar realisaties van directieven

De linguistische stnrcturen waannee directieven direct of juist indirect lornnen worden
gerealiseerd zijn in de literatuur qp verschillende manieren in modellen ondergebracht. In
deze paragraaf geef ik van deze modellen een overzicht en ga ik na welk model een

zinvol uitgangspunt is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van mijn empirisch
onderzoek.

Een vaak geciteerde eerste poging om de formele varianten in kaart te brengen is
die van Ervin-Tripp (1976). Op grond van empirisch ondetzoek onderscheidt deze auteur
zes "linguistic variants", die van elkaar worden onderscheiden volgens verschillende
pararneters. Directieven verschillen voor wat betreft explicietheid (de explicitering van de

semantische componenten van de directief), "discourse constraints" (het onder normale
omstandigheden te verwachten antlvoord bd inwilliging dan wel niet-inwilliging),
neutralisatie (er is geen edn-op-een verhouding tussen communicatieve functie en formele
categorieEn) en de relatieve maeht van qpreker en hoorder. De varianten zdn achtereen-
volgens: beweringen waarin wordt verwezen nrnr een behoefte (I nced a mwch);
imperatieven (Gimme a mach); ingebedde imperatieven (Could you gimme a nwtch?);
directieven waarin om toestemming wordt gevraagd (May I have a match); vraag-
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directieven (Gona ntatch?) en hinu (TIw rnaclus are all gotu). Ofschoon in dit model
rekening wordt gehouden met de verschillende parameters die een rol spelen bij de
realisatie van directieven, is het een nadeel dat er geen rekening wordt gehouden met het
graduele karakter dat er bestaat tussen de verschillende ffin.

Auteurs die zich nadien hebben bezig gehouden met de manieren waarop directie-
ven worden gerealiseerd benadrukken het graduele karakter van het onderscheid tussen
directe en indirecte directieven'n; er zijn dan ook verschillende pogingen gedaan om de
mogelijke realisaties op een schaal van direct naar indirect te situeren. In de literatuur
kunnen twee uitgangqpunten worden onderscheiden die worden gehanteerd bij de opstel-
ling van de verschillende schalen van indirectheid. Het eerste uitgangspunt is de interpre-
tatie van de uiting door de hoorder. Hierop zijn de meeste schalen van indirectheid geba-
seerd. Een tweede uigangspunt dat wordt getranteerd om een schaal van indirectheid op
te stellen is de linguistirche stnrctuur van de uiting. Van beide groepen belicht ik de
belangrijlste vertegenwoordigers.

Onder de auteurs die bij de opstelling van de schaal van indirectheid uitgaan van
het inferentieproces is er een groep die zich baseert op experimenteel onderzoek en een
groep die zich baseert op analytisch onderzoek.

Frequentieonderzoek naar de soorten verzoeken die sprekers gebruiken is onder
meer verricht door Gibbs & Mueller (1988). Zj komen tot een vijftienal categori€n van
verzoeken waaryan de meest frequente een verzoek is dat vooraf gegaan wordt door een
pre-verzoek. Een bezwaar tegen deze classificatie is dat zE E@n verband houdt met de in
linguistisch onderzoek gebruikelijke indelingen; bovendien baseren Gibbs & Mueller hun
bevindingen voornamelijk op 6dn specifieke taalgebruikssituatie, het winkelgesprek.
Hierdoor maakt hun schaal een ad-hoc indruk. Een ander type experimenteel onderzoek
naar verzoeken is dat van Fraser & Nolen (1981), die zich echter meer op de factor
deference dan op indirectheid concentreren. Zij onderzochten aan de hand van experimen-
ten met engels- en spaanstalige studenten hoe en aanal verschillende manieren om een
verzoek tot stand te brengen werd gewaardeerd.

Een t\ueetal vertegenwoordigers van de groep die zich baseert op analytisch
onderzoek naar de interpretatie van verzoeken zijn I-eech (1983) en Blum-Kulka et al.
(re8e).

I-eech (1983) gaat er bij zijn schaal van indirectheid vanuit dat hoe meer stappen

de hoorder moet maken om de illocutie die de qpreker bedoeld te reconstrueren, hoe
indirecter het verzoek is. Analoog aan een dergelijke schaal stelt Leech ook een schaal
van indirectheid op vanuit het perqpectief van de spreker. Hierbij baseert hij zich op een
zogeheten doel-middelen analyse, waarin een bepaald probleem en de oplossing daarvan
grafisch wordt weergegeven met een begin- en een eindsituatie. In deze analyse wordt elk
gebruik van taal als middel om een bepaald doel te bereiken beschouwd als indirect. 7A
wordt een imperatieve uiting als (55), die in de meeste theoretische kaders als direct
wordt gezien, in de doel-middelen analyse als indirect opgevat omdat deze een reeks van
verschillende handelingen impliceert.

(55) Switch on the heater! (Leech, 1983:37)

Er is een beginstadium waarin de spreker het koud heeft, een tussenstadium waarin de
hoorder begrijpt dat de spreker wil dat de kachel hoger wordt ge.tnt, en een eindsadium

ra Vergelijk ook de conclusies van de analyse van indirecte taalhandelingen in hoofdstuk 3.
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waarin de spreker het warm heeft. Om van het eerste naar laatste stadium te komen zijn
nuee handelingen vereist: Cdn van de spreker (deze zegt tegen de hoorder dat hij de
kachel hoger moet zetten), en €dn van de hoorder (de handeling waarmee derc, de kachel
hoger r*lt).rs Omdat de inferentie door de hoorder een stapsgewijze reconstructie is van
de illocutie die de qpreker bedoelt, zijn beide rchalen van indirectheid identiek aan elkaar.
Het is daarom niet nodig, zo stelt I-eech, een onderscheid te maken tussen het perspectief
van de spreker en van de hoorder bd de analyse van indirectheid. (1983:37ev;l23ev). In
een (onvolledig) voorbeeld van een schaal van atige indirectheid dat I-eech geeft
(1983:108) figureren achtereenvolgens: het imperatieve Answer thc plnru; een uiting
waarbij de hoorder venrijst naar de oprechtheidsvoonvaarde (I waru you to answer the
plnnc); twee vraagzinnen met een modaal hulpwerkrroord (respectievelijk Will you
ailswer the plwne? en Can you answer tlu pltortc?) en tot slot hree vraagzinnen met een

modaal hulpwerkrvoord in de aanvoegende wrjs en daarnaast een extra mitigering
(respectievehjk Would you mind arsvvering tlu plnnc? en Could you possib$ answer thc
plnrc?). Itrh geeft aan dat er indirectere varianten mogelijk zijn. Zo signaleert hij het
gebruik van ontkennende vragen (Won't you sit down?), waarbij hij echter niet duidelijk
maakt waar deze op de schaal van indirectheid dienen te worden geplaatst. De schaal van
I-eech maakt een arbitraire indruk omdat niet duidelijk wordt op welke criteria zijn schaal
is gebaseerd. Bovendien is I.€ech' schaal moeilijk toetsbaar. Het is bijvoorbeeld op geen

enkele manier na te gaan of, en zo ja waarom, €etr verzoek met Wll you...? directer is
dan een verzoek met Can you... ?. Een derde bezwaar tegen de schaal van Leech is dat er
allerlei formele varianten op ontbreken.

Beter uitgewerkt is de schaal van Blum-Kulka et al. (1989: l7). Dez* onderzoek-
sters geven een classificatie van ver:roeken op een continuiim met negen punten van elkaar
uitsluitende categorieEn. Hoe hoger op deze schaal, des te langer het inferentie-proces
duurt dat nodig is om de uiting als een verzoek te herkennen. De negen typen zijn
achtereenvolgens: (i) "mood{erivable" (de modus van het werhvoord geeft de illocutie
aan); (ii) performatieven (de illocutie wordt expliciet uitgedrukt); (iii) gemitigeerde
performatieven; (iv) "obligation statements' (de verplichting voor de hoorder om de
handeling uit te voeren wordt uitgedrukt); (v) "want statements" (de wens van de spreker
dat de hoorder de handeling uiwoert wordt uitgedrukt); (vi) 'suggestory formulae"
(uitingen die een suggestie bevatten om de handeling uit te voeren); (vii) 'query formu-
lae' (uitingen die naar de voorbereidende voonraarden verwijzen, bijvoorbeeld naar de
vennogens en de bereidwilligheid van de hoorderr6); (viii) "strong hints' (uitingen met
een gedeeltelijke referentie aan het object of element dat nodig is voor de uiwoering van
de handeling) en (ix) "mild hints" (uitingen zonder verwijzing naar het eigenlijke
verzoek). Van deze negen "strategy tlpes" is in (l)-(iii) de illocutie af te leiden uit
linguistische indicatoren; in (rv) en (v) is de semantische inhoud doorsl4ggevend; in (vi)
en (vii) qpelen gebruiksconventies een belangrijke rol, en bij (viii) en (ix) is de interpreta-
tie in sterke mate aftrankelijk van de context. Het belang dat aan elk van deze strategie0n
wordt toegekend kan per teal verschillen, miur een grovere verdeling in drie niveaus van

indirectheid is geldig voor meerdere talen, zo heeft empirisch ondenoek van deze auteurs

15 Een voorbeeld van directtreid in de doel-middelen-analyse zou zijn dat de spreker de kachel zelf
hoger zet als hij het koud heeft.

16 In de geslaagdheidsvoorwaarden voor verzoeken zoals die zijn geformuleerd door Searle figu-
reert de bereidwilligheid van de hoorder overigens niet onder de voorbereidende voorwaarden (zie

3. r.4).
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aangetoond. Deze niveaus zijn: (a) directe strategieen (i-v); (b) conventioneel indirecte
strategie€n (vi en vii) en (c) niet-conventionele strategie€n (viii en ix). De negen punten
op de schaal van Blum-Kulka et al. zijn inconsequent voor wat beueft de aard van de
categorie€n die worden gehanteerd: (i) en (ii) zijn syntactische, (iii) - (v) semantische, en
(vl) - (ix) pragmatische categorieen. Anders dan voor de schaal van Leech geldt dat er
veel (contrastief) onderzoek naar verschillende talen is verricht op basis van het model
van Blum-Kulka et al. (zie bijvoorbeeld de bddragen in hun eigen bundel uit 1989 en
Kasper & Blum-Kulka, 1993, alsmede Rose, L992, Ia-Wong, 1994, en -voor het
Spaans- Le Pair, 1997). Ofschoon deze classificatie, gezien de onderzoeksresultaten
zoals die worden beqproken in genoemde publicaties, wel geschikt blijkt te zijn voor
empirisch onderzoek, ben ik geinteresseerd in de pr*ieze verschillen tussen de negen
categorieEn. De driedeling directe, conventioneel-indirecte en niet-conventionele smte-
green is weliswaar duidelijk, miur het model geeft geen antwoord op vragen als waarin
een 'strong hint" zich precies onderscheidt van een "mild hint", of wat een *want

statement" indirecter maakt dan een "moodderivable" verzoek.
Een tweede uitgangspunt waarmee een schaal van indirectheid kan worden

opgesteld is de linguistische stnrctuur van de uiting. Drcze tweede groep wordt vertegen-
woordigd door Haverkate (19791105ev, 1994t:155-160), die zich uitsluitend baseert op de
formeel-linguistische eigenschappen van de uiting. Aan de hand van de mate van specifi-
catie van de handeling en referentie aan de hoorder komt Haverkate tot een schaal van
directe naar indirecte directieven met vier verschillende punten. Het eerste punt wordt
ingenomen door uitingen met een volledige qpecificatie van de gewenste handeling,
alsmede een qpecifieke referentie naar de hoorder. Voorbelden zijn (56)-(58):

(56) ;Podrfas traerme un vaso de agua? ('Zou je een glas water voor me kunnen
halen?')

(57) Quisiera que me trajeras un vaso de agua ('Ik zou Era E willen dat je een glas
water voor me haalde')

(58) TrCeme un vaso de agua ('Haal [even] een glas water voor me')

Het tweede punt behelst uitingen die een volledige qpecificatie van de handeling bevatten,
minr een specifieke referentie naar de hoorder ontberen, zoals (59) en (60):

(59) Quisiera que se encendiera la luz ('Ik zou Eraag willen dat het licht aanging')
(60) llace fda colocar esta mesa en el rinc6n ('Deze tafel moet in de hoek worden

neergezet')

Op het derde punt figureren uitingen die een slechts gedeeltelijke qpecificatie van de
handeling bevatten, en geen speifieke referentie aan de hoorder:

(61) iEstd cerrada la puerta? ('Is de deur dicht?')
(62) eHay sal en la mesa? ('Staat er zout op tafel?')

Het meest indirecte punt op de schaal van indirectheid wordt ingenomen door uitingen als
(63), die geen enkele specificatie van de uit te voeren handeling bevat, noch een specifie-
ke referentie naar de hoorder.

(63) Hace un frfo tremendo aquf ('Het is hier weselijk koud')
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De merites van de methode die llaverkate volgt is dat de gehanteerde criteria duidelijk
zijn en dat zijn schaal zich bij uistek leent voor empirische toetsing doordat de vier
categorieEn strilr van elkaar gescheiden zijn op basis van formeel-linguistische eigen-
schappen vut de uiting. Een bezwaar tegen Haverkates schaal van indirectheid is dat
hierop twee aspecten van indirectheid op een schaal worden weergegeven: hoorder-
referentie en handelingsspecificatie; daarnaast kan aan de hand van genoemde kenmerken
geen onderscheid worden gemaakt, op de meest directe pool, tussen een imperatieve
directief zoals (58) en een uiting als (56), die volgens de uaditionele benaderingen juist
als indirecte taalhandeling zou worden beschouwd.

Uitgangspunt bij mijn model van realisaties van directieven dat in het volgende
hoofdstuk uiteen wordt ge.zet is de benadering van Haverkate. Net als Haverkate baseer ik
me op de linguistische karalceristieken van de uiting. Anders dan bij Haverkate echter
worden in mdn model verschillende dimensies van directief-realisaties onderscheiden.

6.5 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik die aspecten van de klasse van directieve taalhandelingen bespro-
ken die van belang zrjn voor het empirisch georiEnteerde gedeelte van het onderzoek. Ik
ben nagegaan hoe de verschillende aalhandelingen die tot deze klasse behoren zich van
elkaar onderscheiden. Met het oog op het empirisch onderzoek heb ik classificaties
verworpen die zich baseren op onderscheidingen die de taalgebruiker maakt en geopteerd
voor meer analytische criteria om t)?en directieven te onderscheiden. Een taalhande-
lings['pe dat traditioneel als directief wordt berchouwd, informatieve vragen, heb ik van
het onderzoek uitgesloten. Voorts ben ik ingegaan op het belangrijke verschil tussen
directieven en metadirectieven, een categorie die voor wat betreft linguistische stnrctuur
sterk verwant is met directieven, maar heel andere functies heeft. Tot slot heb ik een
beqpreking van tot nu verrichte studies naar realisaties van directieven gegeven. Bij mijn
onderzoek zal ik een benadering volgen waarin de linguistische structuur van de taalhan-
deling als uitgangspunt wordt genomen.
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Dit hoofdstuk is bedoeld als inleiding op de volgende vier hoofdstukken waarin ik mijn
model van realisaties van directieve taalhandelingen uiteenzet aan de hand van een corpus
van spaanstalige dialogen.

Zoals ik aan het slot van het vorige hoofdstuk aankondigde is het een linguistisch
model, aangezien ik mij uitsluitend baseer op de linguistische stnrctuur van de uiting. Het
model is opgebouwd uit een viertal dimensies die de propositionele en de belangrijl$te
extra-propositionele constituenten van de directieve taalhandeling omvatten. Uitgaande van

een beqpreking van de linguistische indicatoren die bepalen dat een bepaalde uiting geldt
als een directieve aalhandeling geef ik in 7.1 een verantwoording voor de keuze voor
deze vier dimensies. ln 7.2 geef ik de doelstellingen en hoofdlijnen van het model weer.

7.1 Indicatoren van directiviteit

Het model is gebaseerd op het idee dat het voor een adequate linguistische analyse van
directe en indirecte directieve taslhandelingen noodzakelijk is een onderscheid te maken
tussen vier dimensies waarmee een directief kan worden gekarakteriseerd. Het doel van
deze paragraaf is om de linguistische elementen waaruit deze dimensies zijn opgebouwd
in kaart te brengen. Deze elementen zijn de voornilamste van de zogenoemde indicatoren
van directiviteit. De term 'indicator van directiviteit' is onfleend aan het begrip illocutio-
rury force indicwing device GF[D), dat afkomstig is uit de taalhandelingstheorie. Hierin
wordt er het volgende onder verstaan:

Any element of a natural language which can be literally used to indicate that an

utterance of a sentence containing that element has a certain illocutionary force or
ftmge of illocutionary forces (Searle & Vanderveken, 1985:2).

Traditioneel is er in de taalhandelingstheorie veel aandacht besteed aan €6n specifiek soort
FD, de performatieve zinnen. Modus wordt als een andere voorname IFID beschouwd;
Austin (1962:73-76) en Searle (1969:30) noemen voorts hulpwerlwoorden, intonatie,
adverbia, connectieven, gebaren, context en woordvolgorde als mogelijke IFIDs.t tn mijn
model houd ik een ruime opvatting aan van de term indicator. Tot de indicatoren van
dircctiviteit reken ik alle elementen die bijdragen aan het tot uitdnrkking brengen van het
directieve karakter van de uiting, die niet behoren tot het inferentie-proces. Deze defini-
ering brengt met zich mee dat het schema niet alleen indicaoren van de illocutie, miur
ook modificatoren van de illocutie en de inhoud van de propositie zelf omvat. In figuur 6
wordt een schematisch overzicht gegeven van de indicatoren van directiviteit. De vier
dimensies waaruit het model is opgebouwd zijn afgeleid van vier eindknopen in het

boomdiagram die samen de belangrijkste indicatoren vertegenwoordigen.

I Austin spreekt niet van IFIDs, maar van 'speech devices which [can be] used (...) to perform

the same function las the explicit performative formula]- (1962:73).
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Figuur 6. Schematisch ovenicht van de indicatoren van directiviteit.
Legenda:
macroniveau: indicatoren die behoren tot de uiting in ruime zin, d.w.z. het discourseniveau;
microniveau: indicatoren die behoren tot de uiting in strikte zin, d.w.z het taalhandelingsniveau;
context: indicatoren op niet-lingulstisch macroniveau;
cotext: indicatoren op linguTstisch macroniveau;
paralinguistisch : niet-strikt-lin guistische indicatoren op microniveau ;

lingulstisch : linguistische indicatoren op microniveau;
t kernproposhie: indicatoren die a! dan niet de inhoud van een directief betreffen, i.e., bij een
expliciete realisatie, de uit te voeren handeling en de hoorder;
perifeer: extra-kernpropositionele indicatoren die niet syntactisch zijn geintegreerd in de uiting;
centraal: extra-kernpropositionele indicatoren die syntectisch zijn geintegreerd in de uiting;
grammaticaal: centraal extra-kernpropositionele indicatoren die grammaticaal van aard zijn;
lexicaa!: centraal extra-kernpropositionele indicatoren die lexicaal van aard zijn;
referentie: de referentiEle component van de kernpropositie;
predikatie: de predicerende component van de kernpropositie.
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In het restant van deze paragraaf geef ik op basis van bovenstaand schema een nadere
uiteenzetting van de linguistische en niet-linguistische middelen die als indicatoren van de
directieve strekking van een uiting kunnen fungeren. Sommige indicatoren, zoals
performatieve werkrvoorden en een imperatief zinstlpe, bepalen de strel*ing van de
uiting in sterke mate, andere indicatoren hebben een minder bepalende rol, of preciseren
of versterken de directieve strekking, of zwakken deze af. Ter verduidelijking zal ik de
verschillende indicatoren van directiviteit illustreren aan de hand van het voorbeeld Kun je
hct zow even aongeven?, daar waar nodig aangewld rnet kamkteristieke voorbeelden uit
de door mij onderzochte spaanstalige dialogen. Bij de indicatoren van directiviteit die in
het vervolg vur deze studie niet meer aan bod komen zal ik wat uitgebreider stilstaan dan

bij de indicatoren die in de volgende hoofdstukken centraal staan.

De indicatoren van directiviteit behoren tot het micro-niveau van de uiting in strilfre zin,
dat wil zag1en de taalhandeling, of tot het macro- ofir,el discourse-niveau van de uiting.
Op het macro-niveau zijn de indicatoren contextueel of cotextueel.

Context

Tot de context behoort de niet-linguistische informatie op macro-niveau. De context
omvat ten minste de volgende drie factoren: ten eerste de sinntie waarin de uiting wordt
gerealiseerd, ten tweede de sociale verhoudingen tussen de gespreksparmers en ten derde
hun gemeenschappelijk gedeelde kennis. Contextuele indicatoren voor de interpretatie van
Kn je het zout even urilgeven? als verzoek zouden bijvoorbeeld zijn dat de uiting wordt
gedaan tijdens een diner en dat de qpreker en de hoorder van elkaar weten dat de laatste
het zout binnen zijn bereik heeft. De drie genoemde niet-linguistische indicatoren van
directiviteit worden nader geillustreerd aan de hand van een aantal andere voorbeelden.

De eerste factor, de relevante informatie over de sinlatie waarin de uiting plaatsvindt,
betreft in het bijzonder de zogeheten 'speech events', sociale activiteiten die volgens min
of meer vaste regels verlopen en waarbij hs1 tnnlgebnrik een specifieke rol venrult, zoals
lessinraties en doktersgeqprelken (zie lrvinson, 1983:279). Veel van dit soort situaties
verlopen routinematig en kunnen een sterke indicator zijn voor het directieve karakter van
de uiting, bijvoorbeeld indien uitsluitend het gewenste object wordt genoemd, zoals in een

dialoog tussen een klant en een verkoper waarin (1) plaatsvindt:

(1) Medio kilo de espdrragos (MC:40) ("n Pond asperges')

Een uiting als (2) knjgt een directieve strekking in een sinr,atie waarin de qpreker een

standwerker is die de hoorder, €tr klant, ertoe wil aanzetten een geitekaas bij hem te
kopen:

(2) ila gloria de Espafla son sus quesos de cabra! (MC:2a) ('Spanjes roem zijn haar
geitekazen')

De tweede factor van de context die kan functioneren als indicator van directiviteit zijn de

sociale verhoudingen tussen de geqpreksparhers. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een

sterke machtsverhouding van de spreker ten opzichte van de hoorder kan dit een indicator
van directiviteit zijn; in het volgende voorbeeld draagt het feit dat de qpreker een wouw
is die tegen haar dienstmeisje qpreekt bij tot het sterk directieve karakter van de uiting:
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(3) 1,Es que no piensas preparar nada para comer? (GA:&a) ('Ben je dan niet van plan
iets te eten te maken?')

Het derde onderdeel van de context dat een rol kan spelen bij de interpretatie van de
uiting als directief is de gemeenschappelijke kennis van de qpreker en de hoorder. Een
voorbeeld hiervan (4) besprak ik in hoofdstuk 3. Dezn, uiting kan de functie hebben van
een vetzoek om de anembroek van de hoorder te lenen, alleen in het geval dat de
geqpreksparmers van elkaar weten dat ze allebei de hoofdpijn van de spreker associEren
met zijn wens om de zwembroek van de hoorder te lenen, zodat de spreker zich zwern-
mend van zijn hoofdpijn kan bevrijden.

(4) My God, I've got a headache again @rown & Ievinson, 1987:215)

Cotut

De linguistische informatie op macro-niveau wordt wel samengevat met het begnp
'@text' en omvat de uitingen van de spreker of hoorder die voorafgaan ium of volgen op
de eigenlijke directief en daa$ij een ondersteunende functie hebben. In de literatuur
worden dergelijke ondersteunende uitingen aangeduid met de terrnen pre- en post-sequen-
tie (zie bijvoorbeeld kvinson, 1983: hoofdstuk 6; Gibbs & Mueller, 1988), aflrankelijk
van het feit of zE aan de uiting voorafgaan of deze volgen. Pre- en post-sequenties worden
al dan niet onderbroken door een beurt van de hoordef; ook oen eerdere beurt van de
hoorder kan cotextuele indicator zijn.

Een cotextuele indicator die de directieve lezing van Kun je lut zout evefl aangeven?
versterkt zou lornnen ajn De soep is wel erg llaml Doorgaans zijn dergelijke indicatoren
door de spreker aangevoerde motiveringen die het uitvoeren van de handeling moeten
rechwaardigen. Een illustratief vmrbeeld trof ik aan in het corpus. De directieve kern
van deze uiting is cursief weergegeven; de rest van de uiting functioneert hierbij als
ondersteuning.

(5) S: Mira, Matias, voy a hablarte claramente. Alejandro es un niflo dif(cil. No por
61, sino por nosotros. Ya va siendo hora de que pensemos un poco en €1... No
tiene por qu6 pagar nuestras neuras ni nuestros malos rollos. Asf que creo que, al
menos por algfn tiempo, y en vista de que td estds pasando una mala erya...
H: lYo? Pero... aque dices?
S: 3Sf!, estCs un poco raro, desquiciado. El nifro necesita tranquilidad... oentrarse.
Nuestras tensiones le afectan a €l ambi6n. Creo qrc durarxe a$fin tiempo, y
mientras nfr sieruas un poco la cabeu, ser{a rrcjor quc no te viera. Le metes

fantasfas, problemas que no son de su edad... El nifro necesita una educaci6n, no
dos, ni una y media... Se trata de algo temporal. Cuando sea mayor ya podrd deci-
dir... De verdad, lo siento, p€ro no quiero dejar que se eche a perder... He
reflexionado mucho para decirte esto (OP:13G131) ('Luister, Matias, ik zal duide-
lijk tegen je zijn. Alejandro is een moeilijk kind. Dat ligt niet aan hem, maar aan

ons. Het wordt tijd dat we eens aan hem gaan denken... Hij hoeft niet te boeten

2 Ik besef dat er goede argumenten kunnen worden aangevoerd om pre- en post-sequeuties die niet
worden onderbroken door een beurt van de hoorder te beschouwen als onderdeel van de taalhan-
deling; in mijn model worden ze evenwel om redenen van duidelijkheid als taalhandeling-extern
opgevat.
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voor oruze zenuwen en ruzies. Daarom denk ik, tenminste voorlopig, en omdat jij
een moeilijke tijd doormaakt... / Ik? Waar slaat dat nou op? / Nou, je doet nogd
raar, maf. Dat kind heeft nrst nodig... hij moet zich ergens op kunnen richten.
Onze spanningen raken hem mk. Ik der* dnt lrct voor een tijdje, rcrwijl jij een

beetje tot tTtst ltomt, beter zou zijn dat hij jou niet ziet. le zadelt hem met fanta-
sie0n op, problemen die niet horen bij zdn leeftijd. Dat kind heeft behoefte aan

eCn opvoeding, niet twee en ook niet anderhalve... Het gaat om iets tijdelijks. Als
'ie ouder is kan hij zelf wel beslissen. Echt hoor, ik vind 't jammer, maar ik vind
't niet goed als 'ie wordt verpest... Ik heb heel lang nagedacht om dit tegen je te
zeggen')

In het algemeen geldt dat indien dergelijke motiveringen niet behoren tot de cotext, miur
functioneren als nucleus van de (verauegen) directief er qprale is van een hint.

Karakteristieke voorbeelden van pre-sequenties die bestaan uit beurtwisselingen van de
spreker en de hoorder zijn uitingen waarin de spreker de hoorder voorbereidt op de
directief die volgt. In (6) leidt de qpreker zijn verzoek in met een informatieve vraag
waarvan het annuoord zoals dat door de hoorder wordt gegeven een noodzakelijke
voonvaarde is voor het welslagen van het verzoek; in (A bereidt de spreker zijn verzoek
voor met een formule waarmee aan de hoorder om toestemming wordt gevraagd voor het
doen van een venoek.

(6) S: Paco, icudndo piewas ine a Sevilla?
H: Yo me quiero ir maliana temprano, en el avi6n de las ocho o de las nueve
S: Pues hazme un favor: pdsate por la academia de Enrique (...) (CN:61) ('Paco,
wanncer ben je van plan naar Sevilla te gumTllk wil morgen vroeg gaan, met het
vliegtuig van acht of negen uur/Doe dan iets voor me: ga langs de academie van
Enrique...')

A S: iI* puedo pedir unfavor?
H: Si estC en mi mano
S: I-e ha quedado una hora libre...
H: Sf
S: ;Me la puede dedicar a mi? (CP:32) ('Mag ik u een gunst vragen?lMs het
binnen mijn mogelijktreden ligt/U heeft een vrij uur over/JalKunt u dat aan mij
besteden?')

Beide voorbeelden illustreren de verklaringen die in de literatuur worden gegeven voor
het gebruik van pre-sequenties bij verzoeken. In (6) heeft de pesequentie betrekking op
eventuele belemmeringen die de inwilliging van het verzoek in de weg kan staan (vgl.
Jacobs & Jackson, 1983:290); de pre-sequentie in (A kan veeleer worden beschouwd als
een poging van de spreker om zich te verzekeren van de bereidheid van de hoorder om
het verzoek in te willigen (vgl. Jacobs & Jackson, 1983; Gibbs & Mueller, 1988:109).
Zoals bekend wordt in de taalhandelingstheorie het aan de orde stellen van eventuele
belemmeringen bij de uiwoering van een verzoek opgevat als verwijzingen naar de
geslaagdh eid svoorwaarden.

Voorbeelden (8) en (9) illustreren het feit dat ook een voorafgaande beurt van de

hoorder kan bijdragen zurn het directieve karakter van de taalhandeling. In deze voorbeel-
den is de directief het antwoord op een vriug van de hoorder, en daarmee het trveede lid
van een airngrenzend paar.
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(8) H: 4I-e puedo ayudar?
S: Si le adelantara usted algo... (CP:55) ('Kan ik u helpen?/Als u hem een beetje
zou voorbereiden')

(9) H: ;Me cambio?
S: No, si€ntate (CN:105) ('Zal ik me omkleden?/Nee, ga zitten')

Een canoniek voorbeeld van een post-sequentie bij een directief is een uiting waarbij de
spreker er bij de hoorder op aandringt dat een in een eerder stadium gedaan verzoek
wordt uitgevoerd:

(10) S: 6No habria que intemarla...?
H: No se la internani
S: lPor quc no? ifierws miedo de quc se eruere la prerua? iB n nieta! iVas a
pensar alguna vez en alguien que no seas nfr? (GA:41) ('Moet ze niet worden
geinterneerd?lZe wordt niet geinterneerdlWaarom niet? Ben je bang du de pen
erachter korru? Het is je kleindocluer! Ga je nou ooit eens een keer nadenlcen over
iemand andcrs dan jouzelft')

De indicatoren van directiviteit op het microniveau van de uiting zijn linguistisch of
paralinguistisch van aard.3

Paralin guis ti s clu t ndi c a o re n

Paralinguistisch zijn indicatoren die doorgaans als niet-strikil-linguistisch worden be-
schouwd (Lyons, l977:hoofdstuk 3). Dit zijn lichaamsbewegingen, gezichtsuitdrukkingen
en het volume, tempo en de hoogte van de stem. Een voorbeld van een lichaamsbewe-
ging bU ftm je lut zout even oangeven? is dat de spreker naar het zout wijst. Lichaams-
bewegingen hebben doorgaans een ondersteunende functie bij de directief, maar kunnen
ook wel autonoom voorkomen als middel om de hoorder tot handelen iurn te zetten, zoals
een handgebaar dat bedoeld is om de adressant bij zich te laten komen. Andere voorbeel-
den van paralinguistische indicatoren voor het directieve karakter van Kun je het zout
aangeven? zijn een wiendelijke gezichtsuitdrukking en toon.

Linguistische indicatoren zijn onderverdeeld in informatie die behoort tot de kernproposi-
tie en informatie die kernpropositie-extern is.

Ke rnp rop o s i rt o nele indi c u o re n

Met de term kernpropositie bedoel ik de twee centrale onderdelen van de taalhandeling,
de referentiEle component en de predicerende component. De referentiEle oomponent van
een directieve taalhandeling is, uitgaande van het subject in een expliciete realisering, ED
verwijzing naar een individu dat als handelende persoon optreedt van de in de prediceren-
de component beschreven handeling. De propositionele inhoudsvoorwaarde vmr directie-
ven (Searle, 1969:66) schrijft voor dat in de propositie van een directief oen toekomstige
handeling van de hoorder tot uitdrukking wordt gebracht. Het feit dat de propositie een

3 De simpele opsplitsing in het schema van paralinguistische en linguistische indicatoren gaat

voorbij aan het feit dat onderhavige en verwante concepten in de literatuur niet eenduidig worden
gedefinieerd (zie Lyons, l977:hoofdstuk 3).
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handeling betreft, betekent dat een directief altijd over controleerbare gebeurtenissen gaat
en nooit over niet-controleerbare gebeurtenissen (d.w.z. processen, zie Dik, 1989:9G
1m). ln Km je lut zout even aangeven? is 'je' de referentie en 'het zout aangeven' de
predikatie van de kernpropositie. Constituenten die in sommige theoretische kaders tot de
propositie worden gerekend (zoals het modale werlovoord htnrcn) behoren in mijn optiek
dus niet tot de kernpropositie. Ten aanzien van de analyse van de kernpropositie is
uitsluitend van belang het feit dat er naar een individu wordt verwezen en dat hieraan een

eigenschap wordt toegekend. ln Kun je hct mut even onngeven? worden hoorder en
handeling letterlijk genoemd; in andere voorbeelden wordt op een niet-letterlijke manier
verwezen naar hoorder en handeling. Als De soep is flur,w wordt gebruikt als verzoek om
het zout aan te geven zijn beide componenten van de propositie verhuld; in Kun jij bij hct
zout? wordt er wel aan de hoorder gerefereerd, maar is de predikatie verhuld. In het
algemeen is een propositie waarin letterlijk wordt verwezen naar hmrder en handeling op
zichzelf vaak al een sterke indicaor voor een directief. De proposiae jellut wut aangeven
sluit weliswaar niet dle andere taalhandelingen uit, maar wijst wel nadrukkelijk in de
richting van een directief. Ligt dat bij zout urngeven voor de hand, bij handelingen die
aangeleerd zijn is het minder vanzelfsprekend dat er een directief in het geding is. Een
uiting als Km je *veranen? kan fungeren ds verzoek, maar zal znnder kennis van de
context eerder worden opgevat als een informatieve vraag.

De twee onderdelen van de kernpropositie constitueren de eerste twee dimensies van
het model. De predicerende component van de kernpropositie vormt de PREDICERENDE
DIMENSTE en de referentiEle component de PERSOONS-DEICTISCHE DIMENSIE.

Extra-lump roposirtorck indicworen

Indicatoren die niet tot de propositie behoren hebben een modificerende functie ten
opzichte van hetgeen in de propositie wordt uitgedrukt. Ze vallen uiteen in centrale en
perifere extra-propositionele indicatoren.

Cerxraal exra-lccrnpropo sitionele indicaoren

Centraal noem ik de extra-propositionele indicatoren die syntactisch zijn geintegreerd in
de uiting, die er, met andere woorden, een onlosmakelijk onderdeel van voilnen. Hiertoe
behoren twee categorie€n, enerzijds lexicale en anderzijds grammaticale indicatoren.

I-exicale aanwijzingen zijn bijvoorbeeld modde werkruoorden, zoals lamnen n Km je
lut zout even aangeven?, Door lanrun te gebruiken biedt de spreker aan de hoorder de

mogelijkheid om niet te voldoen aan de directief, waarmee de directieve functie wordt
gepreciseerd tot een beleefd verzoek. Andere belangrijke lexicale indicatoren zijn
performatieve werlovoorden, die heel sterk wijzen in de richting viln een bepaalde
suekil<ing. Indien er sprake is van dit soort lexicale aanwdzingen is de kernpropositie
altijd gemodificeerd. De lexicale indicatoren vormen de derde dimensie van het model, de
MODIFICEREI{DE DIMENSIE.

Het tweede tlpe extra-propositionele indicatoren zijn grammaticale aanwijzingen,
waarvan prosodie, de modus van het werhvoord en de woordvolgorde de belangrijl+ste

zijn. De voornaamste prosodische indicator is het intonatie,patroon. Zo wordt een beleefd

verzoek als Krn je het zout even aangeven? doorgaans gerealiseerd met een karakteristie-
ke intonatie. Uit verschillende onderzoeken btijkt dat de wijze van intonatie van de uiting
in sommige gevallen een doorslaggevende rol speelt bd de interpreutie van uitingen. Sag

& Liberman (1975) tonen aan dat het intonati€patroon de indirecte en directe betekenis

tzl
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van een aalhandeling kan desambigueren; uit onderzoek van Navarro Tomds (19a8:185)
komt naar voren dat er in het Spaans een onderscheid gemaakt wordt tussen een verzoek
en een bevel door middel van toon en intensiteita en Brown & I-evinson (198? betogen
dat een afirijkend intonatiepatroon een formeel gezien perfect beleefde uiting niet-beleefd
of zelfs onbeleefd kan maken. Het intonatiepatroon, de modus en de woordvolgorde
qpelen een doorslaggevende rol bij de bepaling van het zinstype. Een zinstype dat bU
uitstek -maar niet per defuiitie- leidt tot een directisvs taalhandeling is de imperatief.
Daarnaast worden ook interrogatieve en declaratieve zinnen directief gebruil,c. ln Km je
lwt ww even aflngeven? is het zinstype interrogatief, dat veelal een indicatie is voor een
niet-bindende directief, zoals ik in hoofdstuk ll zal laten zien. Het ZINSTYPE vormt de
vierde en laatste DIMENSIE waar het model uit is opgebouwd.

Andere grammaticale indicatoren van de directief worden niet tot uitdrukking gebracht
in het model en worden slechts zijdelings behandeld in de volgende hoofdstukken. Dit
geldt bijvoorbeeld voor conditionele bijzinnen, werkwoordstijden en negatie, die, in
combinatie met lexicale elementen, @k een modificerende functie Lunnen hebben en
waarvan (1 1)-(13) voorbeelden zijn.

(ll) Si me ayudas un poco, podemos... (CP:2a) ('Als je me even helpt, kunnen we...')
(12) Deberias ponerle un gorrito. Tienen lia mollera muy frdgil (LP:138) ('Je zou 'm

een petje op moeten doen, Hun fontanel is erg hvetsbaar')
(13) ;No se podria bqiar un poco la mrisica? (LP:111) ('Zou de muziek niet een beetje

zachtsr larnnen worden gezet!')

In (11) wordt de te realisercn handeling ayudar ('helpen') in een door de conjunctie si
ingeleide voorwaardelijke brjzin uitgedrukt. De handeling laijgt hiermee een hypothetisch
kar:akter, hetgeen fungeert als mitigering van de directief.s Ook mitigerend is de condici-
orwl van de modale werkwoorden deber en podcr in (12) en (13) en de negatie in (13).

Perifeer extra-lcernp ropositionele indicuoren

Perifere indicatoren hebben ook een modificerende functie, m:ulr zijn syntactisch niet
geintegreerd in de uiting. Ze kunnen, anders dan de centrale indicatoren, vrij worden
weggelaten of toegevoegd. Het zijn elementen die inhoudelijk geen invloed uitoefenen op
hetgeen in de kernpropositie tot uitdrukking wordt gebracht. In Kw je lut zout even

oangeven? is het modale partikel 'even' een perifere indicator van directiviteit. Het mar-
keert de uiting als directief, maar zwakt de directieve shelking ook af. Perifere indicato-
ren zijn uitsluitend lexicaal van aard; behalve modale partikels zijn dat vocatieven, tags en
tal van andere elementen die bijdragen &m het directieve karaliter van de uiting. Met een
vocatief wordt een persoon aangesproken om deze de rol van hoorder toe te bedelen. Dit
is mogelijk door het noemen van zijn naam of andere aanspreekvormen zoals lnmbre,
mujer of hijo. De,zn vormen kunnen daarnaast fungeren als versterking of mitigering van
de directief. Tags zijn een aanhangsel bij de uiting en kunnen ook een versterkende of
mitigerende functie hebben. Veel voorkomende tags in het Spaans zijn iru? ('toch', 'hE'),

a Het Spaans verschilt hierin van het Nederlands dat niet alleen op basis van de intonatiestrucfilur,
maar ook op basis van allerlei modale partikelen (maar, eens, even) een onderscheid kan maken

flrssen vetzoeken en bevelen (zie ook Haverkate, 1994a:164).

5 Deze 'conditionele directieven' worden nader besproken in 8.2.1 en 10.1.
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ivale? ('ok', 'goed') en ph? ('ht', 'goed'). In (14)-(16) worden voorbeelden gegeven

van andere elementen en constructies die kunnen bijdragen aan de modificatie van de
directief.

(14) B qrc estaba peruando quc a lo mejor podiamos salir a dar una vuelta y a cenar
(LC) (Ik ?frt du te dcnlccn dnt we misschien een ommetje zouden kunnen gaan

maken en gaan eten)
(15) Sdlo te falta poner un poquito mds de atenci6n (OP:58) (Je hoeft er alleen rng

mtur *a beetje aandacht aan te geven)
(16) Cudnale todo. .. Hazlo por mi (GA:30) (Vertel 'm alles.. . Doe 't voor mirt6

Een partikel dat, tot slot, bij uitstek maar niet exclusief verbonden is met directieve
taalhandelingen is por favor ('alsjeblieft'). Zoals (18) laat zien kan por favor een onder-
steunende functie hebben bij een directieve ualhandeling -om vriendelijk over te komen
enlof om te onderstrepen dat de uiting geldt als een verzoek- maar het kan ook zelfstan-
dig voorkomen en heeft dan een versterkend effect op wat wordt weggelaten (19).

(18) Neus, por favor, eme puedes mirar esto? (Matte Bon, 1992b:288) ('Neus,
dsjeblieft, hn je dit even voor me nakijken?')

(19) Por favor, Luis (LP:aT ('Alsjeblieft, Luis') [bedoeld als verzoek om op te houden
met aandringenl

Een voorbeeld waarin por favor in samenhang opreedt met een niet-directieve taalhande-
ting is (20):

(20) S: Tengo un suefro horrible
H: Pero, Pablo, por favor, si has dormido diez horas (Matte Bon, 1992b:289) ('Ik
ben verschrikkelijk moe'/'Maar, Pablo, alsjeblieft, je hebt tien uur geslapen')

Por favor kan tot slot ook gebruikt worden als metadirectief en is dan een middel
waarmee de aandacht van een persoon wordt getrokken met het doel dat deze als hoorder
optreedt (zie ook 6.2).

(21) Por favor, ;puede decirme d6nde estCn los servicios? (Matte Bon, 1992b:288)
('Alstublieft, kunt u me zeggen waar de wc's zijn?')

7 .2 Yier dimensies in de realisatie van directieven

Het doel van het dimensie-model is om de linguistische stnrctuur van alle mogelijke
realisaties van directieve taalhandelingen te beschrijven en te onderzoeken. Aan het model

ligt het idee ten grondslag dat het voor een adequate en consistente analyse van de

linguistische stnrctuur van directe en indirecte directieven noodzakelijk is een onderscheid

6 Ook in andere talen komen we 'voor mij' tegen als indicator voor een impositieve directief. Zie
Clark (1979:a6D voor het Engels. In het Spaans wordt hiervoor Daast por mt en para m{ ook het
persoonldk voornaamwoord in de datiws gebruikt dat op zich al weergeeft dat de spreker de be-
gunstigde Panij is:
(17) 6Me podrfas traer un vasito de leche? (OP:91) ('Zou je een glaasje melk voor me kuunen

halen?').
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te maken tussen vier dimensies waarin een directief kan worden gekarakteriseerd: de
predicerende dimensie, de persoons-deictische dimensie, de modificerende dimensie en de
zinstypedimensie. Deze vier dimensies zijn gebaseerd op het onderscheid tussen de
propositionele en extra-propositionele constituenten van de uiting en dienen te worden
beschouwd als formeel-linguistische categorisaties die op verschillende manieren bijdragen
aan de realisatie van de directieve aalhandeling. De indicatoren van de kernpropositie, de
predikatie en de referentie, vorrnen respectievelijk de predicerende en de persoons-
deictische dimensie. Ze dru*ften de kernelementen van de directief uit: er wordt een

bepaalde, toekomstige handeling tot uitdrukking gebracht en de hoorder wordt beschreven
als uiwoerder van deze handeling. Centraal extra-propositionele indicatoren die lexicaal
zijn vormen de modificerende dimensie en grammaticale centraal extra-propositionele
indicaoren vormen de zins6pedimensie. De functie van de modificerende en zinsqpe-
dimensie is om de directieve strekking af te zwakken of te versterken en/of de illocutie te
sturen in de richting van een be,paald type directief.

De vier dimensies zijn niet onafhankelijk van elkaar. De twee propositionele dimen-
sies brengen gezamenlijk de kem van de directief tot uitdrukking. Tussen de trvee extra-
propositionele dimensies bestaat een wisselwerking: het zinstlpe en eventuele modificatie
dragen er bijvoorbeeld met elkaar toe bij dat een bepaalde uiting fungeert als verzoek; in
andere gevallen is het soort modificatie bepalend voor het zinstype en andersom legt
bijvoorbeeld het imperatieve zinstlpe beperkingen op aan het soort modificatie.

ln elke dimensie wordt de directief ingedeeld in categorieEn die elkaar uitsluiten en
waannee alle realisaties uitputtend lornnen worden beschreven. In het volgende overzicht
van de vier dimensies worden deze categorie€n besproken.

De predicerende dimensie

De realisatie van een directieve taalhandeling in de predicerende dimensie heeft betrek-
king op de predicerende component van de kernpropositie. Zoals bekend wordt in de
propositie van een directief een controleerbare handeting in de toekomst tot uitdrukking
gebracht. In de predicerende dimensie worden directieven gerangschikt in 66n van de
volgende categorie€n: (1) predicerende explicietheid; (2) predicerende implicietheid of
(3) predicerende interplicietheid.

Een directief is expliciet in de predicerende dimensie indien de te realiseren handeling
letterlijk wordt gespecificeerd in de kernpropositie. Merk op dat verzoeken zoals Km je
Itct zotu even ungeven?, die traditioneel als indirecte taalhandelingen worden aangemerkt
omdat er tegelijkertijd twee illocuties worden gerealiseerd, vanuit deze optiek expliciet
zijn in de predicerende dimensie.

Een directief is impliciet in de predicerende dimensie indien de stand van zaken die in
de kernpropositie wordt beschreven niet in overeenstemming is met de handeling waartoe
de spreker de hoorder aanznt. Predicerend-impliciete directieven verschillen in de mate

waarin hun interpretatie aftankelijk is van de context. In veel gevdlen is de inhoud van
de directief wel duidelijk zonder contextuele gegevens; in andere gevallen leunt de

interpretatie van de directief in sterke mate op de context.
Daarnanst is er een aantal directief-realisaties dat noch als expliciet, noch als impliciet

in de predicerende dimensie is aan te merken, maar daaftij een tussenpositie inneemt en

daarom predicerend-interpliciet wordt genoemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor directieven
waarin de spreker bij de hoorder informeert naar het verricht zijn van de handeling en

elliptische directieven, uitingen waarbij in de propositie geen enkele handeling of slechts

een aspect van de handeling genoemd wordt.
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In hoofdstuk I worden alle varianten in het Spaans van explicietheid, interplicietheid en
implicietheid in de predicerende dimensie geinventariseerd.

De pe noorc4cictis cltc dirnercie

De realisatie van een directieve taalhandeling in de persoons-deictische dimensie bereft
de referent die wordt uitgedruk in de kernpropositie van de taalhandeling. In directieven
wordt, al dan niet expliciet, gerefereerd aan de hoorder als degene die er door de spreker
toe wordt aangezet de handeling uit te voeren die in de predicerende component van de
kernpropositie tot uitdru**ing wordt gebracht. Aangezien het Spaans een zogenaamde pro-
drop taal is, komt nominale verwijzing naar de gespreksparmers in princlpe tot stand door
flexie van het predikaat. Expliciete nominale venrijzing naar qpreker en hoorder met
pronomina geldt als gemarkeerd. In de persoons-deictische dimensie worden directieven
tot 66n van de volgende categorieEn ondergebracht (l) persoonsdeictische explicietheid;
(2) persoonsdeictische implicietheid of (3) persoons-deictische interplicietheid.

Een directief is expliciet in de persoons-deictische dimensie indien er letterlijk wordt
verwezen naar de hoorder ds uiwoerder van de handeling die in de kernpropositie wordt
uitgedrukt. De grammaticale reflectie hiervan is in de meeste gevallen een onderwerp in
de npeede persoon. Vanuit deze optiek zijn verzoeken zoals Km je lut zout even aange-
ven? ruet alleen predicerend, maar ook persoons-deictisch-expliciet.

Een directief is impliciet in de persoons{eictische dimensie indien er niet wordt
verwezen naar de hoorder als uiwoerder van de handeling.

Er zijn ook directief-realisaties die een positie innemen tussen persoons-deictisch-
expliciet en impliciet en die ik daarom persoons-deictisch-interpliciet noem. Het zijn
dircctieven waarin de hoorder uit de focus geplaatst wordt door een niet-rechtstreekse
referentie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de pseudo-inclusieve referentie in het
voorbeeld van de verpleegster die tegen een pati0nt zegt Dan gaan we nu orc pilluje
innemcn.

In hoofdstuk 9 worden alle varianten in het Spaans van persoons-deictische expliciet-
heid, interplicietheid en implicietheid geinvenariseerd.

Het zal nu duidelijk zijn dat de begrippen 'expliciet' en 'impliciet' fundamenteel
verschillen van het begrippenpaar 'direct' en 'indirect' zoals dat wordt gehanteerd in de
tnalhandelingstheorie. Tnals ik in hoofdstuk 3 heb betoogd heeft de direct- en indirectheid
van tnelhandelingen betre*king op de vrixag of er een enkelvoudige dan wel een meer-
voudige illocutie wordt gerealiseerd; het begrippenpaar expliciet- en implicietheid
daarentegen wordt opgevat als de aan- respectievelijk afivezigheid van linguistische
elementen waannee letterlijk naar de propositionele componenten van de directief wordt
verwezen.

De nndificerendc dimensie

In de modificerende dimensie gaat het om de vraag of de kernpropositie van de directieve
taalhandeling is gemodificeerd.
De modificerende dimensie heeft uitsluitend berekking op directieven die predicerend-ex-
pliciet zijn. Directieven zijn binair opgesplitst in (1) gemodificeerde en (2) niet-gemodifr-
ceerde uitingen.

Een gernodificeerde directief vat ik op als een directief waarvan de kernpropositie
wordt gemodificeerd door lexicale centraal exEa-propositionele elementen (ne 7.1), In
een gemodificeerde directief hebben de modificerende elementen een directe invloed op
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hetgeen in de kernpropositie tot uitdrukking wordt gebracht. Een uiting als Krn je hct
zout even anngeven? is een voorbeeld van een gemodificeerde directief. In de praktijk
wordt modificatie voornamelijk tot stand gebracht door modale werloroorden.

In hoofdstuk 10 inventariseer alle varianten van modificatie bij directieven in het
Spaans.

De zircrype-dimensie

De rol die het zinstype qpeelt in de realisatie van de directieve taalhandeling komt tot
uitdrukking in de zinstypedimensie. Een directief komt tot stand met (1) een imperatieve
ztn, Q) een interrogatieve zin of met (3) een declaratieve zin. Directieven die tot stand
komen via elliptische constructies en zogeheten qw-zfurnen worden niet onder din van de
genoemde basiszinsffin gerangschikt. Deze realisaties behoren tot een restcategorie.

In hoofdstuk I I zal ik een benadering van zinsrypen volgen waarbij ervan uit wordt
gegaan dat imperatieven geschikt zijn voor de realisatie van alle soorten directieven en dat
declaratieve en interrogatieve zinnen geassocieerd worden met bepaalde tlpen directieven.

Grafiiele vercchillen tussen directief-realiswies

Het 4D-model voorziet tevens in een beschrijving van het graduele karakter van de
verschillen tussen de realisaties van directieven. Anders dan de schalen van indirectheid
die in de literatuur zijn opgesteld (zie 6.4), lnrnnen de directief-realisaties in het 4D-
model niet op €en schaal worden weergegeven. Voor drie van de vier dimensies kunnen
schalen worden opgesteld: 6€n voor de predicerende, 6€n voor de persoonsdeictische en
66n voor de modificerende dimensie. De realisaties in de twee propositionele dimensies
worden weergegeven op rchalen met drie, de realisaties in de modificerende dimensie met
een schaal met twee punten van elkaar uitsluitende categorieEn (figuur 7).

PrEx Prlnt

a. Schaal van predicerende implicietheid

Prlmp

PdEx Pdlnt

b. Schaal van persoons-deictische implicietheid

.M

c. Schaal van modificatie

+M

Figuur 7. Schalen van realisaties van directieven volgens het 4D-model.

De zinstlpe-dimensie onderscheidt zich in dit verband van de overige dimensies, doordat
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de realisaties van directieven in zinstypedimensie geen graduele verschillen vertonen.

7.3 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de contouren geschetst van een model witarmee de linguistische
stnrctuur van realisaties van directieve tnnlhandelingen op een eenduidige manier kan
worden beschrcven. In het model worden vier dimensies onderscheiden: de predicerende

dimensie, de persoons-deictische dimensie, de modificerende dimensie en de zinstlpe-
dimensie. Een verantwoording voor deze vier dimensies heb ik gegeven met een analyse
van de zogeheten indicatoren van directiviteit. Uitgangspunt bd de postulering van de vier
dimensies zijn de propositionele en extra-propositionele basiselementen van de directieve
taalhandeling. Per afzonderlijke dimensie wordt elke directief-realisatie gescoord: in de
predicerende en persoondeictische dimensie als expliciet, interpliciet of impliciet; in de
modificerende dimensie als gemodificeerd of niet-gemodificeerd en in de zinstlpe-
dirnensie als imperatieve, interrogatieve of declaratieve zin.

In de volgende vier hoofdstuldcn yul ik het 4D-model nader in aan de hand van de
directieven die ik heb aangetroffen in een corpus van spaanstalige dialogen. Achter-
eenvolgens komen aan bod de predicerende dimensie (hoofdstuk 8), de persoons-deicti-

sche dimensie (hoofdstuk 9), de modificerende dimensie (hoofdstuk l0) en de zinstype-
dimensie (hoofdstuk l1). In hoofdstuk 12 doe ik verslag van een empirisch onderzoek
naar realisaties van directieven dat ik heb verricht op basis van het 4D-model. In dat
hoofdstuk ga ik ook in op het corpus waar ik mijn bevindingen op baseer.
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De predicerende dimensie is de eerste van de vier dimensies waanrit het 4D-model van
realisaties van directieven is opgebouwd. Zoals ik uiteen heb gezet in hoofdstuk 7 heeft
deze dimensie beuelfting op de predicerende component van de kernpropositie van de
directieve taalhandeling. Daarin wordt, al dan niet letterlijk, de handeling tot uitdrukking
gebracht waartoe de hoorder wordt aangezet. De,ze handeling is, per definitie, toekomstig.
In de predicerende dimensie wordt elke directief in e€n van de volgende drie categorieEn

ingedeeld: predicerende explicietheid (8.1), predicerende interplicietheid (8.2) of predice-
rende implicietheid (8.3).r

8.1 Predicerende explicietheid

Een directieve taalhandeling is expliciet in de predicerende dimensie indien de uit te
voeren handeling lenerlijk in de kernpropositie van de uiting wordt gespecificeerd.
Predicerend-expliciete directieven zijn zrer uiteenlopend voor wat betreft hun linguistische
stnrctuur, het type directief en het soort handeling waartoe de hoorder wordt aang?.zot.

Om dit te illustreren geef ik een vieral voorbeelden, waarbij ik tussen haa\ies steeds

vermeld hoe de uiting wordt geindexeerd in de overige dimensies (respectievelijk de
pe$oons-deictische, modificerende en zinsrype-dimensie), of de directief impositief of
niet-impositief is en wat voor soort handeling in het geding is (zie 6.1).

(l) Maite, s€ come con la boca cerrada... (CC:21) ('Maite, je ('men') eet met de
mond dicht') (persoons-deictisch-impliciet; niet-gemodificeerd; declaratieve an;
impositief; gespecificeerde handeling)

Ql Ponte comoda (CP:52) ('Maak 't je gemalckelijk') (persoonsdeictisch-expliciet;
niet-gemodificeerd; imperatieve zin; niet-impositief; ongespecificeerde handeling)

(3) Me gustaria que te vinieras conmigo... (GA:9a) ('Ik zou het leuk vinden als je met
mij zou meegaan...') (persoonsdeictirch-expliciet; gemodificeerd; declaratieve zin;
impositief; gespecificeerde handeling)

(4) 6Quiere firmar aeuf, por favor? (LP:79) ('Wilt u hier tekenen, alstublieft?') Oer-
soonsdeictisch-expliciet; gemodificeerd; interrogatieve zin; impositief; ge.spesifi-

ceerde handeling)

Deze voorbeelden zijn predicerend-expliciet, omdat de uit te voeren handeling steeds met
zoveel woorden wordt genoemd, respectievelgk comer con la boca cenadn, ponerse

cfunda, venir corunigo enfirnur aqui. Voor de laatste twee van deze voorbeelden, (3) en
(4), geldt dat ze, vanwege het feit dat er nuee illocuties tegelijkertijd worden gerealiseerd,

als indirecte taalhandeling dienen te worden aangemerkt. Omdat de uit te voeren hande-

I De voorbeelden aan de hand waarvan ik het 4D-model illustreer zijn aftomstig uit het corpus

van Spaanse fiImscenario's en toneelstukken dat in hoofdsnrk 12 wordt beschreven. In dat hoofd-
shrk komen ook de kwantitatieve toepassingen van het model aan de orde. ln de hoofdsnrkken

waarin de vier dimensies uiteen worden gezet (8-11) beperk ik me voor wat betreft de kwantitatie-

ve analyse tot enkele specifieke observaties.
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ling in alle gevallen letter$k wordt geqpecificeerd worden deze voorbeelden in mijn
model als predicerend-expliciet beschouwd.

8.2 Predicerende interplicietheid

Er ajn drie soorten directieFrealisaties die noch onder predicerende explicietheid noch
onder predicerende implicietheid Lunnen worden gerangschilt, omdat ze zowel eigen-
schappen van de een als van de ander vertonen. Dezn drie categorie€n noem ik predice-
rend-interpliciet. Het zijn directieven waarin een ongewenste vorm van gedrag wordt
beschreven (8.2.1), directieven waarin naar het verricht zijn van de handeling wordt
geinformeerd (8.2.2) en elliptische directieven, waarin gden handeling wordt genoemd
(8.2.3).

8.2.1 Sigrwleren vail een ongewenste handeling

Tot het eerste type interplicietheid behoren directieven die een handeling van de hoorder
beschrijven. Specifieker gesteld betreffen zE @n evaluatie van een handeling of en
bepaalde vorm van gedrag die de hoorder verricht of vertoont op het moment van de
uiting. In de ogen van de qpreker is die handeling of dat gedrag ongewenst en is het zijn
intentie dat ermee wordt gestopt; het kan ook zijn dat het niet de qpreker is die zulks wil,
maar dat die handeling of dat gedrag ongewenst is bezien vanuit de hoorder. In het eerste
geval is de taalhandeling een impositief, in het tweede geval een niet-impositief. Beide
gevallen betreffen bevestigende zinnen, (5) en (6). Tot deze categorie behoren ook
directieven waarin de spreker signaleert dat een bepaalde handeling of vorm van gedrag,
die juist gewenst is, niet wordt vertoond. Het bereft hier ontkennende zinnen van het

bTe O en (8).

(5) 1Me haces dario! (CN:154) ('Je doet me prjn!')
(6) iBah!, creo que te pasas... (OP:64) ('Ach, ik vind dat je te ver gaat')
(7) Parece que te dan cuerda. No paras de hablar (OP:65) ('Je kletst me de oren van

me hoofd. Je houdt niet op met praten')
(8) No vives en contacto con tu casa, no te importa nada (LP:97) ('Je hebt geen band

met je huis, het interesseert je nils')

Ofschoon de geintendeerde handeling letterlijk in de propositie van dit soort directieven
wordt uitgedrukt, onderscheiden ze ach van directieven die predicerend-expliciet zijn
door het feil dat het niet tot stand komen van wat in de propositie wordt uitgedrukt
gewenst is.

In bovenstaande voorbeelden wordt naar de handeling of het gedrag dat in het
geding is steeds verwezen via de presente van het betreffende werhrroord. Dit is in de
meeste voorbeelden van dit type interplicietheid het geval, hetgeen voor de hand ligt
omdat het een actuele stand van zaken betreft. Van de voorbeelden in de presente wordt
met de estar * gentrdio-perifrase het accent gelegd op het voortduren van de beschreven
stand van zaken:

(9) lBasta! Creo que estds excediendo, Marta... (GA:30) ('Genoeg! Ik vind dat je aan
het overdrijven bent, Marta...')
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(10) iPero, cofro, qu6 te pasa con esta tfa! ;Si tri has tenido veinte mujeres mejor que
ella! 1Te estfu desquiciando! (CN:124) ('Wat heb je nou toch verdomme met dat
wijfl Je hebt trryintig wouwen gehad die beter zijn dan zij! Je bent van streek!')

Onderhavige directieven drukken vaak nadrukkelijk de onwede van de qpreker over het
gedrag van de hoorder uit, mals ook wordt gesteld in het volgende citaat:

Con frecuencia, el uso de esta forma l=estar + gerundiol implica una fuerte toma
de posicidn por parte de quien habla, que puede expre$u con ella irritaci6n,
irnpaciencia (Matte Bon, 1992b:160). ('Vaak impliceart het gebruik van deze vorm
een duidelijke stellingname vur degene die spreekt, die er ergernis of ongeduld
mee kan uitdrukken.')

In een relatief klein aantal gevallen van het onderhavige 4rpe predicerende interplicietheid
wordt de handeling niet in de presente uitgedrukt, maar in de presente perfecto (11), in de
dcrtnido (12) of met de ir a * infinitivo-constructie (13).

(11) Todalira no lo has pagado (LP:133) ('Ie hebt 't nog niet betaald')
(12) Se dej6 usted la puerta abierta, como siempre (CP:22) ('U heeft de deur open

laten saan, zoals altijd')
(13) Creo que vas a hacer una locura (GA:al) ('Ik vind dat je iets stoms gaat doen')

Tot de directieven waarin een ongewenste handeling wordt beschreven behoort ook een

aantal gevallen waarvan de gesignaleerde handeling in een door de conjunctie si (rw)
('als...(nie0') ingeleide brjzin tot uitdrukking wordt gebracht. In dit type realisatie heeft
de gesignaleerde handeling een hypothetisch karakter door het feit dat deze in een

conditionele bdzin wordt uitgedrukt:

(14) Si haces eso, pondrds nerviosos a tus pacientes (CP:19) ('Als je dat doet, maak je
je patiEnten zenuwachtig')

(15) Si te enamoras de mf, entonces ya no te reqpeto (LP:91) ('Als je verliefd op me
wordt dan respecteer ik je niet meer')

Mede bepalend voor de strekking van deze conditionele directieven is de lexicale
betekenis van de hoofdzin. Daarin worden de negatieve gevolgen omschreven van de
handeling die in bijzin wordt uitgednrkt.2

Voor de tot hier toe besproken directieven waarin een ongewenste handeling wordt
beschreven geldt dat het zinstpe steods declaratief is. Een klein aanal realisaties dat tot
dit t)rpe predicerende interplicietheid behoort, komt tot stand via een interrogatieve zin.
Dit zijn altijd retorische wagen:

(16) Pero, ic6mo se te ocurre salir de noche estando Javier con fiebre? (LP:108)
('Maar hoe haal je het in je hoofd om 's nachts weg te gaan als Javier koorts
heeft?')

2 Voor de meeste conditionele directieven geldt dat ze niet predicerend-interpliciet zijn, maar pre-

dicerend expliciet. Deze worden besproken in het kader van niet-gemodificeerde directieven
(10.1).

13r
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Dit soort en andere retorische vragen worden uitgebreider behandeld in 11.3.4.
Tot slot dient opgemerkt te worden dat niet alle uitingen waarin de spreker zijn

onwede ten opzichte van het handelen van de hoorder tot uitdrukking brengt kunnen
worden aangemerkt als directieve taalhandeling. Soms is onduidelijk of de betreffende
ualhandeling wel directief is. Van voorbeelden als (5), waarin het een @ncrete vonn van
gedrag betreft die op het moment van spreken aan de gang is en dat duidelijk ongewenst
is, is het ook zonder contextuele informatie aannemelijk dat er een directief in het geding
is; maar van andere voorbeelden is, ook met kennis val de context, niet dtijd uit te
maken of de uiting een verwijt is met een directieve strekking of een assertief waarmee de
spreker alleen zijn mening tot uitdrukking wil laten komen, zonder dat hij de intentie
heeft om de hoorder tot handelen aan te zetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor (17), waarin
het feit dat de qpreker een wouw is die haar ex-man verwijten maakt over zijn gedrag
tegen hun kind mede bepalend is voor de directieve sEekking van de uiting.

(17) Me ha dicho que el oro dfa le has dado cerveza (OP:30) ('Hij heeft me verteld dat
je 'm laatst bier hebt gegeven')

Op deze problematiek wordt nader ingegaan n 12.2.3.

8.2.2 Vragen naar hct venicht zijn van een lwndcling

Het tweede type directieven dat interpliciet is in de predicerende dimensie betreft uitingen
waarin de spreker bij de hoorder informeert of een handeling al verricht is. In alle
voorbeelden van dit tlpe stelt de qpreker een ja/nee vraag aan de hoorder over een
eventueel in het verleden verrichte handeling waarbd het zijn bedoeling is dat indien de
hoorder deze vraag niet bevestigend kan beantwoorden hij die handeling alsnog verricht.
Directieven waarin gewaagd wordt naar het verricht zijn van de handeling bevatten bd
voorkeur een werkrvmrd in €€n van de verleden tijden. Meestal is dat de presewe
perfecto, de verleden tijd waarmee een verband met het heden tot uitdrukking wordt
gebracht:

(18) eHas contado ovejas? (CC:aO) ('Heb je de schaapjes geteld?')
(19) 1,Ir has dado el yogurt a Javier? (LP:101) ('Heb je Javier zijn yoghurt gegeven?')

In mindere mate wordt ook de pretdrito Wtido gebnrikt:

(20) Oiga, 6cerrd la puerta? (LP:a0) (ZeE, heeft u de deur dicht gedaan?')

QL) ;,Terminaste? (LP:100) ('Heb je 't af?')

Marginaal is het aantal voorbeelden dat afujkt van het stramien dat in dit type interpli-
cietheid de preserue perfecto of de dafinifu wordt gebruikt. Tn QZ) wordt de imperfecto,
in Q3) de presente gebruilc. In het laatste voorbeeld heeft de presente riet znz*r
betrekking op het moment van qpreken als wel op een gewoonte.

QZ) 6No pensabas buscar esos documentos que necesitas? (GA:90) ('Was je niet van
plan die documenten die je nodig hebt te gaan zoeken?')

Q3) 1,No piensas hacer la comida hoy? (GA:59) ('Ben je vandaag niet van plan te
koken?')



Predi c e rendc im e rp lici ethei d 133

Het merendeel van de directieven waarin naar de verrichting van de handeling wordt
geinformeerd zijn aff,rrmatieve zinnen. De twee uitzonderingen zrjn bovenstaande
ontkennende zinnen waarin de imperfecto efi preserue wordt gebruikt.

Net zoals voor de hierboven beqproken directieven waarin de spreker een bepaald
gedrag van de hoorder aan de orde stelt, geldt ook voor dit t)?e interpliciete directief dat
de grens tussen een uiting met een directieve of een nietdirectieve strekking niet altijd
onomstotelijk is vast te stellen. Daarvoor is in sommige gevallen contextuele inforrnatie
onontbeerlijk. Ook voor tanlgebruikers zelf is niet aldd duidelijk of er een directief in het
geding is. In de door mij onderzochte teksten vond ik een voorbeeld waarbij de hoorder

-de minninr van de qpreker- een informatieve vrdag, bedoeld om het gesprek een
andere wending te geven, opvat als een poging van de qpreker om duidehjk te maken dat
deze wil dat hij haar huis verlaat.

Q4') S: 6Arreglaste la moto?
(Matnlo comprendc qrc ella no dcsea seguir hablaildo dcl tema lngar y nifio.)
H: Pasado mafrana me voy oEa vez, si es eso lo que quieres saber (LP:93)
('Heb je de motor gerepareerd? -Manolo begrijpt dat ze niet meer over het
onderwerp huis en kind wil praten- Overmorgen ga ik weer, als dat het is wat je
wilt weten')

Directieven waarin de spreker informeert naar de verrichting van een bepaalde handeling
lijken op het eerste gezicht op retorische vragen (zie 11.3.4) miur onderscheiden zich
daarvan in verschillende opzichten. Ten eerste heeft het soort directieven dat hier wordt
beschreven een vast stramien: het zijn altijd jalnee vragen waarin €€n specifieke handeling
aan de orde is die bij voorkeur in een verleden tijd tot uitdrukking wordt gebracht.
Retorische vragen daarentegen komen behalve met ja/nee vrdgen ook met andere soorten
vragen tot stand. Ten hileede is het, anders dan dat bij retorische vragen het geval is, niet
m dat de hoorder geen afltwoord op zijn vraag verwacht: een verbale reactie is in de

regel niet ongepast. Een derde verschil is functioneel van aard: waar met retorische
wagen specifieke perlocutionaire effecten tot stand lflnnen worden gebracht -directieve
retorische vragen brengen vaak laitiek op de hoorder tot uitdrukkitrE-, heeft de spreker
met onderhavige directieven meestal uitsluitend de verrichting vaJr een specifieke
handeling op het oog.

8. 2. 3 Elliptisclu directieven

Het derde en laatste 6pe interpliciete directieven betreft de categorie elliptische directie-
ven. Het zijn uitingen met Een onvolledige propositie, waarin geen handeling wordt
genoemd, noch de gewenste noch enige andere. In sommige gevallen wordt d€n aspect

van de handeling genoemd, soms ontbreekt ook een referentie aan de hoorder. Vanuit
grammaticaal perspectief bezien zijn elliptische directieven zinnen zonder een (volledige)
verbale kern die uitsluitend uit nominale constituenten bestaan. Voor de meste elliptische
directieven geldt dat de geqprekssituatie het de spreker mogelijk maakt zijn uiting te
beperken tot 66n of meer onontbeerlijke constituenten, die betekenis laijgen als ze in
relatie worden gebracht met wat in een eerder stadium is gezegd of met wat nadien wordt
gezegd. Dit geldt niet voor een aantal partikels met een directieve strekking die ik onder

de elliptische directieven heb gerangschikt.
Op basis van de aard van de constituenten die in de uiting worden vermeld onder-
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scheid ik vijf typen elliptische directieven.

Hoordcr-referentie

Het eerste type betreft uitingen die geen handeling tot uitdrukking brengen, mzur alleen
een referentie aan de hoorder als uitvoerder van deze verzwegen handeling bevatten. Deze
verwijzing komt tot stand door een persoonlijk voornaamwoord (25) of een eigenaam

Q6l, of een combinatie van die twer Q7):

(25) No, no. Tf (CP:117) ('Nee, nee. Jf ')
(26) iAnselmo! (CC:13) ('Anselmo!')

Q7) Ahora t6, Maite (CC:17) ('Nu jrj, Maite')

Ze ontlenen hun directieve strekking voornamelijk aan prosodische factoren en verschil-
lende contextuele aanwijzingen. (28) bijvoorbeeld kijgt zijn directieve status mede op
grond van het feit dat de spreker met zijn vingers knipt:

(28) lFenundo 1:qpreker) chasca los dcdos dclante ellal Mari Carmen... Mari
Carmen... (CP:110) ('Fernando knipt vlak voor haar met zijn vingers: Mad
Carmen... Mari Carmen')

Doorgaans is de uit te voeren handeling bij dit soort elliptische directieven v31 algemene
aard, zoals ophouden met het verrichten van een handeling, gaan of komen.

Onvoltooidc uitingen

Tot het tweede qrpe elliptische directieven behoren uitingen die om een of andere rcden
niet worden voltooid, bijvoorbeeld doordat de hoorder de spreker onderbreekt of door het
delicate karakter van de gewenste handeling. Meestal wordt de uit te voeren handeling
niet genoemd, in sommige gevallen slechts ten dele; wel wordt meestal naar de hoorder
ds uiwoerder van de handeling verwezen. Onder de voorbeelden herkennen we constnrc-
ties die vaker worden gebruikt als directief-realisaties.

(29) No tienes derecho a... (GA:75) ('Ie hebt geen recht om...')
(30) Yo no digo de casarnos, lo 6nico que te prqpongo es... (LP:IIA ('Ik zeg niet dat

we moeten gaan trouwen, het enige dat ik je voorstel is...')

In bovenstaande voorbeelden wordt de uiting niet voltooid als gevolg van een intemrptie
door de hoorder. In het volgende vmrbeeld maakt de spreker zijn directief niet af doordat
het onderwerp (naar de wc gaan) in zijn ogen -gezien de sinratie en de hoorder- ong*
past is:

(31) Oye, i,podrias hacerme un favor? Llevo horas sin poder... eMe dejas que vaya

a...? (LP:136) ('Hee, nBB ik je ies vragen? Ik heb al uren niet kunnen... Vind je
het goed als ik naar...?')
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Gedceltelijl<c specificwie van de ltandeling

Het derde type elliptische directieven arjn uitingen waarvan de kernpropositie geen

referentie aan de hoorder bevat, maar alleen een gedeeltelijke specificatie van de uit te
v@ren handeling: uitsluitend het object waar de directief betrekking op heeft wordt
geexpliciteerd. Meestal geldt dat het elliptische lcarakter van dit type directieven wordt
verklaard door het routineuze, vanzeHqprekende karakter van de gewenste handeling in
die specifieke situatie; ook komt het voor dat de directief een reactie is op een uiting van
de hoorder. In de meeste gevallen lijdt het geen twufel wat die handeling is, zelfs al
wordt de uiting losgekoppeld van 6s taalgebnrikssimatie:

(32) iUn momento, por favor! (CN:60) ('Een ogenblik alsjeblieft')
(33) ;Taxi! (OP:laQ ('Taxi!')

In enkele gevallen is de vernvegen handeling alleen duidelijk op basis van kennis van de

In (34) is de bedoelde handeling nrcencmcn en in Q5) vastlnudcn (zoak lwt

(34) Flores... (LP:I4Z) ('Bloemen...')
(35) Irene, el tenedor (CC:21) ('Irene, je vork')

Voorbeeld (36b) laijgt een directieve betekenis door de voorafgaande vraag van de

hmrder (36a):

(36) (a) ;Quieres que te cuente un cuento? ('Wil je dat ik je een verhaaltje vertel?')
(b) Sf, el de Almendrita (CC:40) ('Ja, dat van el Ahnendrita')

Meest voorkomend zijn voorbeelden waarbij de handelingen goon, (37) en (38), en geven,

(39) en (40), zijn verzrvegen:

AT lAl aeropuefto, por favor! (OP:1a0) ('Naar het vliegveld, alsjeblieft')
(38) Hala, a la cama (CC:al) ('Hup, naar bed')
(39) Un Winston, abuela (LP:121) ('Een p{ie Winston, omaatje')
(40) Un beso (CC:37) ('Een kus')

Wijze van verriclxen van dc handcling

Het vierde t,?e elliptische directieven zijn uitingen met een propositie waarin uitsluitend
wordt aangegeven hoe *n bepaalde handeling die op het moment van qpreken aan de

gang is bij voorkeur dient te worden verricht. De,zp, instructie wordt steeds door middel
van een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord tot uitdrukking gebracht. Ook voor dit type

elliptische directieven geldt dat deze bedoelde handeling meestal duidelijk is zonder kennis
van context:

(41) Tf tranquila, ieh? (CN:76) ('Rustig aan jtj')
(42) M{s lento, es un adagio (OP:58) ('I-angzamer, het is een adagio')
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Panikels

Tot het vijfde en laatste tlpe elliptische directieven behoren partikels met een directieve
functie. Ze verschillen van de overige soorten elliptische uitingen, omdat ze hun betekenis
niet onlenen ,tan de context:

(43) 1Cuidado.... Carlos... Carlos!... (GA:43) ('Krjk uit... Carlos... Carlos!')
(44) iQu6 estdis esperando! ;Iargo! (LP:12a) ('Wat zitten jullie te wachten! Donder

op!')
(45) Adelante... (CP:38) ('Ga je gang')

Tot dit tpe elliptische directieven reken ik ook het gebruik van porfavor in (a6):

(45) Por favor, Luis (LP:al ('Alsjeblieft, Luis')

Als por favor, zoals in bovenstaand voorbeeld, niet een verzoek vergezelt rnaar zelfsan-
dig voorkomt heeft het vaak een directieve betekenis, wiutronder dan iets moet worden
verstaan als por favor, ru digas eso ('alsjeblieft, zeg dat niet') of por favor, no mc
rnolestes ('alsjeblieft, val me niet lastig') (vgl. Matte Bon, 1992b:289).

8.3 Predicerende implicietheid

Tot de directieven die impliciet zijn in de predicerende dimensie behoren uitingen met een
volledige propositie waarin de handeling of situatie die wordt genoemd een andere is dan
de handeling waartoe de hoorder wordt aangezet. Voor predicerend-impliciete directieven
geldt dat ze zich in princrpe minder goed laten onderverdelen op grond van formele,
synactische criteria. Predicerend-impliciete directieven zijn opgesplitst in zwak (8.3.1) en
sterk contextafhankelijke t)?en (8.3.2). Van zwak contextaftrankelijke directieven kan ook
zonder kennis van de taalgebruikssituatie wel worden achterhaald welke handeling wordt
bedoeld; de interpretatie van sterk contextafhankelijke directieven leunt daarentegen in
sterke mate op de context. Een derde t)"e predicerend-impliciete directieven betreft
ironische directieven, die deels zlutak en deels sterk contextafhankelijk zijn (8.3.3).

De interpretatie van predicerend-impliciete directieven kan worden gekarakteri-
seerd in termen vanpractical reasoning, een begrip dat Brown & Levinson (1987:$3.1.3
en $4.2) in hun beleefdheidstheorie hantercn om de rationaliteit van het door hen
gepostuleerde modelpersoon te verantwoorden:

We here define 'rationality' as the application of a specific mode of reasoning -
what Aristotle (1969) called 'practical reasoning' - which guarantees inferences
from ends or goals to means that will satisfy those ends (1987:6a).

Voor zwak contextaflrankelijke directieven geldt dat een rationeel taalgebruiker mag
worden geacht probleemloos en met weinig of geen hulp van de context, door praktisch te
redeneren, de bedoelde handeling te larnnen achterhalen. Voor sterk contextafhankelijke
directieven geldt dat de tanlgebnriker ook een beroep doet op practical reasoning, milar
dat daarbij kennis van de context onontbeerlijk is om de bedoelde handeling te achterha-
len.

Het criterium van contextafhankelijkheid lijkt op het @rste gezicht te resulteren in



Predi c e re rde impli c ie tluid t37

categorieEn die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Nu is het inderdaad zo dat het
onderscheid tussen zwak en sterk contextafhankelijke directieven een gradueel karakter
heeft, maar als we de voorbeelden van beide soorten directieven met elkaar vergelijken
blijken de zwak en sterk contextafhankelijke directieven elkaar in de meeste gevallen
duidelijk uit te sluiten. Voor sterk contextafhankelijke directieven geldt dat vooral een

specifieke kennis van de situatie onmisbaar is; voor zwak contextafhankelijke directieven
geldt dat in sommige gevallen enige kennis van de voorafgaande of volgende uitingen
noodzakelijk is om de bedoelde interpreatie te achterhalen.

8. 3. 1 Zwak contexaJhankclijle directieven

Onder de zwak contextafhankelijke directieven treffen we uitingen aan die zich onder-
scheiden van de rest door het feit dat ze zijn georienteerd op de spreker of op een bepaald
object. Achtereenvolgens beqpreek ik objectgmriEnteerde zwak contextafhankelijke
directieven (8.3.1.1), spreker-geori€nteerde zwak contextafhankelijke directieven (8.3.1.2)
en overige zwak contextafhankelijke directieven. Deze indeling levert niet in alle gevallen
elkaar uitsluitende categorieEn op. Voor sommige directieven geldt dat zn zowel op de
spreker als op een object georiEnteerd zijn.

8. 3. 1. I Object-geoi0weerde directieven

In het eerste type predicerend-impliciete directieven dat zwak contextafhankelijk is, is het
object waar de directief zich op concentreert de belangrijkste indicator van de uit te
voeren handeling. Ook zonder kennis van de context manifesteert de geimpliceerde

handeling zich vanzelfsprekend: deze bestaat bijna altijd uit het overhandigen of halen van
het betreffende object. Het object is de focus van de uiting en staat daarom doorgaans aan

het eind van de zin. Object-georiEnteerde directieven beheffen bij voorkeur interrogatieve
zinnen.

(47) Perdona, 6tienes un cigarrillo? (CP:17) ('Sorry, heb je een sigaret?')
(48) 6llevas chocolate? (OP:113) ('Heb je stuff bij je?')

In object-georiEnteerde directieven worden doorgaans, zoals in (47) en (48), tencr ('(n
beziQ hebben') en werkruoorden met een verwante betekenis gebruikt, maar dat is niet
altijd het geval:

(49) Son dos plazos a 580; o sea, 1.160 (LP:1a0) ('Het zijn twee termijnen van 580,
dus 1160 pesetas')

Als object-georiEnteerde directief beschouw ik ook uitingen waarin niet een bepaald object
maar een persoon de focus van de uiting is:

(50) gEstd Alejurdro? (OP:135) ('Is Alejandro er?')

Deze voorbeelden vertonen niet alleen vanuit grammaticaal perspectief bezien systemati-

sche kenmerken (het zijn doorgaans interrogatieve zinnen waarin wordt gevraagd naar het

bezit van een object, dat de focus van de zin is), mzlar ze kunnen ook alle worden
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beschreven in termen van de geslaagdheidsvoonvaarden w€Hr zE n:lar venuijzen. In
wijwel alle gevallen verwijst de qpreker naar de voorbereidende voonvaarde dat de
hoorder in staat moet zijn om de handeling te verrichten, dat wil zeggen de hoorder moet
het gevraagde object in bezit hebben.

8. 3. 1 . 2 Spreker-georihmeerdc directieven

Ook voor deze directieven geldt dat de genoemde handeling of toestand de uit te voeren
handeling in sterke mate suggereert, zonder dat het daarbij nodig is kennis te hebben van
de context. De voorbeelden hebben gemeen dat steeds de spreker zijn wensen, behoeftes
of gevoelens kenbaar maakt en ?n een directief tot stand brengt de hoorder wordt er op
een impliciete manier toe aangezet aan de wensen van de qpreker tegemoet te komen door
de betreffende handeling uit te voeren. Alle directieven vErn dit soort predicerende
implicietheid betreffen derhalve declaratieve zinnen die een letterlijke verwijzing naar de
wil van de spreker bevatten. Voor verreweg de meeste qpreker-geori€nteerde directieven
geldt dat ze niet alleen predicerend maar ook persoonsdeictisch-impliciet ajn, zmls zal
blijken in hoofdstuk 9.

In onderstaande voorbeelden staat de geintendeerde handeling steeds na het prjl$e
vermeld:

(51) Quiero estar a solas con Ana. [o que tengo que decirle nos concierne s6lo a las
dos (CC:60) ('Ik wil alleen zijn met Ana. Wat ik haar tE zeEEil heb gaat alleen
ons twedn aan') + 'Weggaan, met rust laten'

(52) Necesito dinero (GA:26) ('Ik heb geld nodig') + 'Geld geven'

Het volgende voorbeeld is spreker-georiEnteerd, maar behoort tegelijkertijd ook tot de
categorie object-georiEnteerde directieven (zie 8.3. l. 1).

(53) Un whiskito no me sentaria nada mal ahora... (GA:12) ('Een whiskietje zou me nu
lang niet slecht smaken') =+ 'WhiskY geven'

Tot dit rype prdicerende implicietheid reken ik ook het soort directieven dat in de
literatuur vaak als voorbeeld van een verhulde hint wordt gegeven:

(54) lUfff! Hace mucho frfo... (GA:21) ('Brr! Het is erg koud...')

Ik beschouw ze als zwak contextafhankelijk omdat ook zonder kennis van
duidelijk is dat de spreker bedoelt dat de hmrder iets moet doen aan het
warmte dat de spreker voelt.3

Dat spreker-georiEnteerde directieven door taalgebruikers niet altijd probleemloos
worden geinterpreteerd btijkt uit het volgende voorbeeld, waarin een wouw haar manne-
lijk bezoek ertoe aaruzet weg te ginn:

3 Dergelijke voorbeelden zijn niet per definitie directief. In het corpus trof ik het volgende voor-
beeld aan, waarbij Hace mucho frto eet (assertieve) reactie is op een bewering vao de gespreks-
partner:
(55) Tienes la cara helada I Hace mucho frfo ('Je gezicht is ijskoud / Het is koud')

de sinratie
gebrek aan
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(56) (Woleta [:SJ tiende uru llave a Ma{as lgl)
S: Ten. Es que me voy a acostar. Tengo suefro.
H: Sf...
S: Estoy cansada.
H (levantdndose): Sf... es que... sf... ah, es verdad, es tarde... Te he debido
entretener... debes estar dormida... Te debo una cena... (OP:52)
('[Violeta reikt Matias een sleutel aan] Hier. Um, ik ga naar bed. Ik ga slapen /
1a... lIk ben moe / [staat op] Ja...dus... ja... oh, dat is waar, het is al laat... ik
moet je hebben opgehouden... je zult wel doodmoe zijn... Je hebt nog een etentje
van me tegoed...')

8. 3. 1.3 Overige zwak coruexatlunlcelijltt directieven

Ongeveer de helft van de zwak contextafhankelijke directieven kan niet onder de hier
boven besproken object- en/of spreker-georiEnteerde directieven worden gerangschilt. Het
zijn directieven die gemeen hebben dat het in de propositie genoemde predikaat de uit te
voeren handeling niet letter$k verwoordt, maar wel in sterke mate suggereert.

Van de zwak contextafhankelijke directieven betreffen veel voorbeelden verwij-
zingen die de qpreker maakt naar een tijdstip, waarmee hij de hoorder ertoe wil aanzetten
op te schieten of op tijd te komena:

(57) Ana, ;ni sabes qu6 hora es? (CC:35) ('Ana, weet je wel hoe laat het is?')
(58) Te espero muiana en el estudio (CN:81) ('Ik venvacht je morgen in de studio')

De overige voorbeelden van zwak contextafhankelijke directieven zUn moeilijk te
classificeren; ze worden geillustreerd door de volgende voorbeelden, die gemeen hebben
dat het achterhalen van de bedoelde, na de pijl gegeven, handeling niet of nauwe$Ls
kennis van context vereist:

(59) 1,Y a qud esperas? (LP:1a1) ('Waar wacht je nou op?') + 'Opschieten'
(60) Oye, 6cudndo te ver€ otra vez? (LP:83) ('7*g, wanneer zie ik je weer?') +

'Langskomen'
(61) Me debes doscientas (LP: la0) ('Ie bent me 200 verschuldigd') * '200 betalen'
(62) Ya estd bien, lno? (CN:lM) ('7n is't wel genoeg, he?') + 'Ophouden'
(63) Nada mds, hija. Ya la llamar€ si la necesito. Muchas gracias (CP:4a) ('Dat was 't

mijn kind. Ik roep u wel ds ik u nodig heb. Bedankt').+ 'Weggaan'
(64) Y no hace falta que ella se entere (LP:87) ('En het is niet nodig dat zij erachter

komt') =+ 'Niets zeggen'

Een groot aalrtal van dit soort impliciete directieven kan als geconventionaliseerd worden

o In hun analyse van verzoeken formuleren Labov & Fanshel (1977) regels voor indirecte verzoe-

ken, waarin onder meer wordt gesteld dat een verzoek kan worden gedaan door tijdsverwijzingen:
If A makes to B a Request for information or an asseftion to B about (...) the time T, that
an action X might be performed by B (...), then A is heard as making a valid request of B
for the action X. (1977:82)
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beschouwd , gezien hun vaste vorm en functies:

(65) iPuedo contar con usted? (CP:37) ('Kan ik op u rekenen?') * 'Meedoen, helpen'
(66) aQu€ se dice? (CC:aa) ('Wat zer ie dan?') =+ 'Bedanken'

8. 3.2 Sterk coruexafttanlcclijke directieven

Het tweede soort predicerend-impliciete directieven omvat een aantal voorbeelden6
waarin de letterlijk uitgedrukte handeling in het geheel niet verwant is met de uit te
voeren handeling. Waar de bedoelde handeling in de uitingen van het hierboven bespro-
ken tlpe zonder kennis van context min of meer gemakkelijk is te achterhden, is in de
onderhavige gevallen kennis van de context onontbeerlijk. Vrijwel alle voorbeelden zijn
afkomstig uit €€n script, dat gekenmerkt wordt door een aantal specifieke beroepen die de
hoofdrolqpelers uitoefenen: (67) bijvoorbeeld laijgt een directieve functie door het feit dat
de qpreker een verkoper van boeken aan de deur is, die op allerlei manieren zijn hoorder
tot kopen probeert te bewegen.

(67) Seguro que usted practica deportes. ;Conoce la "Enciclopedia Olfmpica"...l
(LP:21) ('U beoefent vast en zeker een sport. Kent u de "Olympische Encyclope-
die"?') =r 'Het boek kolrn'

Het volgende voorbeeld krijgt een directieve functie door het feit dat de spreker een hoer
is die om klandizie te werven mannen aan huis bezoekt. Als ze eenmaal binnen is
probeert tn met uitingen als (58) haar hoorders tot klant te maken. Door de meeste
hoorders worden deze hints wel opgevangen:

(68) Tiene usted un piso muy bonito. 6Le importa que fisgue? (LP:22) ('Wat een mooi
huis heeft u. Vindt u het erg als ik even rondneus?') * 'van mijn diensten gebruik
maken'

8.3.3 lronische directieven

Zowel tot de zwak als de sterk contextafhaakelijke directieven behoort een klein aantal
ironische bedoelde uitingen. Voor de meeste vmrbeelden van ironische directieven geldt
dat de spreker in de eerste plaats op speelse, (69), of sarcastische, (70) en (71), wijze zijn
onvrede met een bepaalde vorm van handelen van de hoorder tot uitdrukking probeert te
brengen; tegelijkertijd wil hij bereiken dat deze de betreffende handeling staakt. Wat dit
laatste betreft vertonen veel ironische directieven venvantschap met directieven waarin
een ongewenste vorm van gedrag aan de orde wordt gesteld.

De volgende voorbeelden zijn zwak contextafhankelijk. De bedoelde illocutie is
steeds te begrijpen zonder veel kennis van de context, doordat het gesignaleerde gedrag
als negatief wordt voorgesteld:

5 Zie voor het conventiouele karakter van hints 3.4 en 3.5.

6 Sterk contextafhankelijke directieven zijn betrekkelijk muginaal in aantal (zie ook hoofdstuk
t2).
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(59) Pareces un locutor (OP:ll6) ('Je lijkt wel een omroeper') +'ophouden met
kletsen'

(70) No te molestes en apagar el cigarrillo, huele que apesta (GA:a8) ('Doe geen
moeite om je sigaret uit te doen, het stinkt hier als de ziekte') = 'sigaret uitdoen'

(71) ;,Ruido? iYo, ruido? Hombre, mira qud bien. Td eres el mds indicado para
hablarme a mi de nridos... (OP:100) (Kabaal? Ik, kabaal? Nou zeg, die is mooi.
Jij bent wel de meest iungewezen persoon om tegen mij over kabaal te begin-
nen...') = 'niet tegen mij zeggen dat ik stil moet zijn'

De volgende voorbeelden zijn sterk contextafhankelijk. Om (72) te interpreteren als een

ironische directief is het noodzakelijk te weten dat de spreker een jaloerse minnaar is die
zijn geliefde in intieme omhelzing aantreft met de hoorder. Voor (73) is het nodig te
wetcn dat de qpreker de hoorder dwingt een smerige hap op te eten:

(72) Bdsala, no te reprimas, en serio... (OP:100) ('Kus haar maar h@r, hou je niet in,
ik meen 't') = 'blijf van haar af

Q3) Es para ti. Con los mejores deseos de la casa (LP:124) ('Dit is voor jou. Met de
beste wenssn van het huis') + 'opeten'

Ironische directieven verschillen onderling voor wat betreft de specificatie van de
handeling. In (70) -apagar el ciganill* en (72) -besarla- wordt letterlijk verwezen
naar de handeling wiur de directief berekking op heeft. In andere ironische directieven

-(69) en (73)- is dat niet het geval.

8.4 Conclusie

De predicerende dimensie is de eerste van vier dimensies waanrit het model van realisa-
ties van directieven is opgebouwd. In de predicerende dimensie worden de manieren
waarop de uit te voeren handeling in de kernpropositie van de directief tot uitdruklcing
wordt gebracht gedefinieerd in termen van explicietheid, implicietheid en interplicietheid.
Een directief is expliciet in de predicerende dimensie indien de in de kernpropositie
verwoorde handeling letterlijk overeenkomt met de uit te voeren handeling. Een directief
is predicerend-impliciet indien de in de kernpropositie verwoorde handeling een andere is
dan de uit te voeren handeling. Predicerend-impliciete directieven verschillen onderling in
de mate waarin hun interpretatie afhankelijk is van de context. In veel gevallen is de
inhoud van de directief wel duidelijk zonder contextuele gegevens; in andere gevallen
leunt de interpretatie van de directief in sterke mate op de context. Predicerend-interpli-
ciete directieven betreffen constructies die zowel kenmerken vertonen van predicerend-ex-
pliciete als van predicerend-impliciete directieven. Ik onderscheid drie tlpen predicerende
interplicietheid: directieven waarin de spreker een in zijn ogen ongewenste handeling
beschrijft, directieven waarin de spreker bij de hoorder informeert of een bepaalde
handeling al is verricht en elliptische directieven, dat wil zeggen uitingen waarin geen

handeling miutr alleen een aspect ervan wordt genoemd.
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De persoons-deictische dimensie is de tweede van de vier dimensies waamit het 4D-model
van realisaties van directieven is opgebouwd. Naast de predicerende is de persoons-

deictische de trueede propositionele dimensie. De persoonsdeictische dimensie heeft
betrekking op de refererende component v:rn de kernpropositie van directieve taalhande-
lingen. In directieven verwijst de spreker, al dan niet expliciet, naar de hoorder als
degene die er door hem toe wordt aangezet de handeling uit te voeren die in de predice-
rende component van de kernpropositie tot uitdnrkking wordt gebracht. Aangezien het
Spaans een pre.drop taal is komt de venrijzing naar de geqprekspartners in principe tot
stand door flexie van het predikaat. F.xpliciete nominale verwijzing naar de qpreker en de
hoorder met behulp van pronomina geldt als gemarkeerd.

In de persoons-deictische dimensie wordt elke directief ingedeeld in 66n van de
volgende drie categorie€n: peffioons-deictische explicietheid (9.1), persoonsdeictische
interplicietheid (9.2) of persoons-deictische implicietheid (9.3).

Bij de indexering van de directief als persoons-deictisch-expliciet, interpliciet of
impliciet zijn de propositionele en centraal extra-propositionele componenten van de uiting
bepalend. Perifere elementen zoals vocatieven heb ik buiten beschouwing gelaten (zie
7.r).

9. 1 Persoonsdeictische explicietheid

Een directief is exptciet in de persoonsdeictische dimensie indien er via flexie van het
het werkrvoord of via een subjects-pronomen letterlijk wordt verwezen naar de hoorder
als uitvoerder van de handeling die in de kernpropositie wordt uitgednrkt. Er kan

uitsluitend aan de hoorder gerefereerd worden (9.1.1), maar ook aan de spreker en de
hoorder. Spreker- en hoorderreferentie kan inclusief zijn (9.1.2) of exclusief (9.1.3).

9.1.1 Referentie aan dc hoordcr

Voor verreweg de meeste directieven geldt dat de spreker letterlijk aan de hoorder
refereert als uiwoerder van de te realiseren handeling. De grammaticale reflectie hiervan
is in de meeste gevdlen een ondenverp in de tweede persoon.

De verwdzing naar de hoorder komt doorgaans tot stand door flexie van het werk-
woord in de kernpropositie waarmee de uit te voeren handeling tot uitdrukting wordt
gebracht, (1) en (2), of door flexie van het werlovoord waarmee de kempropositie wordt
gemodificeerd, (3) en (4):

(1) Pon esa pistola donde estaba (CC:54) ('I-eg dat pistool neer waar het lag')
(2) Me pone un cofrac... (OP:137) ('Schenkt u mij een cognac in')
(3) 6Quieres acabar de una vez...? (GA:75) ('Wil je nou wel eens ophouden?')
(4) Tienes que ser fuerte... (GA:51) ('Je moet sterk zijn')

De laatste twee van deze voorbeelden worden beschouwd als indirecte taelhandeling,

doordat er twee simultane illocuties worden verricht; in mijn model worden ze zowel in
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de predicerende als in de persoons-deictische dimensie als expliciet opgevat.
De gevallen waarin de hoorder via een subject-pronomen expliciet als uiwoerder

van de gewenste handeling wordt genoemd komen in het corpus relatief weinig voor. In
het volgende voorbeeld wordt de hoorder expliciet vermeld, omdat de spreker 6dn hoorder
aanspreett te midden van een aanhl andere toehoorders:

(5) Quitate nrt dd medio, por favor (CC:54) ('Ga j{ even opzij, alsjeblieft')

In (6) en (7) is er sprake van disuibutieve referentie: ai wordt emfatisch gebruikt omdat
de spreker de nadnrk legt op een specifieke rolverdeling:

(6) iSigue ahora tfi, Cristina, cuando entre la melodia! (CN:66) ('Ga jrj nf door,
Cristina, zodra de melodie begint')

Aj (...), yo puedo hacerlo. fii tienes que descansar... (GA:a9) ('... ik kan 't doen. Jij
moet uitrusten')

Bij directieven die door middel van de imperatief tot stand komen is het expliciteren van
de beleefde aanqpreelvorm minder zeldzaarn dan het expliciet vermelden van de informele
aanspreekvorm. In tegenstelling tot het expliciet noemen van de hoorder in (5)-(7) wordt
het gebruik van usted in (8) en (9) verklaard door het feit dat de spreker beleefdheid
jegens de hoorder tot uitdrukking wil brcngen.

(8) Haga usted una oferta (LP:221('Doet u een aanbod')
(9) Hala, no exagere usted (LP: 19) ('Kom, overdrijft u toch niet')

Voor wat betreft persoons-deictische explicietheid gaf ik tot nu toe uitsluitend voorbeelden
waarbij in de propositie niet alleen letterlijk aan de hoorder wordt gerefereerd, maar
daarnaast ook de uit te voeren handeling letterlijk wordt gespecificeerd - gevallen dus
van predicerende en persoons-deictische explicietheid. De volgende voorbeelden zrjn
persoons-deictisch-expliciet, maar predicerend nieu (10) is een elliptische, d.w.z. prcdice-
rend-interpliciete directief en (l l) een predicerend-impliciete directief.

(10) Ahora td (CC:59) ('Nu jrj')
(11) 1,Y a qud esperas? (LP:1a1) ('Waar wacht je nou op?')

9.1.2 lrclwieve referentie aan dc spreker en dc lworder

Ook persoonsdeictisch-expliciet zijn directieven waarin de qpreker nchu,elf en de hoorder
als gezamelijke uiwoerders van de handeling presenteert. Deze inclusieve referentie komt
tot stand door een subject in de eerste persoon meervoud. In de volgende voorbeelden
worden de gesprekspartners gezamelijk opgevoerd als uiwoerder van de handeling:

(12) lBailemos! (CP:61) ('[aten we gaan dansen!')
(13) lCenamos juntos esta noche? (CP:123) ('Zullen we vanavond samen gaan eten?')

Een voorboeld van emfatisch gebruikte pronominde referentie is de expliciete nominale
verwijzing naar de gesprekspartners in (1a):
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(14) Despuds de todo lo que ha pasado desde que nos conocimos, fr y yo debemos

tener una conversacidn mds civilizada que la de aquella noche... (GA:89) ('Na
alles wat er gebeurd is sinds wij elkaar hebben leren kennen, moeten jrj en ik eens
een fatsoenlijker geqprek voeren dan dat van die ene avond...n)

9.1.3 Exclusieve referentie ann de sprel<er en de lnorder

Onder exclusieve referentie vallen directieven waarin de qpreker niet alleen letterlijk aan
de hoorder als uiwoerder van de handeling refereert marar ook zijn eigen wensen

dienaangaande expliciet voor het voetlicht brengt. De grammaticale reflectie van deze

exclusieve referentie aan spreker en hoorder is een hoofdzin met doorgaans een onder-
werp of soms een indirect object in de eerste persoon en een bijzin met een werkrvoord in
de subjttrttivo in de tweede peffioon.

Meest gebruikte constructies zijn (ru) quiero quc ('* wil (nieQ dat') en rw me
gusta q& ('* vind (niet) het leuk als'):

(15) Quiero que me expliqrcs en cristiano lo que me pasa (GA:17) ('Ik wil dat je me
duidelijk uitlegt wat er met mij aan de hand is')

(16) Me gustarta qrrc te vinieras conmigo... (GA:94) ('Ik zou het leuk vinden als je
met mij mee ging')

In termen van geslaagdheidsvoorwaarden venrdst de spreker in deze constn"rcties letterlijk
naar de oprechtheidsvoorwaarde voor impositieve taalhandelingen. Deze luidt immers dat
de spreker oprecht wil dat de hoorder de handeling uiwoert.

Indien in dit soort constructies niet de eerste persoon enkelvoud maar meervoud
wordt gebnrikt is er ook sprake van exclusieve referentie aan spreker en hoorder: de
qpreker verwijst naar zichzelf en 6en of meerdere andere personen dan de hoorder en
geeft te kennen niet deet te nemen aan de door de hoorder uit te voeren handelingr:

(17) Deseamos que te esfumes y rdpido (GA:la) ('mj hebben graag dat je je biezen
pakt en snel')

In andere gevallen wordt de eerste persoon meervoud in subjectqpositie inclusief (9.1.2)
of pseudo'inclusief (9 .2.3) gebruikt.

Behalve directieven waarin de qpreker naar de oprechtheidsvoorwaarde verwijst,
behoren ook performatieve directieven tot het t)?e persoonsdeictische explicietheid
waarin de spreker naar zijn eigen rol en naar die van de hoorder verwijst. In performati+
ve directieven refereert de qpreker aan de hoorder en geeft hij daarnaast expliciet aan

welke taelhandeling hrj aan het verrichten is:

(18) 561o te pido que no me envfes otra vez la dichosa "Historia de la Medicina" en

ocho tomos... (LP:93) ('Ik verzoek je alleen maar om me niet meer die stomme
'Geschiedenis van de Geneeslannde' in acht delen toe te sturen...')

Voor zowel performatieven als voor directieven waarin naar de oprechtheidsvoorwaarde

' Het enige voorbeeld dat ik hiervan aantrof in het corpus is (17).
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wordt verwezen geldt dat eon expliciete nominale verwijzing naar de qpreker met
pronomina betrek*elijk zeldzaam isz:

(19) Pero yo no quiero que me ayudes (GA:39) ('Maar ik wil niet dat je me helpt')
(20) Yo no te prohibo salir (GA:97) ('ik verbied je niet weg te gaan')

Overigens zijn directieven waarin de spreker zowel expliciet naar de rol van de hoorder
als naar zrjn eigen rol verwijst per definitie gemodificeerd. Beide tlpen worden in
hoofdstuk l0 uitgebreider besproken.

9.2 Persoonsdeictische interplicietheid

Drie soorten referenties kunnen deels als persoons-deictisch-expliciet, deels als persoons-
deictisch-impliciet worden beschouwd. 7-e betreffen linguistische middelen die de spreker
tot zijn beschil*ing heeft om een specifieke verwijzing naar de hoorder uit de weg te
gaan. Ik rangschik ze onder wat ik noem persoons-deictische interplicietheid. Achtereen-
volgens bespreek ik generische referentie (9.2.1), substituerende referentie (9.2.2) en
pseudo-inclusieve referentie (9.2.q.3

9.2. 1 Gercrisclu refereruie

De eerste klasse van uitingen die interpliciet zijn in de persoons-deictische dimensie zijn
uitingen waarin de referentie aan de hoorder wordt bewerkstelligd door te verwijzen naar
de klasse waar de hoorder deel van uit maakt. Voorbelden van dergelijke generische
uitingen:

QZ) Pero yo no necesito anadie que me elija a los amigos... ;,Sabes? (OP:102) ('Ik
heb echt niemand nodig die mijn vrienden uitkiest...Weet je?')

Generische referentie is niet erg frequent in het corpus. [n andere teksten trof ik duidelij-
kere voorbeelden aan:

Q3) Estd muy feo que las mujeres se peguen (MC:2a) ('Het is niet nedes als wouwen
elkaar slaan')

Voor de meeste voorbeelden geldt dat uit de context zonder meer duidelijk wordt dat de
qpreker verwijst naar de aangesproken persoon. Voor (22) geldt dat de referentie aan de
hoorder tot stand komt door de tag ';sabes?'.

2 In het corpus vond ik vier gevallen.

3 Tot persoonsdeictische interplicietheid zou ik ook het defocaliserend gebruik van de tweede per-

soon rekenen. Aangezien ik van deze categorie geen enkel voorbeeld aantrof wijd ik er geen

apane paragraaf aan. Edn voorbeeld dat ik als persooru{eictisch-expliciet heb geindexeerd, kan

wellicht worden opgevat als een geval van defocaliserende tweede persoonsreferentie:

QD lMira! lo que no puedes hacer ahora es ir contando tu vida a la gente... (OP:55) ('Kijk!
Wat je nu dus niet kan maken is je leven aan mensen gaan zitten vertellen')
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9.2.2 Substiruerende referentie

De tweede vorrn van persoons-deictische interplicietheid betreft wat ilc noem substitueren-
de referentie. Hieronder versta ik referenties aan de hoorder die niet in de nveede
persoon, minr in de eerste of derde persoon tot stand komen.

Met een hoorderreferentie in de eerste persoon verplaatst de qpreker zich in de
positie van de hoorder door aan zichzelf te refereren met een subjects-pronomen in de
eerste persoon, miar daar aan toe te voegen que tfi ('als ik jou was') of en tu lugar ('in
jouw plaas'). In deze referenties is de tijd van het predikaat dat de hurdeling in krvestie
uitdrukt nooit de preserue, maar de imperfeao Q4) of de condiciorul QS). Tnals op basis
van de lettertijke betekenis verwacht mag worden fungeren de onderhavige constnrcties
als niet-impositieve ualhandelingen Q4); ze kunnen echter ook gebruilt worden voor de
realisatie van impositieven, die daarmee een dwingend karakter frijgen (25):

Q4) Yo que ni no me preocupaba (GA:a8) ('Als ik jou was zou ik me geen zorgen
maken')

(25) Yo en tu lugar evitarfa provocarnos (GA:43) ('In jouw plaats zou ik ons maar niet
provoceren')

In gevallen waarin aan de hoorder wordt gerefereerd met een derde persoon worden
aanqpreelvonnen gebruikt als Ia sefiora ('mevrouw') en el sefnrito ('meneer', 'ventje').
In de voorbeelden die ik aantrof was deze manier van benaderen steeds sarcastisch
bedoeld:

(26) Pero si la sefiora se levantara para ocuparse de su hijo, si la sefiora no trasnochard
de noche... (LP:lOl) ('Maar als mewouw zou opstaan om zich met haar zoon
bedg te houden, als mevrouw 's nachts niet de hele nacht zou wegblijven...')

io sea que te pasas un mes camelando a la criada, tenemos la llave, nos la
jugamos, ey para qu6? Para que el seinrito se tome un whisky! (LP:35) ('Dus je
loopt een maand met de dienstmeid te flirten, we hebben de sleutel, en waarom?
Omdat meneer dan whisky kan zuipen!')

Q7)

9. 2. 3 Pseudo-irtclusieve referentie

Als er in de directief met de eerste penxxln meervoud wordt gerefereerd aan spreker en

hoorder als handelende personen is het niet altijd het geval dat de spreker bedoelt dat
hijzelf de te realiseren handeling werkelijk mede tot stand wil brengen. In veel gevallen
wordt de eerste persoon meervoud wat Haverkate (198a:8a) noemt "pseudo-inclusief"
gebruikt. Door pseudo-inclusieve referentiEle strategieen te gebnriken beoogt de spreker
in zijn directief een directe confrontatie met de hoorder te vermijden, bijvoorbeeld door
een symbolische solidariteit te creEren (Haverkate, 1984:$5.3.1). Canonieke voorbeelden
zijn het gebruik van de eerste persoon meervoud door een leraar tegen een leerling of
door een verpleger tegen een patiEnt, situaties waarin de spreker een relatieve autoriteit
heeft over de hoorder. In het corpus trof ik het volgende voorbeeld aan, waarin een

dansleraar zijn leerlingen een aantal opdrachten geeft:
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QB) Ahora vamos a hacer 1o siguiente: vamos a retirar la escalera, vamos a poner los
espejos en su sitio y vamos a ir cerrando las cortinas muy despacio. Dejadme tdo
el espacio vacfo, 6eh? (CN: lO4) ('Nu gaan we het volgende doen: we gaan de trap
wegzetten, we gaan de spiegels op hun plaats zetten en we gaan voorzichtig de
gordijnen dichtdoen. Maak de hele ruimte voor me leeg, ok?')

De.zn uiting bestaat uit een drietal instructies waarin de qpreker het doet voorkomen alsof
hijzelf meehelpt ?E tan uitvoer te brengen; uit de laatste imperaivo (dejafune), waarmee
de voorafgaarrde opdrachten worden samengevat, blijk echter dat het niet de intentie van
de spreker is dat hij deelneemt aan de te verrichten handelingen. Het volgende voorbeeld
waarin de eerste persoon meervoud op dezelfde manier strategisch wordt gebruikt bevat
@t tag Qquieres?) die uitsluitend is gericht op de hoorder, terwijl in de directief zelf de
eerste persoon meervoud wordt gebruikt. Hier is de qpreker een psychiater die het woord
richt tot een patiEnt:

Q9) Y ahora, empecemos por el principio, lquieres? (CP:20) ('En laten we dan nu bij
het begin beginnen, wil je?')

Van de predicerend-expliciete directieven waarin de spreker met de eerste persoon
meervoud naar zichzelf en de hoorder verwijst is een groot deel pseudeinclusief.a
Hieftij zijn directieven met yarzoJ sterk in de meerderheid:

(30) Bueno, vd,monos (LP:la| ('Ok, laten we gaan')

9.3 Persoonsdeictische implicietheid

Een directief is impliciet in de persoons-deictische dimensie indien er formeel niet wordt
venvezen naar de hoorder als uiwoerder van de handeling. De bespreking van persoons-
deictische implicietheid is opgeqplitst in onpersoonlijke deontische constructies (9.3.1),
onbepaald-se-directieven (9.3.2) en directieven waarin aan een derde wordt gerefereerd
(9.3.3); dez,r- drie klassen zijn predicerend-expliciet. Aangezien directieven met een

combinatie van persoons-deictische implicietheid en predicerende niet-explicietheid andere

structuren vertonen mjd ik aan dit t)?e een aparte paragraaf (9.3.4).

9.3. I Onpenoonlijkc dcoruiscle directieven

Het merendeel van de directieven die persoonsdeictisch-impliciet zijn omvat onpersoonlij-
ke deontische directieven. In deontische directieven wordt verwezen naar de noodzaak om
de handeling uit te voeren. Onpersoonlijke deontische directieven zijn opgedeeld in ftay
que-constructies (9.3.1.1) en onpersoonlijke directieven waarin op een andere manier de
noodzaak van de handeling tot uitdruklcing wordt gebracht (9.3.1.2). Deontische directie-
ven zijn per definitie gemodificeerd en zullen in dat verband uitgebreider worden
beqproken (10.3.1.1).

4 Dit geldt voor ongev*t 4O% van de gevallen. Dit cijfer is een benadering omdat niet altijd on-
omstotelijk is vast te stellen of de referentie via de eerste persoon meervoud pseudo-inclusief is.
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9. 3. 1. 1 Hay quedirectieven

Het meestvoorkomende tlpe onpersoonlijke deontische directieven zijn hay quc-cnnstruc-
ties (Je m@t', 'men moet', 'ure moeten', 'er moet ge... worden') ofivel, preciezer
gesteld, de derde persoon enkelvoud van het werlfliloord haber + qrc + infinitivo.
Behalve de onregelmatige preserue de indicaivo (!wy, (31)) trof ik de condicional (habria
(32)) en defi,ruro (habrd (33)) aans:

(31) Hay que aguantar, nada mis... (GA:95) ('Je moet volhouden, verder nilc...')
(32) Aquf, justo aqui, donde ha cafdo, habrfa que poner un perchero. ;Comprendes?

(LP:98) ('Hier, precies hier, waar 'ie is gevallen, zou een kapstok moeten worden
neergezet. Snapje?')

(33) Habrd que blindar es:l puerta. Podrfan abrirla de un empuj6n (CP:77) ('Die deur
zal moeten worden afgeschermd. T* lflrnnen 'm met een duw open maken')

Matte Bon beweert over de frequentie van hny qrc + infinitivo het volgende:

(...) es la expresidn miis utilizada para expresar la necesidad de que se haga algo
(1992b:63). ('.., het is de uitdrukfting die het meest wordt gebruikt om de
noodzaak uit te drukken dat iets gedaan moet worden.')

Dezn overigens ongestaafde bewering wordt niet onderschreven door mljn onderzoeksre-
sultaten. In de teksten die ik heb geanalyseerd waren tencr que en dcber frequenter (zie
10.3.1.1).

Indien ontkennend gebruikt, geeft *n hay que-dir*aef de noodzaak aan iets niet
te doen, zoals (34) laat zien6:

(34) No hay gue subir las dosis... (GA:95) ('Ie moet de doses niet overschrijden')

Om aan te geven dat het niet nmdzakelijk is dat men iets doet beschilt het Spaans over
uitdrukkingen als rw es nccesaio en tw hace falta die hieronder aan de orde zullen
komen.

Tot slot dient erop te worden gewezen dat lwy quc directieven uitsluitend
voorkomen in declaratieve fudicuivo zinnen.T

9. 3. 1 .2 Overige onpersoonlijke fuontiscltc directieven

Naast hoy quc-directieven is er nog een aantal andere onpersoonlijke deontische directie-
ven. In de directieven die tot deze categorie behoren wordt de deontische modaliteit op
verschillende manieren tot uitdrukking gebracht. Dit kan door letterlijk te verwijzen niur

s In het corpus zijn 26 directieven l:ay que+nnstructies, waarvan 22 ln de presente, tu/ee in de

condicional en twee n defiituro.

6 Van de hay que4fte,*ieven in het corpus is 27% ontkemend gebruikt.

z 1, l0.3.l.l.l worden hay que4irectieven besproken vanuit het perspectief van dmntische

modificatie.
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de noodzaak om de handeling uit te voeren, maar bijvoorbeeld ook door te stellen dat het,
bezien vanuit de sinratie, 'goed' is om dat te doen (zie Lyons, 1977:825, voor dit soort
lexicaliseringen van het begrip'verplichting').

Het feit dat, gezien de situatie, de verrichting van de handeling goed is (of juist
niet goed) wordt in de meste gevallen uitgednrkt met er rnejor (quc) (rw):

(35) Es mejor no dejarle solo si esti despierto (LP:54) ('Het is beter om hem niet
alleen te laten als hij wakker is')

In een aantal andere voorbeelden heeft de onpersoonlijke constnrctie een betekenis die
ventrant is aan es mejor (quc) zo. Voorbeelden:

(36) En cualquier situacidn, lo prilrcipal es conservar la tranquilidad (CP:77) ('Het
belangrijkste is om in elke situatie de rust te bewaren')

(37) No es bucrw hablar de algo tan prosaico mientras comemos (GA:27) ('Het is niet
goed om over zoiets prozaisch te praten als we aan het eten zijn')

(38) Acorcejan no resistirse (CP:71) ('7* nden aan om geen verzet te plegen')

Om aan te geven dat het verrichten van de handeling nodig is, of juist niet nodig, wordt
meestal (no) hace faha gebnrikt:

(39) Mdtodo, eso es lo que hace falta. Metodo (LP:115) ('Systematiek, dat is wat nodig
is. Systematiek')E

No lmce falta drukt uit dat het niet nodig is een be,paalde handeling te verrichten; ru ltoy
quc (ne 9.3.1.1) dat het nodig is en bepaalde handeling niet te verrichten. De noodzaak
van het verrichten van de handeling werd meer dan een keer tot uitdrukking gebracht met
(rw) es rucesaio:

(40) Ya no es necesario vigilarla constantemente, yo puedo hacerlo (GA:74) ('Het is
niet meer nodig haar voortdurend te bewaken, dat kan ik wel doen')

Op 6€n voorbeeld na komen alle onpersoonlijke deontische directieven tot stand met
declaratieve zinnen; steeds werd in de onpersoonlijke uitdrukking de preserue ge;brui}t.e

In de propositie van de hier besproken onpersoonlijke constructies wordt een
rechtsueekse verwijzing naar de hoorder niet altijd vermeden. In de onpersoonlijke
uitdrutt<ing zelf wordt nooit aan de hoorder gerefereerd, maar soms wel in de kernpropo-
sitie:

(41) Es mejor que cojas el tenedor asf... lTe das cuenta? (CC:21) ('Het is beter dat je
je vork zo vastpakt... Snap je dat?')

(42) Sabes... es una tonterfa que no vengas, ;eh? (OP:127) ('Weet je... het is stom ds
je niet komt, hoor')

t Ondanks dat er in deze uiting strikt genomen geen handeting wordt genoemd plaatste ik het
voorbeeld toch onder de directieven waarin de handeling letterlijk wordt verwoord, omdat er geen

handelingswerkwoord wordt gebruikt als de noodzaak in hacer folta een bepaald object betreft.

e Behalve in 6€n voorbeeld met eenrrturo en dfin met een condiciorul.
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Dit soort voorbeelden bevat een rechtstreekse venvijzing naar de hoorder, waardoor ze
expliciet zijn in de persoons-deictische dimensie. Alle directieven die tot stand komen
door onpersoonlijke constructies hebben echter gemeen dat de spreker het doet voorkomen
alsof verrichting van de handeling goed of noodzakelijk is bezien vanuit de situ;atie en niet
zctizexlr door hemzelf gewenst is.

9. 3 . 2 O nb ep aald-se- di rec tieven

In het corpus worden elf directieven gerealiseerd met het pseudo-reflexieve (Haverkate,
1984:100), pseudo-subjecs of onbepaald Je, dat in veel grammatica's van het Spaans
wordt aangeduid met Je pasiva refleja (voor transitieve werkrvoorden) en se impercorwl
(voor inuansitieve werkwoorden) (vgl. Alarcos Llorach, 1994:208; Butt & Benjamin,
1994:358).

Haverkate (198a:104) heeft voor wat betreft het gebruik van het onbepaald Je voor
directieven opgemerkt dat de spreker zich ermee van de hoorder distantieert, in het
bijzonder om sociale afstand te markeren. Zulks gebeurt bij uitstek indien de spreker een
hogere status heeft dan de hoorder. In het corpus geldt dit inderdaad voor de meeste
directieven die met het onbepaald se worden gerealiseerd. Het zijn voornamelijk dwingen-
de verzoeken, van bijvoorbeeld een moeder tegen haar dochter (43) of een leraar tegen
zijn leerling (44):

(43) Maite, se come con la boca cerrada... (CC:21) ('Maite, er wordt met de mond
dicht gegeten')

(44) iQue aqui se viene a bailar! (CN:82) ('Hier komt men om te dansen')

Behalve dit laatste voorbeeld zijn drie andere onbepaald-se-directieven gemodificeerd,
beide met poder (zie ook 10.3.1.1.2):

(45) Es que lo gue no se puede hacer es tener a un director sueco toda la mafiana
esperando... (OP:76) ('Wat je dus niet kan maken is een Zweedse regisseur de
hele ochtend laten wachten')

Alle onbepaatd-se-directieven worden uitgedruk door declaratieve indicaivo zinnen in de
presente.

9.3.3 Referentie um een dcrde

In een marginaal aantal directieven wordt niet de hoorder er door de qpreker toe aangezet

de handeling uit te voeren, maar een derde persoon. Doorgaans is het de intentie van de
spreker om de hoorder als boodschapper van deze directief te gebruiken. De voorbeelden
verschillen voor wat betreft de specificatie van de persoon die de spreker voor de

uiwoering van de handeling op het oog heeft. In (46) wordt ftIar een bepaalde persoon
verwezen, n (47) en (48) laat de spreker de identiteit van de uiwoerder in het midden.

151
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(46) Que me diga el nombre de la amiga y su teldfono (GA:30) ('(Ik wil) dat ze me de
naam van die wiendin geeft en haar telefoonnummer')

(47) Dios mio, gu€ alguien me ayude... (CP:26) ('Mrjn Gd, laat iemand me hel-
pen')t0

(48) Que me traigan algo entretenido, por lo menos (LP:la0) ('Laten ze op z'n minst
wat leuks voor me meenemen')

Directieven waarin de spreker aan een derde refereert worden per definitie gerealiseerd
door quc-zinnen (zie 10.2).

9.3.4 Persoorc4eictiscle implicietheid in combinafie met predicerende niet-uplicietheid

De hierboven besproken soorten persoonsdeictische implicietheid tneden op in samenhang
met predicerende explicietheid. Persoonsdeictische implicietheid komt echter ook voor bij
elliptische directieven (ae 8.2.3) en predicerend-impliciete directieven (zie 8.3). De
persoons-deictische implicietheid die we in deze predicerend niet-expliciete directieven
aantreffen vertoont niet de structuren die in 9.3.1 en 9.3.2 werden beschreven.

In de meeste elliptische directieven wordt noch een handeling genoemd noch aan
de hoorder gerefereerd:

(49) iTa:ci! (OP:140) ('Taxi!')
(50) 1Al aeropuerto, por favor! (OP:140) ('Naar het vliegveld, alsjeblieft!')

Ook voor veel predicerend-impliciete directieven geldt dat niet aan de hoorder wordt
gerefereerd:

(51) Ya estii bien, gno? (CN:1Oa) ('Zo is 't wel goed, toch?')
(52) Javier necesita una mesa para dibujar (LP:92) ('Javier heeft een tafel nodig om te

tekenen')

In bovenstaande voorbeelden wordt noch aan de hoorder noch aan de spreker gerefereerd.
In andere predicerend-impliciete directieven venrijst de spreker wel naar zichzelf. Dit is
bij uitstek het geval in spreker-georienteerde directieven (zie 8.3.1.2):

(53) Necesito dinero (GA:26) ('Ik heb geld nodig')
(54) iEstoy harto ya! (CN:162) ('Nu ben ik 't zat!')

'0 Het is in verband met dit voorbeeld toepasselijk een Vader & Zoonstrip van Peter van Straten te
citeren. In het eerste plaatje richt Vader zich voorovergebogen tot de Zoon: 'Nou, ik ben met die
spit naar de dokter geweest. Ik heb een zalf gekregen. Daar moet mijn rug mee ingesmeerd wor-
den'; rweede plaatje: 'Iemand moet mijn rug insmeren". ln het derde plaatje verheft de Vader
zich en kijh de Zaon besmuikt in zijn ogen. In het vierde plaatje antwoordt de Zoon: 'Ben ik die
iemand, p{1".
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9.4 Conclusie

De persoons-deictische dimensie is de tweede van vier dimensies waanrit het model van
directief-realisaties is opgebouwd. In de persoons-deictische dimensie heeft explicietheid,
interplicietheid en implicietheid betrrekking op de manier waarop in de directief aan de
hoorder, de uiwoerder van de te realiseren handeling, wordt gerefereerd. Een directief is
persoonsdeictisch-expliciet indien er letterlijk aan de hoorder wordt gerefereerd, via
flexie van het werlopoord of via subjects-pronomina. Dez,e referentie kan uitsluitend de
hoorder betreffen, maar ook de spreker en de hoorder. In het laatste geval is de referentie
inclusief of exclusief. Indien er niet aan de hoorder wordt gerefereerd is de directief
persoons{eictisch-impliciet. Dit betreft voornamelijk directieven waarin onpersoonlijke
deontische en onbepaald-se-constructies worden gebruikt. Een directief is persoons-
deictisch-interpliciet indien op een niet-rechtstreekse manier aan de hoorder wordt gerefe-
rerd. Hiertoe reken ik gevallen van pseudo-inclusieve, substituerende en generische
referentie.



10 De modificerende dimensie

In de modificerende dimensie, de derde van het 4D-model, worden directieven opgesplitst
in niet-gemodificeerde en gemodificeerde directieven. Modificatie van directieven wordt
tot stand gebracht door lexicale centraal extra-kernpropositionele indicatoren van
directiviteit. Deze modificerende elementen werken rechtstreela op de kernpropositie in
en fungeren in het algemeen als afzwalfting of juist als versterking van de directieve
strekking.

De modificerende dimensie heeft alleen berekking op directieven die predicerend-
expliciet zijn. De in dit hoofdstuk besproken structuren treffen we niet aan blj directieven
waarvan de verwoorde handeling een andere is dan de uit te voeren handeling.

Aan de paragraaf waarin ik de soorten modificatie behandel (10.2), gaat een korte
bespreking vooraf van enige karakteristieken van niet-gemodificeerde directieven (10.1).

10. 1 Niet-gemodificeerde directieven

In tegenstelling tot gemodificeerde directieven, waarbij het soort modificatie de keuze
voor het zinstype inperkt, gelden voor niet-gemodificeerde directieven geen beperkingen
voor wat betreft de keuze van het zinstype. Niet-gemodificeerde directieven kennen
voorts, in vergelijking met gemodificeerde directieven, een grotere veelzijdigheid in het
gebruik van de tijden van het wer}rpoord dat de te verrichten handeling verwoordt. Een
uitzondering vonnen vanzelfsprekend imperatieve zinnen, waaftij geen verschil in tijd
voorkomt.

Van de verschillende soorten niet-gemodificeerde directieven die ik in het corpus
aantrof geef ik enkele karakteristieke voorbeeldenr:

(1) Imperatieve zin
Cierra los ojos (LP:114) ('Doe je ogen dicht')
Brindernos. Por nosotros (LP:115) ('I-aten we toasten. Op ons')

(2) Imperaieve zin, 'ir a' perifrasd
Vete a jugar con tus hermanas (CC:aD ('Ga spelen met je zusjes')

(3) Declaruieve zin, presente
Me pone un cofiac... (OP:134 ('U schenkt me een cognac in')
Anda, lo intentamos (CP:95) ('Kom, we proberen het')

(4) Declaraieve zin, presente, 'ir a' penfrase
Ahora te vas a tomar 6sta (CP:16) ('Nu ga je deze nemen')

I Het is ook mogelijk een niet-gemodificeerde directief te realiseren met een werkwoord in de ver-
leden tijd (zie bijvoorbeeld 8.2.2, vragen naar het verricht zijn van de handeling). Aangezien de

modificerende dimensie echter alleen betrekking heeft op predicerend+xpliciete directieven zijn
dergelijke voorbeelden hier niet van toepassing.

2 De constnrctie ir a gevolgd door een infinitivo die de geweruite handeling uitdrukt is een peri-
frase waarmee de spreker het imminente karakter van deze handeling benadru*t. Hierdoor kan de

uiting de functie va,n een belofte of een bevel krijgen.
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(5) Declaraieve zin, fitturo
Cenar{s aquf con nosotros (GA:22) ('Je zult hier bij ons eten')
Ya hablaremos tti y yo deqpu6s (CC: 17) ('Straks zullen jij en ik eens praten')

(6) Declaraieve zin, fitturo, 'ir a' perifrase
No irds a dudar ahora de mf... (GA:89) ('Je zult nu niet aan mij gaan twijfelen...')

A Declaraieve zin, condiciotwl
Yo en tu lugar evitaria provocarnos (GA:43) ('Ik in jouw plaats zou ik er voor
tnrgen om ons niet te provoceren')

(8) Intenoguieve zin, preseue

a,Me das los folletos? (LP:63) ('Geef je me de brochures?')

;Nos vamos? (GA:18) ('Zullen we gaan?', letterlijk: 'Gaan we weg?')
(9) huenogaieve zin, presente, 'ir a' perifrase

avas a pensar alguna vez en alguien que no seas tri? (GA:41) ('Ga je mit nog eens
aan iemand anders denken dan jezelf?')

(10) Iruenogaieve zin, fi,uuro
ll.o pregunani? (CP:3? ('Zult u het r.ragen?')

(11) Iruenogwieve zin, fiuuro, 'ir a' perifrase

6No ird a diqparar? iVerdad? (GA:a3) ('U arlt niet gaan schieten? Toch?')
(12) Iruerrogatieve zin, condicional

1,Se casarfa usted conmigo? (CP:110) ('Zou u met mij trouwen?')

Niet-gemodificeerde directieven die tot stand komen met declaratieve zinnen worden wel
in verband gebracht met imperatieve directieven. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de analyse
van de imperuivo door Moliner. Voorbeelden van de presewe en fiauro zoals ik die
hierboven heb gegeven beschouwt zij als substituties van de imperaivo:

tEl presente de indicativoJ se usa tambidn en sustituci6n del imperativo con
referencia al presente (...) o al futuro: 'Te vas ahora mismo a tu casa y te
acucstas'. Tiene, en general, un tono destemplado: 'iTe aguantasl' (...)
(1966:trla7l); [el futuro] se emplea con sentido de mandato referido al futuro, en
vez del imperativo: '1No muards! Irds y le dirds...' (1966:111473). ('De tegen-
woordige tijd van de indicuivo wordt ook gebruikt ter vervanging van de gebie-
dende wijs met een verwijzing naar het heden of naar de toekomst: "fe gaat nu
meteen naar huis en naitr bed'. In het algemeen heeft het een barse toon: nJe

houdt je in"; de toekomende tijd wordt gebruikt met de betekenis van een bevel
dat verwijst naar de toekomst, in plaats van de gebiedende wijs: 'Je zult niet
doden! Ie gaat weg en zegt tegen hem' fletterlijk je zult....J.';

Gaat het in de hierboven geciteerde voorbeelden om gevdlen waarin heuij de imperuivo
hetzij de indicaivo wordt gebruilit, in dCn specifieke realisatie van directieven kan ook de
subjuruivo worden gebruikt. Het bereft hier directieven waarvan de te realiseren
handeling in een door de conjunctie si (rw) ('als...(nie0') ingeleide conditionele bijzin tot
uitdrukking wordt gebracht.3 Hierdoor laijgt de handeling een hypothetisch karakter:

3 Het 4D-model voorziet niet in een aparte categorie directieven die door dit soort specifieke
grammaticale kenmerken worden gemodificeerd (zie 7.t). Aangezien conditionele directieven een

niet onaanzienlijke frequentie vertonen wordt er op deze plaats nader op ingegaan uaar aanleiding
van het gebruik van de subjuntiw. Een ander tlpe conditionele directieven werd in 8.2.1
besproken in het kader van predicerende interplicietheid.
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(13) Yo podria hacerlo, si me dcjaras (subjuntivo) (CP:26) ('Ik zou het larnnen doen,
als je me m'n gang zou laten gaan')

In deze conditionele directieven kan evenwel ook de indicaivo worden gebruikt:

(14) Si usted y yo nos casamos, podemos vivir afablemente en compafrfa durante
bastantes arlos (CP:112) ('Als u en ik zouden gaan Eouwen dan zouden we heel
wat jaren heel intiem samen kunnen [even')

In beide voorbeelden beschrijft de qpreker in de door si ingeleide bfizin een niet bestaande
stand van zaken, maar -zo luidt de uitleg die in grammatica's voor het vormverschil
wordt gegeven, zie bijvoorbeeld Haverkate, 1989:155,156- de irrealis van de subjurxivo
in (13) drukt uit dat de qpreker het onwaarschijnlijk acht dat de hoorder hem zijn gang
laat gaan; met de indicaivo in (1a) drukt de spreker uit dat hij het trouwen mogelijk acht.
Deze uitleg van het vormverschil blijkt bij de directieven uit het corpus in de pratctijk
echter moeilijk aan te geven. Wel is duidelijk dat het tweede geval een sterkere mitigeren-
de functie heeft: door de stfrjuruivo te gebruiken richt de spreker zich meer op de
rcguive face van de hoorder. Mede bepalend voor de strel*ing van deze conditionele
directieven is de lexicale betekenis van de hoofdzin, waarin wordt gewezen op de
positieve gevolgen van de realisatie van de handeling. Conditionele directieven, in het
bijzonder die waarin de subjuruivo wordt gebruikt, lfllnnen echter ook zelfstandig
voorkomen, waarbij de hoofdzin wordt verzwegen. Orthografisch wordt het laatste geval
vaak weergegeven door gedachtenpuntjes:

(15) Si trabajaras como debieras en lugar de enamorarte de todo quisque... (LP:91)
('Als je nou zou werken zoals het hoort in plaats van verliefd te worden op lan en

alleman...')
(16) Si le adelantara usted dgo... (CP:55) ('Als u 't hem nou alvast vertelde...')a

10.2 Gemodificeerde directieven

Ik onderscheid vier typen modificatie van de kernpropositie van directieven: (l) modale
modificatie (10.2.1), (2) imperatieve modificatie (10.2.2), (3) performatieve modificatie
(10.2.3) en (4) quc4irwaeven (10.2.4). Een aparte paragraaf (10.2.5) is tot slot gewijd
aan directieven waarin qprake is van gestapelde modificatie.

Modale modificatie komt voor in declaratieve en interrogatieve zinnen, imperatieve
modificatie betreft specifiek imperatieve zinnen en performatieve modificatie komt
uitsluitend voor in declaratieve zinnen. Quc4iggtieven behoren niet tot 66n van de drie
basiszinstypen en worden in mijn model gerangschikt in een restcategorie zinsqpen.s

a Conditionele directieven zijn niet per definitie nietgemodificeerd:
(17) No le gpardard ningrin rencor si me promete seguir trabajando conmigo (CP:ll6) ('Ik zal

geen enkele wrok tegen u koesteren als u mij belooft btj mU te blijven werken')

5 ln hoofdstuk 1l worden de relaties tussen modificatie en zinstlpen uitgebreider behandeld.
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10.2. 1 Modale rrudificwie

Modale modificatie van de kernpropositie van directieven komt tot stand door werkrvoor-
den en werlovoordelijke constnrcties die modaliteit uitdrulften. In principe lonnen bij de
realisatie van directieven drie tlpen modaliteit voorkomen: deontische, facultatieve en
volitieve modaliteit. Alle gevallen van modale modificatie bij directieven die ik in het
corpus aantrof konden bd een van de deze drie typen worden ingedeeld.

Modale modifrcatie verschilt al naar gelang de rol van de hoorder of de rol van de
spreker in de directief in de focus wordt ge,plaatst. In de meeste gevallen is modale
modificatie georiEnteerd op de rol van de hoorder. Slechts volitieve modificatie kan op de
rol van de spreker zijn georiEnteerd.

Achtereenvolgens behandel ik deontische modificatie (10.2.1.1), facultatieve
modificatie (l 0.2. I .2) en volitieve modificatie (10.2. I . 3).

10.2. 1. 1 Deontisclu modificaie

BU de bespreking van deontische modificatie volg ik de raditionele opsplitsing van
deontische modditeit in de categorie6n 'verplichting' (10.2.1.1.1) en 'toestemming'
(10.2.1.L.2). De logische relatie tussen deze twee categorie€n is dat toestemming gelijk
staat aan de afwezigheid van verplichting (vgl. Lyons, 1977:$17.4 en Hengeveld, te
verschijnen).

10.2. I. 1 . 1 Verpliclxing

Zoals uit het frequentieonderzoek (zie hoofdstuk 12) zal blijken, druI+t modale modificatie
in de meeste gevallen de verplichting (d.w.z. deontische noodzaak, vgl. Lyons, 1977:823)
uit om de handeling uit te voeren. Hiervoor worden voornamelijk tercr qrc, dcber en luy
qte gebruikt. In een marginaal aantal gevallen worden andere werkruoorden gebruikt om
een verplichting uit te drukken.

Anders dan tencr que en dcber drukt hay quc een verplichting uit zonder dat
daa$ij naar een bepaalde persoon wordt verwezen (zie ook 9.3.1.1). Veelal is de
verplichting die door hay qw + infinitivo wordt uitgedrukt van algemene, universele
aard, maar hay quc wordt ook gebnrikt voor concrete situaties zonder dat er expliciet
wordt gerefereerd aan een bepaalde uiwoerder van de handeling (Matte Bon, L992b:63;
Mars6, 1986:216). Onder de lwy quc4fuecaeven zijn voorbeelden van beide soorten te
vinden:

(18) Hay que llegar siempre a tiempo, como el Se,ptimo de Caballer(a (OP:53) ('Je
moet altijd op tijd komen, net zoals de zevende cavalerie')

(19) Mariana hay que avisar al practicante (LP:113) ('Morgen moet de assistent
gewaarschuwd worden')

Ondanks het feit Ml ltoy que g@n rechtstreekse persoonsvenrijzing bevat en vaak geen

betrel;king heeft op een concrete situatie, wordt in de meeste voorbeelden de handeling
toegeschreven aan de hoorder. Veelal zijn daanoor contextuele aanwijzingen: in (20)
wordt bdvoorbeeld vlak vddr en in (21) vlak na het gebntik van hay que de hoorder
aangesproken en in verband gebracht met de te realiseren handeling:
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(20) Un poco de cuidado, fr. No hay porqu€6 estropear los muebles (LP:32) ('Een
beetje voorzichtig jij. Het is niet nodig om de meubels te slopen')

(21) No hay que insistir sobre este tema delante de las nifras, Rosa, ya deberias
saberlo... (CC:59) ('Je moet dit onderwerp niet zo benadruk*en winr de meisjes

bij zdn, Rosa, dat zou je toch moeten weten...')

Soms wordt behalve de hoorder ook de spreker impliciet in verband gebracht met de
handeling die wordt uitgedrukt in de hay qu-directief:

QZ) Hay que ponerle un nombre. aQu€ te parece... Blacky? (LP:132) ('We moeten
hem een naam geven. tJfat vind je van... Blacky?')

Niet-persoonsgebonden verplichtingen worden behalve met hfry que ook uitgedrukt met de
onpersoonlijke deontische constnncties die in 9.3.1.2 werden beqproken:

Q3) Aunque la verdad. .. Falta mdtodo (LP:61) ('Hoewel eerlijk gezegd... Er ontbreelt
systematiek')

Q4) Mi hermana estd muerta y es mejor dejarla en paje... (CC:59) ('Mijn zus is dood
en het is beter haar met rust te laten')

De andere twee genoemde deontische werlouoorden, tencr qE en dcber, worden
traditioneel in Spaanse grammatica's onderscheiden op grond van de opvatting dat dcber
anders dan terur qrc en "morele verplichting" uitdrukt. Mijn bevindingen ten aanzien
van deze twee werlovoorden sluiten echter aan op de analyse van Matte Bon:

(...) con tetur quc + irfinitivo, el enunciador presenta la necesidad de la relacidn
sujeto-predicado como si no dependiera de €1, sino de la situaci6n, mientras que
con dcber la reconoce plenamente como algo que dice €1, que proviene de 6l (...)
(199?.a:136). ('Met tener quc + infinitivo doet de qpreker het voorkomen alsof de
nodzaak van de relatie subject-predikaat niet van hem afhangt maar van de
situatie, terwijl hij met deber die noodzaak volledig erkent als iets wat h{ zegt,
wat van hem afkomstig is.')

De voorkeur die in het corpus blijkt te bestaan voot tener qE boven dcber kan worden
verklaard door het feit dat qprekers vaak de strategie volgen tencr qw tE gebruiken in
plaats van deber om het te doen v6orkomen alsof niet z{ vinden dat een bepaalde
handeling of stand van zaken moet worden gerealiseerd, maar dat de situatie zulls vereist.
Vanuit dit perqpectief bezien hebben tener quc efl hay que gemeenschappetijk dat met
beide wordt uitgedmkt dat niet de spreker maar de omstandigheden de bron van de
verplichting zijn. Het onderscheid tussen een verplichting wiurvan de herkomst de
spreker is en een verplichting die uit de sinr,atie voortvloeit komt overeen met het
onderscheid dat Hengeveld (te verschijnen:8,9) maakt tussen "participant oriented' en

"event oriented" modaliteit.
Als ?E een directieve strekking hebben, worden zowel tenar quc als deber

doorgaans in de presente gebruikt. Voorbeelden zijn (25) en (26):

6 No luy porqui is een variant van (rw) hay que.
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Q5) Tienes que tener paciencia (GA: 13) ('Je moet geduld hebben')
(26) No has dormido nada. Debes acostarte... (GA:50) ('Je hebt helemaal niet gesla-

pen. Je moet gaan liggen')

Verder komen ze regelmatig voor in de condiciorwl Q7) -deber veel vaker dan terur
ew-, en sporadisch -alleen tencr que- n defiituro (28) of met ir a Q9):

Q7) Deberias ponerle un gorrito. Tienen la mollera muy fnigil (LP:138) ('Je zou 'm
een petje op moeten doen. Hun fontanel is erg krretsbaar')

(28) Tendrds que acostumbrarte a quererme as(, como soy... (GA:100) ('Je zult er aan
moeten wennen om van mij te houden zoals ik ben')

(29) ;Rafl... Vas a tener que darrne algo! (GA:45) ('Raril, je moet me nu iets geven')

In een minderheid van de gevallen worden tencr qw, deber en lwy qE tn ontkennende
zinnen gebruikt. No terur que krxam in het geheel niet voor, wel no tienes nada qk efi
rw tienes por quc:

(30) No tienes por qud preocuparte... (CC:58) ('Ie hoeft je nergens ongerust over te
maken'/'Het is niet nodig je ergens...')

7-oals ik in 9.3.1 opmerkte, drukt rn luy qw (31) uit dat het noodzakelijk is iets niet te
doen; om uit te drukken dat het niet noodzakelijk is iets te doen worden onder meer ru es

nccesario (32) en rc hace faha gebruikt. Met no deber kan beide worden uitgedrukt, (33)
en (34).

(31) No hay que subir las dosis... (GA:95) ('Je moet de doses niet overschrijden')
(32) Ya no es necesario vigilarla constantemente, yo puedo hacerlo (GA:49) ('Het is

niet meer nodig om / Je hoeft haar niet meer continu te bewaken, dat kan ik wel
doen')

(33) No debes preocuparte por mf, yo lo entiendo (GA:96) ('Je hoeft je om mij niet
ongerust te maken, ik snap 't wel')

(34) Pero si sabes que no debes beber (GA:18) ('Je weet toch dat je niet mag drinken')

Tnals te verwachten is, komen in het corpus tener Etc, dzber noch lwy quc voor in
interrogatieve zinnen als ze een directieve strek*ing hebben.

Taals deontische constructies die normaliter worden gebruikt voor onpersoonlijke
directieven ook larnnen voorkomen in directieven met een rechtstreekse venvijzing naar
de hmrder, (35), zie ook 9.3.1.2, zo kunnen ook deontische werhrroorden waaflnee
doorgaans rechtstreeks naar de hoorder wordt vervvezen voorkomen in onpersoonlijke
directieven (36):

(35) Lo ten(as ya, casi. 56lo te falta un poquito de atenci6n (OP:58) ('Je had 'm, bijna.
Je hoeft er alleen nog maar een beetje aandacht aan te geven')

(36) El brazo debe subir suavemente, articulado (CN:72) ('De arm moet zachtjes
omhoog gaan, gearticuleerd')7

7 tn (36) gwft et brazo informatie over de identiteit van de hoorder aangezien een afln het onver-
vreembaar bezit van een bepaald persoon is. Dit wordt specifiek door het lidwoord van bepaald-
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In dit overzicht van deontische modificatie louamen bij de bespreking van tener que en
dcber uitsluitend directieven aarr de orde waarin alleen naar de hoorder wordt verwezen.
Tencr quc- en dcber4twtieven komen echter ook voor in uitingen waarin de spreker met
de eerste persoon meervoud inclusief aan zichzelf en zijn hoorder refereert. In deze

directieven wordt uitgedrukt dat de spreker en de hoorder gezamelijk de plicht hebben de
handeling uit te voeren. Ook hier doet het patroon zich voor dat voor tener que niet en

voor deber bijna uitsluitend de condicional wordt gebruikt:

(37) Las dos tenemos que ayudarnos a vivir... (GA:101) ('Wij tweeEn moeten elkaar
helpen te leven')

(38) Deberiamos llamar a un mddico (CP:79) ('We zouden een dokter moeten bellen')

Als variant met een nominale constituent trof ik aan:

(39) Creo que ,ro tendremos otra sohrcihn qrc muchirnos (GA:20) ('Ik geloof dat er
niks anders opzit Qetterlijk we hebben geen andere oplossing) dan weg te gaan')

10.2. 1 . 1.2 Toestemming

Deontische modificatie die tot uitdruk*ing brengt dat er toestemming besaat om de
handeling uit te voeren wordt tot stand gebracht met poder in declaratieve zinnen en in
een marginaal aanal gevallen met lexicale equivalenten hiervan.

lndien podcr in een interrogatieve zin met directieve strekking wordt ge,bruilt, is
er sprake van facultatieve modaliteit (10.2.1.2).Znwel in declaratieve als in interrogatie-
ve zinnen geeft podcr een modale betekenis aan de propositie die betrekking heeft op
mogelijke belemmeringen om de handeling uit te v@ren. Afhankelijk van in de eerste
plaats het zinsqpe, maar ook van de context en eventuele negatie, krijgt deze globale
betekenis meestal een specifieke invulling.

Permissieve modificatie beueft in principe niet-impositieve directieven:

(40) Puedes servirte otro (GA:35) ('Ie rnag jezelf nog een keer inschenken')
(41) Si quieres puedes acompafiarme (GA:96) ('Als je wilt mag je met me meegaan')

Aflrankelijk van de context kan poder in declarztieve zinnen ook gebruilit worden voor
impositieve taalhandelingen, (42) en (43).t De voorteelden die ik aantrof waren in de
meeste gevallen dwingende, cynische verzoeken:

(42) iEh, ya podrfas ayudar...! (LP:32) ('Hoe, je zou wel eens lonnen/mogen helpen')
(43) iYa puedes colgar, Susa! (GA:aT ('Je mag wel ophangen hoor, Susa!')

In tegenstelling tot wat het geval is bij de obligatieve werloroorden tencr qrn, dcber en

hay qtc, waarbij negatie betretkelijk zeldzaam is, komt het permissieve poder ongeveer

evenveel voor in affirmatieve als in ontkennende zinnen:

heid uitgedrukt.

E Tot dit soort strategisch taalgebruik behoren ook nederlandstalige voorbeelden als Dan mag u
hier even telunen als verzoek om een handtekening te zetten.

16r
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(44) 1No puedes marcharte con las manos limpias! (GA:55) ('Je mag niet weggaan met
schone handen')

T,oals in bovenstaand voorbeeld zijn ontkennende declaradeve poderd.irectieven vaek
prohibitieven, maar er is niet altijd sprake van zo'n duidelijke invulling van de modale
betekenis van poden

(45) No puedes curarla aquf... Necesitas medios, personal preparado... (GA:38) ('Je
larnt haar hier niet beter maken... Je hebt middelen nodig, deskundig personeel...')

Het onderscheid dat ik signaleerde bij obligatieve modificatie tussen de oriEntatie van de
modaliteit op de spreker of op de situatie (ae 10.2.1.1.1) is ook zichtbaar bij permissieve
modaliteit. De herkomst van de toestemming is in de meeste van de tot nu toe geciteerde
voorbeelden de spreker. In voorbeelden waarin het onbepaald-se wordt gebruikt (zie
9.3.2) is de herkomst van de toestemming altijd de sinratie:

(46) 6No sabes que no se pueden decir mentiras? (CC:33) ('Weet je niet dat je geen

leugens mag vertellen?')

Behalve alleen aan de hoorder kan in declaratieve poder-directieven ook inclusief worden
gerefereerd aan de spreker en de hoorder, via de eerste persoon meervoud:

(47) Podemos discutirlo, si quiere (LP:80) ('We kunnen erover praten, als u wilt')

In declaratieve poder-directieven met een inclusieve referentie aan de spreker en de
hoorder is niet altijd duidelijk sprake van de modale betekenis 'toestemming'. In (48)
verwijst podzr naar het niet aanwezig ajn van belemmeringen om de handeling uit te
voeren:

(48) Podriamos vernos un fin de semana o salir una noche a cenar (LP:81) ('We
zouden in een weekend kunnen afspreken of een avond uit eten gaan')

Voor wat betreft de werkrroords$den bd declaratieve podcr4irectieven heeft de preserue
de voorkeur. In een enkel geval wordt de condiciorwl of firruro gebruikt.

In een klein aantal gevallen lovamen parafrasen van permissieve poder4irectieven
voor:

(49) Eres muy libre dc volver mariana y llevarte incluso el piano, pero serC sin mf
(LP:36) ('Het staat je geheel vrij om morgen terug te komem en zelfs de piano
mee te nemen maar dat zal dan zonder mij gebeuren')

Prohibitieven kunnen behalve met no poder ook expliciet worden gerealiseerd met tencr
prohibida en no tencr derecho:

(50) En aquellos tiempos, no tan lejanos, creo recordar que tenias prohibido beber
(GA:68) ('Indertijd, niet zo lang geleden, meen ik me te herinneren dat je niet
mocht drinken')

(51) No tienes derecln a imponerme esto (GA:38) ('Je hebt geen recht om me dit op te
leggen')
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I 0.2. 1 .2 Facultaieve modificuie

Facultatieve modificatie betreft de capaciteiten om de handeling uit te voeren en komt tot
stand via interrogatieve zinnen, waarbij de kernpropositie van de directief wordt gemodifi-
ceerd door poder.

In het Spaans wordt met de werlwoorden saber en pdcr een onderscheid gemaakt
tussen verworyen respectievelijk intrinsieke capaciteiten (vgl. Hengeveld, te verschij-
nen:12):

(52) Si conducir pero ahora no pucdo porque me he roto el brazo (Batchelor,
1995.522) ('Ik kan autorijden, mlrar nu kan ik 't niet omdat ik mdn arm heb
gebroken')

Met saber wordt verwezen naar airngeleerde vermogens, terwijl podcr betrek*ing heeft op
wat mogelijk is binnen de aangegeven omsandigheden. In het corpus werd voor faculta-
tief-gemodificeerde directieven in alle gevallen podcr gebruikt. Dit betekent echter
geenszins dat door saber gemodificeerde directieven niet kunnen voorkomen, zoals het
volgende voorbeeld laat zien:

(53) -6Sabes arreglar un tdlefono?
-Puedo intentarlo (MB) (Kun jrj een telefoon repareren?'/'Ik kan het proberen')

Saber wordt alleen gebruikt in directieven waarin de aangeleerde capaciteiten werkelijk
geproblematiseerd worden. Als dit niet het geval is, is de uiting pragmatisch onwelge-
vormd:

(54) *iSabes traerme un vasito de leche? ('Kun jij/Ben jrj in staat om me een glaasje
melk te brengen?)

De 'mogelijkheden' waar poder in interrogatieve directieven betrekking op heeft verschil-
len al naar gelang de omstandigheden waarin de tealhandeling wordt verricht, maar in
geen van de voorbeelden in het corpus kon een qpecifieke betekenis van podcr worden
gegeven. In alle gevallen werd in algemene zin verwezen naar de mogelijkheden om de

handeling uit te voeren:

(55) 6Puedes poner la mrflsica mCs baja? (CC:26) ('Kun je de muziek zachts zetten?')
(56) 6Podemos irnos ya? (GA:18) ('Kunnen we nou eens gaan?')

Een explicietere invulling zou pdcr laijgen door een temporele specificatie als un

momeruo. In dat geval richten de mogelijkheden zich op de beschikbare tijd van de
hoorder: iPodrtas ayudarme un momcnto? ('Znuje me en ogenblikje lnrnnen helpen?').

Interrogatieve pader-directieven zrjn altijd impositieven. De vraag of de zin
ontkennend is heeft geen invloed op de illocutionaire strekking van de taalhandeling, het
gaat altijd om een verzoek. Negatie versterkt doorgaans de illocutionaire strekking van
podcr4uectieven, omdat de negatieve, ongewenste stand van zaken als uitgangspunt
genomen wordt:

(54 iNo puedes poner la mfsica mds baja? (CC:58) ('Kun je de muziek niet zachter
zetten?')
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Voor wat betreft de werkwoordstijden bestaat er onder de interrogatieve poder4kectieven
een voorkeur voor de condiciorwl. Door het gebruik van de condiciorul wordt mitigatie
tot uitdrukking gebracht:

(58) 4Me podrias traer un vasito de leche? (OP:91) ('Zouje een glaasje melk voor me
kunnen halen?')

(59) lNo podrfas estar un poco mCs necesitada y sentirme a mf mis... necesario?
(LP:92) ('Zouje niet een beetje behoeftiger lonnen doen en mij... noodzakelijker
laten voelen?')

In dit laatste voorbeeld zien we dat de condicional ook in ontkennende directieven wordt
gebruikt.

Op basis van de corpusgegevens kan ook bij facultatieve modificatie een onder-
scheid worden gemaakt tussen modaliteit die georiEnteerd is op de gesprekspartrers en
modaliteit die gmri€nteerd is op de sinratie, zoals dat het geval was bij de hierboven
beqproken fypen modaliteit. In het volgende voorbeeld is sprake van sinratie-georiEnteerde
facultatieve modditeit doordat het onbepaald se wordt gebruikt:

(60) lNo se pordria bajar un poco la mrisica? (LP:111) ('Zou de muziek niet een bee$e
zachter kunnen worden gezet?')

Het enige voorbeeld waarin facultatieve modificatie niet met poder wordt uitgedrukt is
(61):

(61) ;No serdn capaces de hacerlo a sangre fria! (GA:a3) (U bent niet in staat om/U
kunt dat toch niet in koelen bloede doen!)

In (61) wordt letterlijk naar de capaciteiten van de hoorder verwezen. Het feit dat dit
voorbeeld een declaratieve zin betreft, illustreert dat de tlvee soorten modificatie die met
podcr tot stand worden gebracht geen categorieEn zijn die elkaar in alle gevallen uitsluiten
op basis van het gebruikte zinstype. Niet alleen de genoemde factoren zinstype, negatie en
context spelen hierbij een rol, maar ook de persoonsreferentie. Het intenogatieve (62) is
permissief, mede door de verwijzing van de qpreker nazr zichzr,lf:.

(62) ;,Ir puedo pedir un favor? (CP:32)e ('Mag ik u iets vragen?')

1 0.2. I. 3 Volitieve nodificwie

Volitieve modificatie is de modificatie die tot stand wordt gebracht met het werkrvoord
qucrer en parafrasen hiervan.ro Onder volitief-gemodificeerde directieven dient een

onderscheid te worden gemaakt tussen modifrcatie die betrekking heeft op de spreker en

e Dit voorbeeld is een (directieve) metadirectief.

r0 Anders dat deber en tener que is de status van querer als modaal werkwoord niet onomstreden.
Syntactisch gezien is qucrer een zinsinbeddend werkwoord. In tegenstelling tot de andere hier be-
sproken modale werkwoorden komt modificatie me,t querer ook voor bij imperatieve directieven
(zie voorbeeld (85) itr 10.2.2) en predicerend-impliciete directieven (zie 8.3.1.2).
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modificatie die berekking heeft op de hoorder. In het eerste geval gaat het om de wensen
van de qpreker zelf, in het tweede geval om de bereidwilligheid of de wensen van de
hoorder.

Per definitie zijn volitief-gemodificeerde directieven die naar de spreker verwijzen
declaratieve zinnen in de eerste persoon; volitief-gemodificeerde directieven die naar de
hoorder verwijzen, zijn per definitie interrogatieve zinnen met een onderwerp in de
tweede persoon.

Ook bd volitieve modificatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen
modaliteit die georienteerd is op de gesprekspartners en modditeit die georiEnteerd is op
de sinratie. De factor 'wil' heeft in wijwel alle gevallen beuekking op de gesprekspart-

ners. In het volgende voorbeeld heeft de volitieve modaliteit echter betrekking op de

situatie:

(63) Es una pena que rompas las flores, tardamos mCs de una hora en recogerlas del
jardin (GA:96) ('Het is jammer dat je de bloemen stuk maakt, we hebben er meer
dan een uur over gedaan om ze te plukken')

In de praktijk blijkt het moeilijk om deze sinr,atie-geori€nteerde directieven te onderschei-
den van deontisch-gemodificeerde directieven (zie ook Hengeveld, te verschijnen:15).

10.2. 1.3. I Volitie hoordcr

Met volitieve modificatie die betrekking heeft op de hoorder verwdst de qpreker naar de
bereidwilligheid van de hoorder om de handeling uit te voercn. In wijwel dle gevallen
wordt hiervoor het werkn,oord qturer gebruikt, uitsluitend in intenogatieve zinnen:

(64) l,Quieres contestar, por favor? (GA:21) ('Wil je antwoord geven, alsjeblieft?')
(65) 6Quieres no ponerme nerviosa (...)? (LP:108) ('Wil je me niet zenuwachtig

maken?')

De bereidwilligheid van de hoorder wordt g€xpliciteerd in voorbeelden waarin de
kernpropositie behalve door quarer ook wordt gemodificeerd door h.acer el favor
(letter$k 'de gunst verlenen'):

(66) ;Quieres hacerme el favor de no estar pensando siempre en lo mismo? (CP:109)
('Zonje zo vriendelijk willen zijn om niet dtijd aan hetzeHde te denken?')

De modale betekenis van (Wrer kan veranderen al naar gelang het fype directief
impositief of niet-impositief is. Gaat het in de meeste voorbeelden om impositieven
waarbij qucrer betrekking heeft op de bereidwilligheid van de hoorder, in nvee gevallen is
de directief een uitnodiging, waardoor de modale betekenis van qucrer een desideratief
karakter laijgt:

{67) lNo te quieres quedar? (OP:39) ('Wil je niet blijven?')

Negatie heeft slechts een marginale invloed op de modale betekenis yan querer. In de vier
voorbeelden waarin dat het geval is heeft negatie een mitigerende functie:
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(68) lNo quiere ayudarme? (CP:113) ('Wilt u me niet helpen?')

Zoals gezegd komt hoorder-georiEnteerde volitieve modificatie per definitie tot stand met
interogatieve zinnen. In een nveeal gevallen echter ge.bruilce de schrijver voor de
ortografische weergave uitroeptekens, wat verklaard lran worden door het emfatische
karakter van deze iqucrer..?-verzreken, dat tot uitdrukking wordt gebracht door de
markering dc urw vez en het intonatieparoon. Hierdoor lcrijgt de uiting het karakter van
een bevel:

(69) lQuieres traerme las sales de una vez! ;Hace una hora que te las pedf! (GA:57)
('Wil je me het vlugzout nou eindelijk eens brengen! Ik heb je het al een uur
geleden gevraagd!')

De temporele referentie van qucrer4t*tieven wordt uitsluitend gerealiseerd door de
presente fu indicwivo.

Naar de bereidwilligheid van de hoorder wordt in een beperkt aanal gevallen
verwezen met lexicale equivalenten van queren

(70) Por cierto, iE importaria pronunciar el nombre del individuo? (CP:51) ('Trou-
wens, zou je de naam van dat persoon willen uispreken?', letterlijk: 'zou je het
erg vinden om...')

(71) Oiga, 1,me hace el favor de bajar la sinfonola? (LP:111) ('Zeg, zou u zo vriende-
lijk willen zijn de muziek zachter te zetten?')

Modificatie rnet qucrer in een interrogatieve zin komt vanzelfsprekend niet voor in de
eerste persoon meervoud, aangezien het onlogisch zou zijn als de spreker voor het
realiseren van een directief naar zijn eigen bereidwilligheid zou informeren.rr

10.2. l. 3.2 Volitie sprelcer

Indien de volitieve modificatie op de spreker is georiEnteerd laat de spreker tot uitdruk-
king komen dat hij, als degene die de directieve taalhandeling realiseert, het wenselijk of
noodzakelijk acht dat de hmrder de handeling ten uiwoer brengt. In de taalhandelingsthe-
orie is de wil van de qpreker geincorporeerd in de oprechtheidsvoonvaarde voor directie-
ven. Searle (1979:afl beschouwt de directieven die ik hier bespreek als indirecte
taalhandelingen waarin de spreker verwijst naar de oprechtheidsvoonrraarde.

De meeste gangbare manier waarop de spreker zijn wensen kenbaar maakt is door
een uiting met het werlavoord qucrer in de eerste persoon enkelvoud. Doorgaans staat
qucrer in de presente de indicwivo, soms in de condiciorwl. Quiero qzedirectieven
komen zowel voor in bevestigende Q2) als in ontkennende zinnen (73). In het laatste
geval is er sprake yan neg-raising. Quiero quc4iraaeven vereisen in alle gevallen de
subjuruivo in de bijzin, omdat geanticipeerd wordt op een nog te verrichten handeling.

rr Voorbeelden als het aanbod iQuieres irc? ('Wil je wijn?'), die nogal eens voorkomen in het

corpus, zijn in mijn optiek commissieven en worden daarom buiten beschouwing gelaten.
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QZ) Quiero que me expliques en cristiano lo que me pasa (GA:17) ('Ik wil dat je me
duidelijk uitlegt wat er met mij aan de hand is')

(73) No quiero que te vayas asf. No estis bien... Por favor... (GA:31) ('Ik wil niet dat
je op deze manier weggaat... Je voelt je niet goed... Alsjeblieft...')

De meeste overige voorbeelden van spreker'georiEnteerde volitief-gemodificeerde
directieven zijn uitingen met parafrasen vu (w) querer, waaffan gustar (74), preferir
(75) enfastidiar (76) meermaals voorkomen.

Q4) Me gustaria que te vinieras conmigo... (GA:9a) ('Ik zou het leuk vinden als je met
mij zou meegaan...')

QS) Mira, preferiria que te abstuvieras de ese tipo de cosas (OP:38) ('Luister, ik zou 't
liefst willen dat je dat soort dingen achtenuege liet')

(76) iMe fastidia que te vayas tan pronto! (GA:2a) ('Ik vind 't vervelend dat je zo
gauw weggaat!')

Andere equivalenten van (ru) querer -ru pieruo dejar que en no pucdo consentir que-
klamen eCn maal voor.

In een marginaal aantal voorbeelden verwijst de spreker naar njn directieve
intentie met intentar en pretendcr (77).

AT I-o fnico que pretendo es que t€ enfrentes a los problemas con buen humor, y que
intentes resolverlos, no estrellarte contra ellos (CP:42) ('Het enige wat ik preten-
deer is dat je je problemen positief benadert en dat je ze probeert op te lossen en
er niet op stuk te loopt')

Behalve naar zijn wil, verwijst de spreker in sommige gevallen naar de noodzaak of
behoefte die hij voelt tot de totstandkoming varr de handeling. Hiervoor wordt het
werlnvoord rucesitar gebruikt. Ofschoon hier wordt verwezen naar de noodzaak heb ik
voorbeelden hiervan niet onder deontische modificatie gerangschikt. In mijn optiek is
hiervoor de gebruikte eerste persoon bepalend, waardoor rucesidad de betekenis van
'behoefte' krijgt.

(78) Estoy muy mal, necesito que estds fuerte... Que me ayudes... (GA:101) ('Ik voel
me heel slecht, ik heb het nodig dat je sterk bent.... dat je me helpt...')

Deze voorbeelden laten zien dat de gehanteerde categorie€n van modaliteit elkaar niet
altijd uitsluiten. Net zoals permissieve modaliteit raalvlakken bleek te vertonen met
facultatieve modaliteit, vertoont volitieve modaliteit raakvlal*en met obligatieve modali-
teit.

Spreker-geori€nteerde volitieve modificatie kan in de eerste persoon meervoud
voorkomen, maar betreft dan per definitie exclusieve referentie. Het enige voorbeeld
hiervan werd al geciteerd in 9.1.3:

(79) Deseamos que te esfumes y nipido (GA:la) ('WU hebben graag dat je je biezen
pakt en snel')
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I 0.2.2 Imperaieve modificuie

AIs een imperatieve zin wordt gebruikt om een directieve taalhandeling te realiseren,
drukt het werkwoord dat in de gebiedende wijs staat vrijwel altijd de uit te voeren
handeling uit. Met andere woorden: de kernpropositie van imperatieve diretieven wordt,
anders dan bU directieven die tot stand komen met declaratieve en interrogatieve zinnen,
bijna nooit gemodificeerd. In een marginaal aantal gevallen worden imperatieve directie-
ven gemodificeerd - niet door modale werkwoorden, miur door meadirectieven.

Metadirectieven die inherent verbonden zijn met directieven verwijzen naar de
verrichting van de handeling. In 6.2 cit*rde ik Risselada die de werlavoorden inventari-
seert die het in I-atijn als directieve metadirectief worden gebruikt. Onder de categorie
gemodificeerde imperatieve directieven treffen we Spaanse equivalenten van deze
werloroorden aan. Het frequenst is de prohibitieve metadirecuef dcjar de ('ophouden
met') + infinitief of substantief:

(80) Deja ya de decir tonterfas, Maria (CC:38) ('Hou nu op met onzin uitloamen,
Maria')

Dit voorbeeld is een cessatieve imperatieve zin (zie 11.2.2) en kan als parafrase van /Va

digos nruerias worden beschouwd.
Ook betrekketijk frequenttz is prom,eter que ('beloven dat') + futuro:

(81) Mdrchate ahora, pero eso sf, promdteme que aI salir le dards la enhorabuena a
Mari Carmen (CP:121) ('Ga nu weg, maar dat wel, beloof me dat je bij het
wegginn Mari Carmen feliciteert')

Van lang niet alle voorbeelden waarin prom'itemc Etc wordt gebruikt kan worden gezegd
dat de gewenste handeling 'beloven' is. De frequentie en de context (de hoorder reageert
in geen enkel geval op de directief als ware het een verzoek om iets te beloven) suggere-
ren dat dit in veel gevallen een conventionele manier is om een directief te realiseren.

Andere soorten imperatieve modificatie die meerdere keren voorlorramen zUn
procurar (qrc) ('er voor zorgen dat') + infinitivolpreseile dc subjuntivo, taar dc
('proberen te') + infinitivo, en no ocumirce ('niet in je opkomen') * infinitivo:

(82) Y procura que no te tiemble el pulso (GA:a2) ('En zorg ervoor dat je hartslag niet
over z'n toeren raakt')

(83) Trata de dormir un rato (GA:53) ('Probeer even te slapen')
(84) Pues no se te ocurra decfrselo a tu abuela... (GA:79) ('En je haalt het niet in je

hoofd om het tegen je grootmoeder te zeggen')

Ofschoon imperatieve handelingsmodificatie in principe niet tot stand kan komen met
modale werloroorden maar uitsluitend met metadirectieven, treffen we onder de gemodifi-
ceerde imperatieven enkele gevallen van volitief-gemodificeerde directieven aan. In 6€n

geval werd qucrer gebruikt, hetgeen de aparte status van qucrer als modaal werlwoord
onderschrijft (zie noot l0):

rz Deiar de et proneter quc komen in het corpus respectievelijk elf en zes keer voor.
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(85) Perddn, no quiera jugar conmigo ni agotar mi paciencia, leh? Por favor.., ;Que le
hemos visto! 6Eh?... (OP:133) ('Sorry zeg, wilt u geen spelletjes met mij spelen

en ook niet mijn geduld op de proef stellen. Alstublieft... Wij hebben u gezien
hoor!')

In drie gevallen werd een lexicale equivalent van qucrer gebruilt, lncer el favon

(86) lRafil! }taz el favor de servirme un whisky doble (...) (GA:35) ('Wees zo vriende-
lijk mij een dubbele whisky in te schenken')

Overigens zijn met deze voorbeelden niet alle directieve metadirectieven in het corpus ge-
classificeerd. Een aantal andere directieve metadirectieven zijn perifeer, dat wil zr;E5er.

elementen die geen onlosmakelijk onderdeel van de uiting vormen. Daarom vallen ze

buiten het bestek van het model. Dit geldt bijvoorbeeld voor lnz urw cosa n (87):

(87) Oye, haz una cosa... Ponle a las chicas unos pasos con ese ritmo (CN:66) ('Zeg,
wil je iets voor me doen fletterlijk: Doe iets)... doe de meisjes op dit ritme een

paar passen voor')

I 0. 2. 3 Perfontutieve modificaie

Een specifiek soort modificatie betreft de modificatie van de directief met performatieve
werlfliloorden. Dergelijke directieven worden gerealiseerd door een performatief werk-
woord dat het type illocutie aanduidt dat de qpreker verricht. In de taalhandelingstheorie
worden performatieve uitingen als expliciete realisaties van taalhandelingen opgevat (zie
3.2 voor analyse). Performatieve directieven bevatten per definitie een expliciete
venrijzing naar de spreker tn de hoorder, alsmede een specificatie van de te realiseren
handeling, et zE komen altijd tot stand via declaratieve zinnen.

Directieve performatieve werkwoorden die ik aantrof wiuen pedir, rogar ('verzoe-
ken') et (rc) prohibir ('(niet) verbieden';.13 Voorbeelden:

(88) Es la rfltima vez que te pido que no intervengas. I-a pr6xima vez que lo hagas,

tendrd que pedirte que nos dejes solas (GA:27) ('Dit is de laatste keer dat ik je
vraag om niet te storen. De volgende keer dat je dat doet moet ik je vragen of je
ons alleen laat')

(89) Te prohibo que me esperes, ;lo oyes? Te 1o prohibo (CP:83) ('Ik verbied je om op
me te wachten, hoor je me? Ik verbied 't je')

Op het laatste prohibitieve voorbeeld na is in alle voorbeelden van performatief-gemodifi-
ceerde directieven sprake van negatie van de kernpropositie.

Als performatief-gemodificeerd beschouw ik overigens niet de directieven waarin
een performatief werlnpoord als rag wordt gebruikt en dus een perifeer element is:

13 Matte Bon (1992b:325-327) noemt een aantal performatieve directieve werkwoorden die ik niet

in mijn corpus aantrofl sugerir, econseiar, Proponer en mandar.
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(90) No he venido aquf a que nadie me tome el pelo, te lo advieno (CP:14) ('Ik ben
hier niet gekomen om me voor aap te laten zetten, ik waarschuw je')

10.2.4 Que4irectieven

Een aparte paragraaf wijd ik aan directieven die worden gerealiseerd met zogehetan quc-
zinnen. Dezn daor que ('dat') ingeleide directieven zijn gemodificeerd, omdat er sprake is
van een elliptisch inbeddend predikaat met een directieve srekking. In Erc-diectieven
wordt dtijd de preserue de subjuntivo gebruikt voor het predil€at dat de te realiseren
handeling uitdrukt. Haverkate (1989:aB) kent aan quc-itnnen een middenpositie toe tussen
ondergeschikte en niet-ondergeschilce zinnen: ze opereren als zelfsandige zinnen, maar
vertonen de structuur vlxn een door quc ngeleide bijzin. Op basis van een analyse van de
voorbeelden onderscheid ik drie tlpen 4uedirectieven.

Ten eerste trof ik gevallen iun van wat semi-performatieve directieven genoemd
zouden kunnen worden, omdat de directief expliciet kan worden venvoord met een
performatief werlwoord. De semi-performatieven in het co{pus fungeren als emfatische
realisatie van de directief:ra

(92) iQue te calles! iQue te calles de una vez!... (CP:25) ('Hou toch je mond. Hou
toch eindelijk eens je mond')

Ten tweede heb ik onder de que-directieven een aantal directieven gerangschikt waarbij
mel quc wordt ingehaakt op een element uit de conversatie dat in een eerder stadium te
berde is gebracht. Hier is het predikaat niet verzwegen maar eerder genoemd door de
hoorder (93), of door de qpreker na een pauze (9a) of v6dr een beurt van de gesprekspart-
ner (95):

(93) -6Tf qu6 quieres? (...)
-Qnc seas sincera. Conmigo y contigo (CP:82) ('Wat wil je?/Dat je eerlijk bent.
Tegen jeznlf en tegen mlj')

(94) iBueno, os voy a pedir un favor! iQuc sintAis ese calor! Y sobre todro quc me lo
hagdis sentir I d, porque si no, no hay quien se lo crea (CN:94) ('Nou, ik ga iets
van jullie vragen! Jullie moeten die warmte voelen! En vooral moeten jullie het
mij laten voelen want anders is er niemand die het gelooft')

(95) -;Sabes lo que de verdad quiero?
-6Qu€?

-iQuc me hipnotices! (CP:94) ('Weet je wat ik heel graag wil?/Wat?/Dat je me
hlpnotiseert')

Ten derde worden que4irecaeven gebruikt als en spreker niet de hoorder tot handelen

la Het corpus bevat geen voorbeelden van semi-performatieven met een iteratieve functie. In
dergelijke gevallen wordt qre gebruilt om te venrijzen naar een eerder door de spreker gereali-

seerde taalhandeling:
(91) -6Abres la ventana?

-1,Cdmo dices?
-Que abras la ventana (Mane Bon, 1992b:296)
('Wil je het raam even open doen?/Wat zeg jdll0f je het raam even open doet')
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wil aanzetten maar een derde persoon. Nieuemin zal de hoorder hierbij meestal als
intermediair optreden. Een verklaring voor deze vonn is dat er voor een derde persoon
geen vorm van de imperativo beschikbaar is. Dit type que4irectieven kwam reeds aan de
orde in 9.3.3, bij de bespreking van persoons-deictische implicietheid.

(96) Que me diga el nombre de la amiga y su teldfono (GA:30) ('(Ik wil) dat ze me de
naam van die vriendin geeft en haar telefoonnummer')

(97) Ronda, ronda, el que no se haya escondido, que se esconda, y si no, que responda
(CC:aa) ('Wie zich niet heeft verstopt moet zich verstoppen en wie dat niet doet
moet antwoord geven'='..., negen, tien, wie niet weg is, is gezien, ik kom')

I 0.2.5 Gestapeldc modificuie

In de tot nu loe in dit hoofdstuk besproken soorten modificatie was steeds sprake van
enkelvoudige modificatie. Gestapelde of meervoudige modfficatie komt echter ook voor:

(98) Yo creo Ete debes salir mds (CC:53) ('Ik vind dat je meer uit moet gaan')

In dit voorbeeld wordt de kernpropositie (ffilsalir) deontisch-gemodificeerd door het
rnodale werknoord deber. Deber wordt op zijn beurt gemodificeerd door het doxastische
(yo) creo qE ('* denk/vind dat'). De.ze doxastirche modificatie kan uitsluitend voorko-
men bij reeds gemodificeerde directieven. Behalve een marginaal aantal gevallen van creo
qrc kutam ik in het corpus geen andere voorbeelden van gestapelde modifrcatie tegen.t5
Varianten zijn echter heel goed mogelijk, zods (99) waarvan de kernproposiae ([jijJ/vuil-
niszaklun buiten zetten) wordt gemodificeerd door het metadirectieve element niet
vergeten, dat op zijn beurt modaal wordt gemodificeerd door willen.

(99) Wil je niet vergeten de vuilniszakken buiten te zetten?

Meer dan npeevoudige modificatie is niet ondenkbaar, zoals Searle met de volgende
voorbeelden laat zien:

(100) Would you mind awfully if I asked you if you could write me a letter of recom-
mendation? (1979:38)

(101) Would it be too much if I suggested that you could possibly make a little less
noise? (1979:39)

10.3 Conclusie

De modificerende dimensie is de derde van de vier dimensies waamit het 4D-model is
opgebouwd. In deze dimensie worden directieven als niet-gemodificeerd of als gemodifi-
ceerd geindexeerd. De modificerende dimensie heeft alleen betrekking op directieven die

15 In het freguentieonderzoek (zie hoofdstuk 12) worden de gevallen van gestapelde modificatie
niet meegeteld. Eeu voorbeeld als (98) wordt onder deontisch-gemodificeerde directieven gerang-
schikt.

t7l
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predicerend-expliciet zijn. In gemodificeerde directieven wordt de inhoud van de kernpro-
positie gemodificeerd, dat wil zeggen deze wordt versterkt of juist afgezwakt. Modificatie
komt met na,me tot stand door werlouoorden en werhrmrdelijke constnrcties die
modaliteit uitdrukken. In directieven kunnen drie soorten modaliteit voorkomen: deonti-
sche, facultatieve en volitieve modaliteit. Naast modale modificatie onderscheid ik impe-
ratieve en performatieve modificatie en modificatie die tot stand komt met qze-zinnen. In
een marginaal aanal directieven is er sprake van gestapelde modificatie.



11 De zinstype-dimensie

De vierde en laatste dimensie van het 4D-model betreft het zinstype van waarmee de
directieve taalhandeling wordt gerealiseerd.

In de zinstlpe-dimensie worden, op een aanal uitzonderingen na, alle directieven
ingedeeld bij imperatieve zinnen, interrogatieve zinnen of declaratieve zinnen. In 11.1
behandel ik de notie zinstype en ga ik die,per in op de relatie tussen zinstSryen en directie-
ven. In LL.Z, 11.3 en 11.4 beqpreek ik achtereenvervolgens de karakteristieken van
directieven die tot stand komen via imperatieve, interrogatieve en declaratieve zinnen.

11.1 Zinsqpen

Het begrip zinsqpe wordt t * literatuur vaak omschreven in termen van syntactische
constructies die in verband worden gebracht met een bepaalde communicatieve functie
(vgl. Sadock & Zwicky, 1985:155). Doorslaggevend bij de bepaling van het zinstype zijn
de modus van het werlnnoord, de woordvolgorde en het inonatiepatroon (zie ook 7.L).

Er zijn drie basiszinstypen, te weten declaratieve, interrogatieve en imperatieve
zinnen. Ze komen in de meeste talen voor en vertonen sterke gelijkenissen voor wat
betreft hun functie en structuur. Het zijn klassen die elkaar op formeel linguistische
gronden uitsluiten, hetgeen betekent dat een uiting niet tegelijkertijd tot twee zinstlpen
kan behoren, anders dan Sperber EL Wilson (L986:2a\ beweren. Zinstypen kunnen
worden gemodificeerd door middel van rags, zoals in de volgende voorbeelden waarin
interrogatieve tags aan een imperatieve zin (l) en declaratieve zinnen (2) en (3) een inter-
rogatieve wending geven:

(1) No fumes antes del postre, lno? (OP:a4) ('Rook niet voor het toetje, he?')

@ As( la quiero ver siempre, i,eh? (CP:9) ('Zo wil ik u altijd zien, goed?')
(3) Ya vale, eno te parece? (OP:101) ('Nu is het genoeg, vind je niet?')

In benaderingen van zinstlpen als die van Sadock & Zwie*y worden de zinstlpen
gedefinieerd op basis van hun illocutionaire functies:

the declarative is subject to judgments of truth and falsehood (...); the interrogati-
ve elicits a verbal rcqponse from the addressee (...); the imperative indicates the
speaker's desire to influence future events (1985:160).

Benaderingen als dezs, waarin de linguistische vorln wordt geidentificeerd met de
communicatieve functie zijn echter niet adequaat, omdat, zoals in hoofdstuk 3 al werd ge-

steld, de correlatie tussen zinstypen en taalhandelingsklassen niet meer dan approximatief
is. Er is een zekere maar beperkte verwantschap tussen bepaalde zinstypen en bepaalde

communicatieve functies: declaratieve zinnen worden bij uitstek gebruikt om beweringen
en andere assertieven te realiseren; een gebruikelijke functie van interrogatieve zinnen is
het inwinnen van informatie en met imperatieve zinnen worden vooral verzoeken en

andere directieven tot stand gebracht. Genoemde illocuties kunnen echter in principe met
elk van de drie zinstypen tot stand worden gebracht. Op basis van deze overwegingen is
het wenselijk om een benadering van zinstypen te volgen waarbij een minder rigrde
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verband wordt gelegd tussen zinstlpen en illocuties.
Een alternatieve benadering van zinstypen is bijvoorbeeld te vinden in de relevan-

tietheorie (Sperber &. Wilson, 1986; Blakemore, 1992). Hierin wordt het zinstlpe
beschouwd als €6n van de vele linguistische indicatoren die het interpreatieproces in
verschillende richtingen kan sturen. In de onderhavige benadering worden de drie
basiszinstlpen niet geanalyseerd in relatie met bepaalde taalhandelingen mimr in relatie
met cognitieve begrippen. Declaratieve zinnen zijn gerelateerd aan saying tlut, imperatc-
ve zinnen aan telling to, en interrogatieve zinnen aan asking wltctlur. Deze drie noties
worden als volgt gedefinieerd:

Saying thu is analysed in terms of the communication of a thought which is
entertained as a description of an actual state of affairs; telling ro is analysed in
tenns of the communication of a thought which is entertained as a description of a
state of affairs that is potential and desirable; and asking wluthcr is analysed in
tenns of the communication of a proposition which is entertained as an interpreta-
tion of a desirable thought @lakemore, L992:Ll7).

Gevallen van bdvoorbeeld ironie en metafoor worden niet opgevat als deviaties van de
letterlijke betekenis, m&r als verschillende manieren waarop de uiting zijn relevantie kan
verkrijgen.

Ofschoon adequaat voor wat betreft allerlei vormen van niet-letterlijk taalgebruik,
is de benadering van zinstypen in de relevantietheorie niet goed bruikbaar om inzicht te
krijgen in de relatie tussen zinsffin en taalhandelingen. De relatie tussen zinstlpen en
taalhandelingen, in het bijzonder directieven, wordt wel specifiek behandeld door
Risselada. Zij bepleit een 'niet-illocutionaire' benadering van zinstlpen waarin de relatie
tussen zinstype en taalhandelingsklassen als een van 'compatibiliteit' wordt beschouwd:

... this compatibili$ may result in a global 'default illocutionary value' of the
sentence types, which obains when an utterance does not contain other indications
or specifications of the illocutionary force (1993:72).

Haar definities van zinstypen luiden als volgt:

I propose to characterize declarative sentences as 'presenting a proposition',
interrogative sentences as 'presenting a proposition as (partially) open', and
imperative sentences as 'presenting the content of a proposition for realization'
(1993:71,72).

Op basis van deze definities ontstaat het volgende beeld van de relatie tussen zinstlpen en
directieve taalhandelingen :

The imperative sentence type yields a relatively global, i.e. non-specific, tlpe of
directive expression (expressing that the sate of affairs involved is presented for
realization, which is compatible with all directive subtlpes), whereas the declarati-
ve sentence type (presenting the future realization of the state of affairs involved
as a fact) rather leads to a binding directive (viz. an order or an instnrction) and
the interrogative sentence type may yield an 'open' type of directive (such as a
request, a suggestion or a proposal), which leaves the addressee a choice whether
or not to comply (1993:80).
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Een inconsistentie in Risselada's benadering is dat de door haar voorgestelde globale
illocutionaire waardes van de drie zinsrypen voornamelijk van toepassing zijn op directie-
ven die predicerend-expliciet zijn. In predicerend-interpliciete of impliciete directieven
manifesteren de door Risselada gesignaleerde relaties zich minder nadruk*elijk. De
volgende voorbeelden zijn respectievelijk een interrogatieve en een declaratieve zin en
beide predicerend-interpliciet. Het intenogatieve (4) is eerder een bindende dan een

optionele directief en het declaratieve (5) is niet znzret een bindende als wel een open
directief.

(4) Pero, 6cdmo se te ocurre salir de noche estando Javier con fiebre? (LP:108) ('Hoe
haal je het nou in je hmfd om 's avonds uit te gaan als Javier koorts heeft?')

(5) ;Bah!, creo que te pasas... (OP:6a) ('Ach, ik vind dat je te ver gaat')

Bij de behandelinB van zinstlpen en hun relatie met directieven neem ik de benadering
van Risselada als uitgangspunt. De conclusies van haar onderzoek worden, ondanks de
gesignaleerde kanttekening, in belangrijke mate door de resultaten van mijn onderzoek
bevestigd.

Een tweetal directief-realisaties valt buiten de indeling in drie basiszinstypen: ten
eerste elliptische directieven (zie 8.2.3), zinsfragmenten die een volledige propositie
ontberen, en ten tweede ryc-dt*aeven (zie 10.2.4). Detn twee categorieEn worden in
het empirisch onderuoek in de zinstlpe-dimensie in een restcategorie ingedeeld.

tL .2 Imperatieve directieven

I 1.2. I Algemenc lccnmerlccn

Zoals uit de resultaten van het frequentieonderzoek zal blijken (zie hoofdstuk 12), worden
verreweg de meeste directieven in het corpus gerealiseerd met een imperatieve ztn.
Betralve directief worden imperatieve zinnen ook metadirectief gebruikt, wat kan leiden
tot een andere dan directieve functie.r Imperatieve zinnen die noch directief noch
metadirectief zijn lovam ik in de teksten die ik heb geanalyseerd vrijwel niet tegen.

Voorbeelden zijn niet-directieve verwensingen (6)2 en (meestal idiomatische) uitdruLkin-
gen zoals de waarschuwing in (?:

(6) Vete a paseo (CP:83) ('Loop naar de maan')

A Despfdete de la moto (LP:66) ('Ie kunt fluiten naar de motorfiets'; lett: 'Neem
afscheid van de motorfiets')

Vrijwel alle directieven die met een imperatieve nn worden gerealiseerd zijn expliciet in
de predicerende- en in de persu)ns-deictische dimensie, en niet-gemodificeerd. Op een

marginaal aantal ironisch bedoelde voorbeelden na (zie 8.3.3) zrjn alle imperatieve
directieven expliciet in de predicerende dimensie; vanwege het feit dat het ondenrerP van

I In het corpus is de verhouding nlssen directieve en metadirectieve imperatieven 66% tegenover

t4%.Zieook 12.1.3.

2 Afhankelijk van de context lonnen dit soort venvensingen ook een directieve waarde hebben.

175
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de imperaivo W definitie naar de hoorder verwijst zijn alle imperatieve directieven
expliciet in de persoonsdeictische dimensie (ne 9.1); voorts zijn bijna alle imperatieve
directieven expliciet in de modificerende dimensie, op een klein percentage na dat wordt
gemodificeerd door metadirectieven (ne 10.2.2).

De nwdo imperaivo omvat twee paradigmans, 6€n voor de bevestigende gebieden'
de wijs, 66n voor de ontkennende gebiedende wds, die wordt gebruikt voor prohibitieven.
De meeste vormen van de imperwivo corresponderen met die van de subjuruivo, slechts in
twee gevallen, de informele bevestigende imperaivo tweede persoon enkel- en meervoud,
is er qprake van een unieke imperaivo-vorm.

Het correlatieonderzoek waarvan n 12.3 verslag wordt gedaan bevestigt de stelling
dat een imperatieve zin een globaal directieve strekking heeft, dat wil zeggil imperatieve
zinnen lenen zich voor de realisatie van alle t1ryen directieven. Het type directief wordt
bij imperatieve directieven veeleer bepaald door de inhoud van de uiting, de context, de
stails van de gespreksparmers en het intonatiepatroon.

11.2.2 Prohibitieven

Ruim 20% van de imperatieve directieven zijn prohibitieven (vgl. Sadock & Zwicky,
1985:175). Dit zijn uitingen waarin de ontkennende gebiedende wijs wordt gebruikt. Er
kunnen twee t)?en prohibitieven worden onderscheiden. Het eerste type zijn preventieven
die gekenmerkt worden door het feit dat de spreker de hoorder ertoe aanzet in de
toekomst een bepaalde handeling of vorm van gedrag niet te verrichten cq. te vertonen:

(l) No fumes antes del posue, ;no? (OP:zH) ('Rook niet voor het toetje, he?')

Het trveede t)?e zijn cessatieven. Ze betreffen een handeling van de hoorder die op het
moment van qpreken verricht wordt of juist verricht is. De intentie van de qpreker is dat
de hoorder deze handeling staakt (8) of in de toekomst niet meer verricht (9).

(8) No me hagas cosquillas (CC:62) ('Kietel me niet')
(9) No digas tonterias (CP:80) ('Kraam geen onzin uit')

Tot de cessatieve imperatieve directieven behoort ook de perifrastische constnrcne dcjar
dc + infinitief (ae 10.2.2):

(10) Y deja de tirar piedras, que estropeas las flores (LP:8Q ('En hou op met stenen
gooien, je sloopt de bloemen')

I 1.2.3 Eerste persoon meervoud-imperuieven

Een aparte positie wordt ingenomen door imperatieve zinnen die tot stand komen met de
eerste persoon meervoud van de preserue dc subjuruivo. Ze onderscheiden zich van

andere imperatieve zinnen doordat de spreker niet dleen naar de hoorder verwdst maar
tevens naar zichzelf, en doordat er altijd €en bepaalde taalhandelingstlpe mee wordt
verricht, namelijk een voorstel.

(11) Pongamos pasado ma"frana (CP:63) ('laten we het op overmorgen houden')
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(12) Brindemos. Por nosoftos (LP:115) ('laten we toasten. Op ons')

Onder deze voorbeelden nemen directieven waarbij de uit te voeren handeling vwnos is
een voornarne plaats in:

(13) Vamos, Maite (CC:a$ ('I-aten we gium, Maite')

Het gebruik van vonos heeft in een groot aanal gevdlen een metadirectieve functie. Het
wordt bij voorkeur gebruilc voor directieven en dient om de hoorder tot snel handelen te
bewegen. In het onderhavige niet-metadirectieve vamos wordt echter werkelijk de
handeling (weg) gaan bedoeld.

11.2.4 lrfinitieven

Onder de imperatieve directieven heb ik tot slot ook uitingen gemngschilt waarin voor
het werhuoord dat de uit te voeren handeling uitdnrkt niet de imperwivo maar de
irfinitivo wordt gebnrikt. Directieven waarin de infinitief wordt gebruikt hebben met
imperatieve directieven gemeenschappelijk dzt ze bij uitstek predicerend- en persoons-
deictisch-expliciet en niet-gemodificeerd zdn. Voorbeelden van infinitieve directieven zijn
(la) en (15).

(14) Pero lrene, ffi tambi6n. Ir al cuarto de barlo y lavarse la carita (CC:31) ('En jrj
ook, Irene. Naar de badkamer gaan en je gezicht wassen')

(15) iNo aprendcros solamente el paso! iMirar cdmo lo hace! (CN:68) ('Niet alleen de
danspas leren! Kijken hoe ze het doet!')

Onderhavige vorm kan ook vooraf worden gegaan door het voorzetsel a, de zogeheten

pre,positionele infinitief. Derc vorm wordt wel verklaard (zie Haverkate, L976) in termen
van de perifrase ir a * infinitivo (zie 10.1n2) die er oorspronkelijk aan ten grondslag zou
liggen:

(16) Venga, a echar hwru... (LP:127) ('Kom, roken')

Directieven waarin de infinitief wordt gebnrikt onderscheiden zich in verschillende
opzichten van de overige imperatieve directieven (Haverkate, L976:223ev). 7* zrjn al(id
emfatische impositieven3, en worden met name gebruikt voor de herhaling van een niet
vervuld bevel. Ze vooronderstellen dat de spreker een hogere machtspositie heeft dan de
hoorder.a

3 Ofschoon dat nou juist in (16) niet onomstotelijk vast staat. Dat is eerder een (dwingende) uitno-
diging.

a Niet-prepositionele infinitieven worden wel beschouwd als substinrtie voor de informele impera-

rluo meervoud, waarbij de eind 'd' is vervangen door e.en 'r' (vgl. Moliner, 1966:111474).

t77
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I 1.3 Interrogatieve directieven

Net als imperatieve zinnen, beogen interrogatieve zinnen een reactie van de hoorder uit te
lokken, maar anders dan brj imperatieven is het canonieke doel van interrogatieven dat de
hoorder verbaal reageert. Ik bespreek achtereenvolgens jalnee wagen (11.3.1), vraag-
woordvragen (11.3.2), alternatieve wagen (11.3.3) en retorische vragen (11.3.4).

De in 11.1 besproken stelling dat interrogatieve directieven doorgaans leiden tot
een optioneel tlpe directief, dat wil zeggen een directief waarin de hoorder de keuze
wordt gelaten om handeling al dan niet uit te voeren, wordt ten dele onderschreven door
de corpusdata. Jalnee vragen -verreweg het frequenste type interrogatieve directief- zijn
bij uitstek optionele directieven; ook met de ipor qfi no...?-canstructie, die in dit
hoofdstuk wordt beschouwd als een ffi retorische vraag, worden optionele directieven
gerealiseerd. Zoals Risselada (L993:226) signaleert worden met interrogatieve zinnen
echter ook bindende typen directieven tot stand gebracht. Gevallen die zij beqprekt zijn
reacties op een uiting of op het gedrag van de hoorder. Voorbeelden hiervan worden
besproken in de paragraaf over retorische vragen.

11.3.1 Jalrue vragen

De standaardfunctie van een jalnee vraag is het verkrijgen van informatie omtrent het
waarheidsgehdte van de propositie van de vraagzin. Jalnee wagen die directief worden
gebruikt kunnen gemodificeerde, niet-gemodifrceerde en predicerend-impliciete directie-
ven zijn.

Voor wat betreft gemodificeerde uitingen komt onder directieve ja/nee vragen per
definitie uitsluitend modale modificatie voor. Hoorder-georiEnteerde volitieve modificatie
(ne 10.?.1.3.1) is de voornaamste representant van deze niet erg omvangrijke groep:

(17) ;Quieres contestar, por favor? (GA:21) ('Wil je annrroord geven, alsjeblieft?')

Nog minder frequent zijn facultatief-gemodificeerde directieven (zie 10.3.1.2):

(18) ;Me podrias traer un vasito de leche? (OP:91) ('Zouje een glaasje melk voor me
lannnen rneenemen?')

De grootst€ gro€,p niet-gemodificeerde directieven die tot stand komen met ja/nee vragen
zijn de r^ 8.2.2 behandelde vragen naar het verricht zijn van de handeling:

(19) eHas contado ovejas? (CC:a0) ('Heb je de schaapjes geteld?')

In andere niet-gemodificeerde dilectieven in de vorrn van jalnee vrdgen wordt meesal
met de presewe en mindere mate met de fitturo gevraagd naar toekomstig gedrag (zie
r0.l):

(20) ;Me cepillas el pelo? (GA:62) ('Kam je m'n haar?')
(21) ;I-o preguntard? (CP:37) (Zult u 't vragen?')

Onder de predicerend-impliciete directieven is de belangrijkste vertegenwoordiger van de
ja/nee vragen de categorie die ik in 8.3.1.1 als object-georiEnteerde directieven om-
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schreef:

Q2) lllevas chocolate? (OP:113) ('Heb je stuff bU je?')

Ofschoon deze categorie beschouwd kan worden als niet-bindende directief, kan van
andere soorten predicerend-impliciete en interpliciete directieven die tot stand komen met
een interrogatieve zin niet worden beweerd dat ze resulteren in een niet-bindende direc-
tief, vgl. (4):

(4) Pero, 6cdmo se te ocurre salir de noche estando Javier con fiebre? (LP:108) ('Hoe
haal je het nou in je hoofd om 's avonds uit te gaan als Javier koorts heeft?')

1 l. 3.2 Vraagwoordvragen

Het kenmerk van vmagwoordvragen is dat zE wn onvolledige propositie uitdnrk&en. Door
het toekennen van een bepaalde waarde aan het nraagwoord wordt de rrraag beantwoord
en de propositie gecomplementeerd (vgl. Blakemore, L992:ll7). In de corpusteksten zijn
wijwel alle directief gebruikte vraagwoordwagen retorische wagen (zie 11.3.4). Ik vond
slechts een paar voorbeelden waarbij dit niet het geval was. De eventueel directieve lezing
van waagwoordvragen is, in sterkere mate dan bij de overige ffin interrogatieve zinnen,
afhankelijk van contextuele en prosodische factoren. Het volgende voorbeeld is directief
gegeven het feit dat het een op autoritaire toon uitgesproken uiting betreft van een vrouw
tegen haar dienstmeid:

(23) ;Mis zapatos! ;Ddnde estdrt? (GA:88) ('Mijn schoenen! Waar zijn ze?')

1 1.i. 3 Altenwtieve vragen

Wat voor vraagwoordvragen geldt, geldt ook voor alternatieve vragen. 73 hebben
doorgaans geen directieve strekking, en indien dit het geval is wordt hun interpretatie
sterk bepaald door niet-verbale factoren:

Q4) Qui6n es el mddico, hi o tio Raril? (GA:23) ('Wie is hier nou de dokter, jij of mm
Rafl?')

Q5) Bueno, ;,yo cobro o no cobro? (LP:85) ('Nou, kijg ik geld of kijg ik geen
geld?')

I 1. 3.4 Retoriscltc vragen

Traditioneel wordt een retorische vraag gedefinieerd als een vraag waarvan de spreker
niet verwacht dat hij door de hoorder wordt beantwoord. Hij brengt tot uitdru*king dat hij
zelf het antwoord weet en gaat ervan uit dat de hoorder dit weet. De functie van retori-
sche vragen is niet het inwinnen, minr juist het geven van bepaalde informatie. Het zijn,
met andere woorden, interrogatieven met een assertieve functie (vgl. Slot, 1993; Dumi-
trescu, 1993). Behalve als assertieven worden retorische vrdgen ook gebruikt om
directieven te realiseren. Retorische vr€en worden wel als protoqrpische gevallen van
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indirecte taalhandelingen beschouwd (Searle, 1979:38, en Haverkate, L994b:42). In mijn
o,ptiek zijn het inderdaad indirecte ualhandelingen, omdat ze voldoen aan het meervoudi-
ge-illocutiecriterium. Niettemin verschillen retorische vragen in tenminste twee opzichten
van de standaardtlpen van indirecte tealhandelingen. Ten eerste, zmls ik al in hoofdstuk
3 naar voren bracht, is de letterlijke illocutie van retorische vragen onvolwaardig omdat
de spreker het antwoord op de letterlijke vraag weet en ervan uitgaat dat de hoorder dit
weet. Kenmerkend voor de meeste indirecte taalhandelingen is juist het feit dat beide illo-
cuties worden geintendeerd. Het tweede verschil heeft specifiek betre}fting op directieven:
bij retorische vragen is de bedoeling doorgaans niet om de hoorder de mogelijkheid aan te
reiken niet de voldoen aan het verzoek, hetgeen bij indirecte taalhandelingen juist bij
uitstek het geval is.

Een kenmerkende eigenschap van relorische vragen die directief worden gebnrikt
is dat de hoorder wordt bekritiseerd door het stellen van een vraag over een bepaalde
vorm van gedrag die hij vertoont. Deze vorm van gedrag wordt in de propositie letterlijk
gespecifrceerd. Daarmee behoren veel retorische vragen tot de categorie 'signderen van
een ongewenste handeling' (8.2. 1).

(4) Pero, lc6mo se te ocurre salir de noche estando Javier con fiebre? (LP:108) ('Hoe
haal je het nou in je hoofd om 's avonds uit te gaan als Javier koorts heeft?')

Q6) Irene, .,es que nadie te ha ensefrado a comer como una persona? (CC:20) ('Irene,
heeft niemand jou nou geleerd om als een mens te eten?')

Retorische wagen vertonen drie verschillende syntactische stnrcturen. De letterlijke vraag
kan een jalnee vfirag a;jn (27), een vnxagwoordvraag (28) en Q9), of een alternatieve
waag (30).t

AT eEs asf cdmo piensas aprobar...? (LP:120) ('Denk je z.o te slagen voor je
examen?')

(28) Bueno... epero c6mo eres tan tonto? (CN:154) ('Maar hoe kun je nou zo stom
zijn?')

Q9) Entonces, ;por qu€ te empefras en joderlo? (OP:1Oa) ('Waarom doe je dan je best
om 't te verknallen?')

(30) ;Td estCs bailando, marcando, o qud es lo que estds haciendo? (CN:90) ('Ben je
aan het dansen, scoren of waar ben je nou eigenlijk mee bezig?')

Retorische vragen kunnen predicerend-expliciet (32) of impliciet (33) zijn. Daarnaast
behoren sommige retorische vragen zoals gezrlgd tot de categorie 'signaleren van een

ongewenste handeling' waardoor ze ook predicerend-interpliciet lrunnen zijn, blijkens het
hierboven geciteerde (a) en (26).

(32) aQu€ te cuesta ser ordenado? (LP:34) ('Wat voor moeite is het nou om netjes te
zijn?')

t Een klein aantal retorische wagen heeft een declaratief intonatiepatroon ondanks de vraagstruc-
hrur van de zin:
(31) Pero, lqud dices! He tomado dos copas. (OP:100) ('Waar slaat dat nou op (lett.: wat zeg

je)! Ik heb twee glazen gedronken')
Een verklaring is wellicht dat dergelijke voorbeelden geconventionaliseerde soorten retorische vra-
gen zijn.
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(33) ePara qu6 tienes la cabeza, Ximmi, solo para peinarte? (LP:3a) ('Waarom heb je
je hoofd, Ximmy? Alleen om 't te kammen?')

Voor wat betreft de tijd en modus van het gebruikte werlavoord kennen retorische vragen
geen beperkingen. In de meeste retorische vragen wordt uitsluitend verwezen naar de
hoorder, er was 66n voorbeeld met een subject in de eerste persoon meervoud:

(34) Entonces, 6por qu6 vivimos como chiquitos? (CP:60) ('Waarom leven we dan als
kleine kinderen?')

Retorische vragen zijn bij uistek bindende directieven. Ze vormen daarmee de uitzonde-
ring op de regel dat interrogatieve zinnen leiden tot niet-bindende directieven (zie 11.1).0

1 1. 3.4. 1 6Por qud no...?-directieven

lPor qrc no... ? ('waarom... niet?')-directieven zijn vr4gen wiurop geen verbale reactie
wordt verwacht, en als zodanig kunnen ze worden beschouwd als retorische vragen. Ik
behandel ze als subklasse vanwege hun conventionele karakter. fun ipor quc ru...?-
directief leidt in princrpe tot een niet-bindende directief.

Op grond van de letterlijke betekenis zou men verwachten dat ;por qul rw...?-
directieven in de eerste plaats niet-impositief, voor suggesties en adviezen, worden
gebruik. Die functie lornnen ze inderdaad hebben, maar vaker arjn ;por quc ru..-?-
directieven impositief (zie 12.3).

Vergeleken met andere gangbare manieren wiurop verzoeken worden uitgedrukt
z;rjn ipor qut no...?-constructies opmerkelijk frequent. lPor qul no...?-verzoeken komen
in het corpus vaker voor dan bijvoorbeeld verzoeken die met poder in interrogatieve
zinnen worden geconstrueerd. Door hun frequentie en door de propositionele explicietheid
zijn zE sterk geconventionaliseerd en is hun interpretatie minder afhankelijk van de
context dan de overige retorische vragen met een directieve strellcing. Ikrakteristieke
voorbeelden zijn:

(35) Oye, 6por qu6 no coges el tel€fono? (OP:122) ('Her., neem de telefoon even aan'
letterlijk 'Hee, waarom neem je de telefoon niet aan?')

(36) ;Por qu€ no te vas a jugar con tus hermanas? (CC:afl ('Ga eens even spelen met
je zusjes', letterlijk: 'Waalom ga je niet met je zusjes qpelen ?')

In 6Cn geval wordt de propositie van de ipor ryl rc... ?directief gemodificeerd, door het

de metadirectef tuar de ('proberen om'):

(37) ;Por qu6 no nos sentamos y trarutws de discutir esto como personas civiliza-
das...? (GA:30) ('Iaten we eens gaan zitten en proberen dit als fatsoenlijke
mensen te beqpreken', letterlijk: 'Waarom gaan we niet zitten en proberen we dit
ds fatsoenlijke mensen te bespreken?', )

6 Gevallen van bindende interrogatieve directieven worden ook besproken door Risselada

(t993:226).
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Indien ipor qul rc...?4irer;tieven een irnpositieve functie hebben is een expliciete
vermelding van de spreker -de begunstigde partij- znldzaan. Ik trof er ddn voorbeeld
van aan:

(38) ;Por qud no me tocas esa canci6n que tanto me gusta? (CC:35) ('Speel je even dat
liedje voor me dat ik m leuk vind?', letterlijk: 'lVaarom speel je niet dat liedje
voor me dat ik zo leuk vind?')

1 1.4 Declaratieve directieven

Declaratieve zinnen zijn het minst gemarkeerd ten aanzien van de illocutionaire strekking.
furders dan blj imperatieve en interrogatieve zinnen het geval is, is het doel van declara-
tieve zinnen doorgaans niet de hoorder tot een reactie te bewegen. Declaratieve zinnen
leiden doorgaans tot een bindende directief.T

In de meeste declaratieve directieven is de kernpropositie gemodificeerd. Typische
en frequente vertegenwoordigers van derc ctegorie zijn deontische en spreker-geori-
enteerde volitief-gemodificeerde directieven. Deontische modificatie (zie 10.2.1.1) is het
frequentst. Tnwel obligatieve modificatie (met tener que, dcber en hay que), als permis-
sieve modificatie komen vaak voor, per definitie in declaratieve zinnen:

(39) Tienes que ser miis femenina (CN:108) ('Je moet wouwelijker zijn')
(40) Debes vivir nr vida (GA:97) ('Je moet je eigen leven leiden')
(41) lEl amor no hay que discutirlo, hay que hacerlo! (CP:51) ('Je moet niet discussi-

eren over de liefde, die moet je bedrijven')
(42) Por nosotros puedes irte (I.P:35) ('Wat ons betreft mag je weggaan')

Ook qpreker-georiEnteerde volitieve modificatie komt per definitie tot stand met declara-
tieve zinnen (ae fi.2.1.3.2):

(43) Mim, preferia que te abstuvieras de ese tipo de cosas (OP:38) ('kE, ik zou graag
willen dat je je onthield van dat soort dingen')

(M) Pero yo no quiero que me ayudes (GA:37) ('Maar ik wil niet dat je me helpt')

Minder frequent zijn performatief-gemodificeerde directieven (10.2.3):

(45) iY te ruego que no me trates como una imbdcit! (GA:16) ('En ik verzoek je of je
me niet als een debiel wilt behandelen!')

Declaratieve directieven waarvan de kernpropositie niet is gemodificeerd betreffen
voornamelijk directieven waarin een ongewenste handeling wordt gesignaleerd ((46), zie
8.2.1) en de in 10. 1 besproken directieven van het type (47):

(46) 1Io! lTe pones increible! (OP:9a) ('Jezus! Je doet echt belachelijk!')
(47) Ahora te vas a tomar 6sta (CP:16) ('Nu ga je deze nemen')

7 In 1l.l citeer ik een voorbeeld van een niet-bindende declaratieve directief.
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Directieve taalhandelingen die niet expliciet zrjn in de persoons-deictische dimensie
komen altijd tot stand met een declaratieve zin. Dit is niet verwonderlijk omdat de
overige zinstlpen een reactie van de hoorder beogen. Standaard-voorbeelden zijn
directieven die tot stand komen met hay QW, onbepaald se en met onpersoonlijke
werkwoorden (zie 9.3).

Predicerend-impliciete directieven zijn in de meeste gevallen declaratieve zinnen.
Dit geldt per definitie indien de directief spreker-georiEnteerd is (zie 8.3):

(48) Tiene usted una mancha de tina (LP:80) ('U heeft 'n inlftvlek')
(49) iUfff! Hace mucho frio... (GA:21) ('Brrr! Wat is 't koud...')

11.5 Conclusie

Het zinstype is de laatste dimensie van het 4D-model van realisaties van directieven. In
deze dimensie worden directieven geindexeerd als een imperatieve zin, een interrogatieve
zin of een declaratieve zin. Elliptische directieven -zinsfragmenten zonder een volledige
propositie- en grcdirectieven -uitingen met een elliptisch inbeddend predikaat-
behoren niet tot 66n van de drie genoemde basiszinsqpen en worden in de categorie
'overige zinstlpen' ondergebracht.

In navolging van Risselada werden zinstlpen in dit hoofdstuk besproken in tennen
van globale illocutionaire functies. In deze benadering resulteert het gebruik van een
imperatieve zin niet in €€n qpecifiek type directief; een interrogatieve zin leidt veelal tot
een niet-bindende directief, terwijl een declaratieve zin doorgaans een bindend t)"e
directief oplevert. De globale illocutionaire benadering blijkt echter niet van toepassing te
zijn op directieven die niet predicerend-expliciet zijn.
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In dit hoofdshrk doe ik verslag van een hvantitatief empirisch onderzoek naar realisaties
van directieve taalhandelingen op basis van het 4D-model dat ik in de voorafgaande vijf
hoofdstukken uiteen heb gezet. Het onderuoek bestaat twee delen: het eerste deel betreft
de frequenties van directief-realisaties in Spaanse taalgebruikssituaties; hiervan doe ik
verslag n L2-2. Het tweede deel is een studie naar eventuele correlaties tussen directief-
realisaties en t)?en directieven; hiervan doe ik verslag in 12.3. In 12.1 licht ik de opzet
van het onderzoek toe en in de laatste paragraaf van het hoofdstuk, L2.4, geef ik een
overzicht van de resultaten.

l2.l Opzet van het empirisch onderzoek

In deze paragraaf ga ik eerst in op het corpus dat ik voor het empirisch onderzoek
gebruilt heb (12.1.1), daarna formuleer ik in 12.1.2de doelstellingen van het onderzoek.
In 12.1.3 bespreek ik de methode dieikbij hetidentificeren en begrenzen van directieven
gevolgd heb.

12.1.1 Corpw

Voor het empirisch onderzoek naar realisaties van directieven was het mijn intentie om
een corpus samen te stellen dat representatief was voor het gesproken, contemporaine
peninsulair Spaans. In de corpuslinguistiek wordt er echter van uitgegaan dat het praktisch
gezien zeer moeildk is om een corpus werkelijk representatief te laten zijn voor de
verzameling van alle gerealiseerde uitingen in een bepaalde taal.r Stubbs is sceptisch ten
aanzien van het streven naar authentieke taaldata: 'the hunt for pure, natural or authentic
data is a chimera" (1983:225). Ik heb gekozen voor filmscenario's en (niet-literaire)
toneelstuk*en als bron voor het colpus, omdat deze teksttlpen, ook al g:urt het om
geschreven en niet-spontane teksten, zeer geschikt zijn voor een empirisch onderzoek naar
realisaties van directieve taalhandelingen in afledaagse taalgebruilssinraties. Filmscripu en

toneelstukken zijn geschreven met de intentie geqproken taal te ajn en bieden de
mogelijkheid om op een eenvoudige manier het taalgebruik te onderzoeken van mensen

met variErende achtergronden en relaties, in verschillende situ,aties.

Bij de selectie van de teksten heb ik me aan twee principes gehouden. Ten eerste

moesten er veel verschillende ualgebruikssinnties zijn vertegenwoordigd, dus niet alleen
qpecifieke interactieqpen als winkel- of arts-pati€ntgeqprekken, maar uiteenlopende
gesprekssituaties met een gevarieerdheid in sociale factoren en inhoud van de taaluitingen.
?-onder twijfel vertegenwoordigen de teksten die ik heb gebruikt gezamenlijk een grote
diversiteit aan sociale relaties, gemoedstoestanden en onderwerpen. Ten tweede moest het
Spaans authentiek zijn; dit heb ik getoetst door de teksten voor te leggen aan een tweetal

I Zie biivoorbeeld Aarts & Meijs (1989) en Meijs (1991). Deee auteurs stellen dat een exempla-

risch corpus in feite het hoogst haalbare is, doordat het ualgebruik in allerlei opzichten grote vari-
atiqr vertoont.
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in Spanje woonachtige twtive speakerc. Ik gaf ze de opdracht te beoordelen of het Spaans
dat in de scripts wordt gebruikt representatief is voor het gesproken Spaans zoals dat
thans in Spattje in vergelijl+bare sinraties door vergelijkbare sprekers zou worden gebruikt.
Beide informanten bevestigden dit.z

Het corpus omvat zes verschillende teksten: twee toneelstulften en vier filmscena-
rio's. Omdat de toneelstukken groter in omvang zijn, houdt het aantal directieven dat uit
toneelstukken en uit filmscripts afkomstig is elkaar in evenwicht (zie L2.1.3). 1n lsteal
omvat het corpus ruim 100.000 woorden. Dit is een zeer klein aantal als men bedenkt dat
erkende corpora zoals het American Heriage-corpus een omvang van vele miljoenen
woorden hebben. Dergelijke corpora zijn echter opgezet voor lexicaal onderzoek,
waarvoor corpora van een zo groot mogelijke omvang nodig ajn, omdat het aantal
lexicale categorieEn z@r veel groter is dan het aantal synactische of pragmatische
categorieEn. Men gaat ervan uit dat synactische en pragmatische verschijnselen zich in
een betrekt<elijk klein corpus al vrij goed laten bestuderen (Merjs, 1991:319). Bovendien
b[jkt dat het nuttig rendement van een corpus afrreemt naarmate het corpus een bepaalde
omvang heeft berei}t. Een belemmering bij de bestudering van pragmatische verschijnse-
len is dat de mogelijkheden om het analyseproces te automatiseren beperkt zijn; anders
dan lexicale en gramrnaticale daa is pragmatische informatie zeer moeilijk te formalise-
rgn.

De telsten die ik voor het onderzoek ge,bruikt heb, kunnen als een aselecte
steekproef worden beschouwd uit de 'populatie' filmscenario's en niet-literaire toneelstuk-
ken die aan genoemde eisen van veelzijdigheid en authenticiteit voldoen, aangeaen ze
volstrekt willekeurig zijn gekozen uit het matedaal dat voorhanden was.3 In de bijlage
geef ik informatie over de inhoud de gebruikte teksten.

12.1.2 Doelstellingen

Het empirisch onderzoek heeft ten doel inzicht te lrijgen in realisaties van directieve
taalhandelingen in authentiek alledaags peninsulair Spaanse gesprelt<en. Het is een
krvantitatief onderzoek dat in twee delen is opgesplitst. In het eerste deel geef ik antrvoord
op de vraag wat de frequenties zijn van de linguistische structuren waarmee directieven
tot stand worden gebracht; in het tweede deel probeer ik na te gaan wat de correlaties zijn
tussen de linguistische vormen van directieven en de typen directieven die ermee tot stand
worden geiracht. Zoals in 12.1.1 naar voren werd gebracht, kan het tekstt)?e waarvan
het corpus een aselecte steekproef is als voldoende representatief beschouwd worden voor
het spontane, gesproken Spaans in verschillende situaties.

2 Deze informanten waren Joan Jordi Sauqud Vives uit Girona en Miguel Gallego Gonzdlez uit
Sevilla, twee hoger opgeleide mannen van boven de 40 jaar die niet taalkundig geschoold zijn.

3 Het komt er op neer dat de gebruikte teksten toevallig op mijn pad zijn gekomen, in bibliothe-
ken, boelcwinkels en via collega-onderzoekers. Niet-literaire, 'pulp'-toneelstukken worden minder
vaak uitgegeven dan de meer literaire toneelstukken, milar er is niettemin een betrekkelijk ruime
keuze op dat gebied. Voor filmscenario's, of ze nou literair zijn of niet, geldt dat ze moeilijk zijn
te vinden, omdat ze meestal niet worden gepubliceerd.
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12.1.3 lderuificatie en begreruing van directieven

In het corpus van toneelstukken en filmscenalio's trof ik in totaal 1528 voorbeelden van
directieve taalhandelingen aan. Het aanal directieven dat afkomstig is uit toneelstullcen en
uit filmscenario's is nagenoeg gelijk. Van het bestand van 1628 directieven zijn er 799
afkomstig uit de toneelstukken (Gracias, abuela... en Cwniru dc plua) en 829 uit de
filmscenario's (Opera pima, Libertad provisiorul, Cria cucryos en Carmcn), in percenta-
ges uitgedruk is dat 49,08% respectievelijk 50,92Vo. De directieven zijn als volgt over de
zes scripts verdeeld:

script %

GAt

CPt

441 27.09

3s8 21.99

oPf
LPf

ccf
cNf

r41 8.66

328 20.15

207 12.71

153 9.40

1628 100.

Tabel 1. Absolute en procentuele verdeling van de directieven over de onderzochte scripts.
Afkortingen: t: toneelstuk; f: filmscenario. GA: Gracias, abuela...i CP: Camino de plata; OP:
Opera prima,' LP; Libenad provisional; CC: Crfa cuervos,' C/V.' Carmen.

De identificatie en begrenzing van de,w, 1628 directieve taalhandelingen was niet in alle
gevallen onproblematisch. Ik bespreek eerst de problemen die zich voordeden bij de
identificatie van een bepaald fragment als directief. De probleemgevallen betreffen
uitingen die zich op de grens van een directieve en een nietdirectieve taalhandeling
bevinden. Vervolgens ga ik in op de methode die ik blj de begrenzing van een directieve
taalhandeling gevolgd heb. De vrdag waar het hier om gaat, is waar een directief begint
en waar deze eindigt.

Idcnrificaie

Voor de meeste voorbeelden uit de scripts geldt dat hun status van directieve taalhande-
ling onomstotelijk vaststaat. Het is meestal onweerlegbaar dat de qpreker een bepaalde
handeling aan de orde stelt en de intentie heeft de hoorder tot uiwoering hiervan aan te
zetten. In een aanhl gevallen echter staat niet zonder meer vast dat een uiting een
directieve functie heeft. Het gaat hierbij niet om uitingen waarvan de inhoud van de
propositie onduidelijk is -onzekerheid over de vraag wat de te realiseren handeling is, is
zeldzaarn-, maar om uitingen waafl/an niet vaststaat of ze een directieve of een andere
taalhandeling zijn. Onzekere gevallen treffen we met name aan onder realisaties die onder
predicerende interplicietheid werden beqproken. Identificatieproblemen deden zich in
mindere mate voor bij predicerend-impliciete directieven en brj imperatieve directieven.

Uitingen waarvan de directieve status niet onomstotelijk vaststaat behoren bij
uitstek tot de klasse van predicerend-interpliciete directieven die ik 'signaleren van een

ongewenste handeling' heb genoemd (ne 8.2.1). Door een constatering over een vorrn
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van gedrag dat de hoorder op het moment van qpreken vertoont, laat de spreker tot
uitdrukking komen dat het zijn intentie is dat de hoorder ophoudt met dat gedrag. Dit zijn
voorbeelden uit het corpus:

(1) ;Pero qu6 te pasa? aQuC te pasa? 1No estiis concentrada! (CN:90) ('Wat is er nou
met je? Wat is er met je aan de hand? Je bent niet geconcentreerd!')

Q) iJo! iTe pones increible...! (OP:9a) ('Jezus! Je doet echt belachelijk!')
(3) Cudnto enreddis (CC:62) ('Wat zijn jullie lastig')

ln deze voorbeelden staat de directieve strekking niet ter discussie, znket niet als men iets
meer van de context weet. In (l) is de qpreker een leraar en de hmrder een leerling; in
(2) spreekt een wouw tegen haar vriend die zich in haar ogen misdraagt en in (3) spreekt
een stiefmoeder tegen haar kinderen. De vraag die in dit verband aan de orde is, is of het
uiten van kritiek of het maken van een venuijt in alle gevallen een dhectieve strekking
heeft. Geeft de qpreker alleen maar zijn mening of heeft hij ook andere bedoelingen? In
een aantal gevallen was een directieve intentie niet aannemelijk. Dit geldt onder meer
voor (4), waarbd de spreker een huishoudster is die, zo luidt de regieaanwijzing, al
mopperend de deur open doet als zij merlrt dat niemand reageert op het herhaaldelijk
klinken van de bel. De hoorder is haar bazin.

(4) iNo s6 para qu6 cofro tienes el aparatito ese! iAquf estii Susa para abrir! 3A ti que
mCs te da que yo estd lavando verdura! (GA:9) ('Waarom heb je eigenlijk dat
stomme apparaatje? Susa doet hier toch wel open! Wat kan jou het schelen dat ik
de groente aan het wassen ben!')

Dit voorbeeld heb ik niet als directief beschouwd. Een voorbeeld van een grensgeval is
(5), een opmerking over het leesgedrag van de hoorder:

(5) Lees demasiadas novelas del Oeste (LP: la0) ('Je leest te veel westerns')

De directieve strekking van dit voorbeeld kan wellicht benvist worden, maar toch heb ik
dit soort gevallen wel als directief geindexeerd. Het feit dat derge$ke vormen in hun
context in principe directief kunnen zijn, gaf hierbij de doorslag.

Een tweede klasse van directieven waartoe een aantal grensgevallen behoort,
betreft predicerend-impliciete, met name spreker-geori€nteerde, directieven (zie 8.3.1.2).
Dit zijn uitingen waarin de qpreker zijn behoeftas kenbaar maakt en waarbij het zijn
intentie is dat de hoorder hieraan in zijn handelen tegemoet komt. Voorbeelden van deze

categorie zijn (6) en (7):

(6) No quiero tratos con la policia, ya lo sabes (LP:66) ('Ik wil niks met de politie te
maken hebben, je wet 't')

(7) lEstoy harto ya! (CN:162) ('Nu ben ik'ttat')

De vraag die bij de grensgevallen van deze categorie aan de orde is, luidt of een spreker
die een desideratieve uiting realiseert zonder meer de intentie heeft om het gedrag van de
hoorder te beinvloeden. Neem (8), waarmee de spreker reageert op een bord vol eten dat
de hoorder hem net heeft voorgezet. Is dit uitsluitend een opmerking, of heeft de spreker
daarnaast een directieve intentie, wil hij de hoorder er bijvoorbeeld toe bewegen het bord
weg te zetten of minder op te scheppen?
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(8) Esto es demasiado, Susa. Acabamos de tomamos unos bocatas en Alcald de Hena-
res... (GA:2a) ('Dit is te veel, Susa. We hebben net broodjes gegeten in Alcali{ de
Henares...')

Ook bij de predicerend-impliciete directieven nam ik de grensgevallen op, opnieuw met
het argument dat z* in hun context een directieve suekking kunnen hebben. Dit geldt voor
het volgende voorbeeld, waarin ik op basis van de uiting van de spreker (S) niet kon
uitmaken of het een directief betrof; als indicator van directiviteit (zie 7.1) heb ik hier de
reactie van de hoorder (H) laten meespelen.

(9) S: Tengo suefro... ;Td no?

H: No, pero te dejo sola (...) (GA:53) ('Ik ben rnoe... Iij niet? / Nee, maar ik zal
je alleen laten')

Grensgevallen doen zich tenslotte ook voor bij imperatieve directieven. Zoals ik opmerkte
in 11.2.1, worden met imperatieve zinnen doorgaans geen aalhandelingen gerealiseerd
die tot een andere klasse behoren dan directieven. Wel hebben imperatieven vaak een

metadirectieve functie.a Sommige vormen die bU voorkeur metadirectief gebruilt
worden, hebben echter in bepaalde situaties een directieve functie. Voorbeelden hiervan
zijn espera ('wacht') en varnos ('kom'). De metadirectieve functie van espera is de
interactie een bepaalde wending tE geven (zie 6.3); de qpreker kan met espera de hoorder
er echter ook toe aanzetten daadwerkelijk niet weg te gaan en te wachten. Dan heeft
espera een directieve functie. Het geval van varnos is vergelijkbaar. Vatnos fungeert
meestal als meadirectief en is in dat geval bedoeld om de hoorder te manen tot opschie-
ten ('hup' , 'zeg op') maar het kan ook directief gebruikt worden en 'laten we weggaan'
betekenen. Voor een beperl*t aantal van dit soort voorbeelden geldt dat moeilijk is uit te
maken of de functie directief of meadirectief is.

Begreraing

De begrenzing van een directieve taalhandeling is niet in alle gevallen even vanzelfspre-
kend. Dit komt doordat zinnen (grammaticale eenheden) doorgaans niet overeenkomen
met uitingen (pragmatische eenheden). Veel auteurs wijzen nadrukkelijk op het belang van
het onderscheid tussen zinnen en uitingen (Levinson, 1983:18 en 242; Sperber & Wilson,
1986:9; Escandell Vidal, 1996a:28-29). Een directieve taalhandeling (een uiting) kan
bestaan uit een zin of een fragment van een zin, in €€n zin kunnen meerdere directieven
worden gerealiseerd en een directief kan zich uitstrekken over meerdere zinnen.

Canonieke voorbeelden van directieven die uit &n zn bestaan zijn (10)-(12). De
kern van de directief is daarin vet weergegeven; het gecursiveerde gedeelte is een pre-
sequentie of -in het geval van (12)- een post-sequentie die de directieve kern onder-
steunt. De voorbeelden laten zien dat deze pre- of post-sequenties veelal motiveringen zdn
die fungeren als versterking van de directief.

(10) iD€jame ya, no! iVale! iVale yal (CN:162) ('Laat me nou eens met rust! Het is
genoeg! 7n is het wel genoeg!')

a [n het corpus is de verhouding tussetr direstieve en metadirectieve imperatieven 66%-34Vo.
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(11) No me lo digas, prefiero no enterarnu (LP:44) ('ZeE 'tme niet, ik wil het liever
niet horen')

(12) iQuf haces nrt con eso? Pon esa pistola donde estaba (CC:Sa) ('Wat doe je met
dat ding? Irg dat pistool op z'n plaats')

In het algemeen geldt dat dezelfde vorrnen die in bovenstaande voorbeelden pre- of post-
sequenties zijn brj een directieve kern, ook zelfstandig als directief larnnen fungeren.

Voorbeelden van meerdere directieven in edn zin zijn (13) en (14). Dergelijke
gevallen zijn in de praktijk moeilijker te analyseren dan de hierboven geciteerde gevallen
van 6dn zin met e6n directief, omdat het veelal onzeker is of een passage een ondersteu-
ning btj een directief is of een op zichzelf saande directief. Bij de bepaling van het
antwoord op de yraag waar een directief begint en waar deze overgaat in een andere, heb
ik het principe aangehouden dat de inhoud van de propositie van een bepaald fragment
met een directieve strekking subsantieel moest verschillen van die van een volgend
fragment met een directieve strekking. Uitgaande van dit princrpe bevatten de volgende
voorbeelden respectievelijk drie en vier opeenvolgende directieven:

(13) Toma la pistola [directief 1] y cuando entre aprinale [directief 2l.Y procura que
no te tiemble el pulso [directief 3] (GA:42) ('Pak 't pistool en richt 't op 'm zodra
hij binnenkomt. En zorg dat je hartslag niet over z'n toeren raakt')

(14) iY tti espabila [metadirectiefl y estateal quite [directief l]! ;Pontejuntoal teldfono
[directief 2], descuelga el auricular ldirectief 3] y mantenlo en la mano [directief
4)! ;Preparados? [metadirectiefl (GA:42) ('Schiet op en hou 't in de gaten! Ga bij
de telefoon staan, neem de hoorn van de haak en hou 'm in je handen. Klaar?')

Directieven die elkaar impliceren of die inhoudelijk synoniem zijn, heb ik als een directief
gerekend. Dit geldt voor (15) en (16):

(15) Ten cuidado y no seas tan burra como siempre (GA:88) ('Wees voorzichtig en doe
niet zo ezelachtig als altijd')

(16) Pasa, por favor, no te quedes aquf (CP:12) ('Kom verder, alsjeblieft, blijf hier niet
staan')

Van deze regel week ik af indien er voor de realisatie van de directief trree of meer
verschillende categorieEn gebruikt werden. In die gevallen koos ik niet voor een catego-
rie. 7-o sluiten de proposities in (17) weliswaar inhoudelijk op elkaar iuln, maar omdat
niet edn van de twee gebruikte constructies als directieve kern kan worden opgevat,
onderscheidde ik hier twee directieven:

(17) aQud haces aquf, discutiendo conmigo como una idiota? [directief lJ iEl amor no
hay que discutirlo, hay que hacerlo [directief 2] (CP:51) ('Wat zit je hier nou als
een idioot met mij te discussieren. Je moet niet discussiEren over de liefde, die
moet je bedrijven')

De duidelijkste voorbeelden van directieven die zich uitstrekken over meerdere zinnen
zijn pre-sequenties die bestaan uit beurtrvisselingen waarin de spreker de hoorder voorbe-
reidt op de directief die volgt. Volgens de literatuur over conversatie-structuren heeft een

mudmale verzoek-sequentie vier leden, met achtereenvolgens een pre-verzoek, de
toestemming, het eigenldke verzoek en de inwilliging. Gevallen van verzoehsequenties
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die zich uitstrekken over vier beurten worden als minst geprefereerd beschouwd (kvin-
son, 1983:88; 1987a:88) en zijn in het corpus ze\dz,aarn. Sequenties met drie leden zijn
iets frequenter. Voorbeelden van directieven die zich uitstrekken over meerdere beurten
heb ik behandeld in 7.1.

12.2 Frequenties van realisaties van directieven

ln de,ze paragraaf doe ik verslag van het eerste van de twee empirische onderzoeken die
ik heb verricht. Onderhavig onderzoek richt zich op de frequenties van directief-realisaties
in het corpus van filmscenario's en toneelstukken. Eerst, in L2.2.1, bespreek ik de
categorie€n waarin ik de gevonden directieven indeel. Daarin komt ook de betrouw-
baarheid van de gebruikte classificatie iun de orde. Vervolgens formuleer ik in 12.2.2 de
hlpothesen die als uitgangspunt dienen voor het frequentieonderzoek. De resultaten van
het onderuoek presenteer ik in 12.2.3. Een kruising van de dimensies van het model
resulteert in combinaties van directief-realisaties die worden besproken n 12.2.4. In de
discussie in 12.2.5 bespreek ik de conclusies die getrokken kunnen worden uit de
uitkomsten van het frequentieonderzoek.

12.2-I Classificaie van realisaties van directieven

Voor het frequentieonderzoek naar directief-realisaties pas ik het linguistisch model van
realisaties van directieven dat ik in hoofdstuk 7 tot en met 1l uiteen heb gezet toe op het
corpus van filmscenario's en toneelstuk*en. Taals bekend, is het model opgebouwd uit
vier dimensies, te weten de predicerende dimensie, de persoonsdeictische dimensie, de
modificerende dimensie en de zinstlpe-dimensie. In het frequentieonderzoek worden de
1628 onderzochte directieven per afzonderlijke dimensie gescoord in categorie€n die
elkaar uitsluiten en waarmee alle realisaties uitputtend kunnen worden beschreven.

In de predicerende dimensie worden de directieven, al naar gelang de manier
waarop de uit te voeren handeling tot uitdrukking wordt gebracht, gescoord als expliciet,
interpliciet of impliciet. Ook in de persoons-deictirche dimensie worden, afhankelijk van
de manier waarop aan de hoorder als uitvoerder van de handeling wordt gerefereerd,

directieven gescoord als expliciet, interpliciet of impliciet. De modificerende dimensie is
uitsluitend van toepassing op prdicerend-expliciete directieven. De,zn worden gescoord
als niet-gemodificeerd of gemodificeerd. In de zinsry'pe-dimensie worden de directieven
geindexeerd als imperatieve, interrogatieve of declaratieve zin. Directieven die niet tot
€6n van deze drie zinstlpen kunnen worden gerekend, behoren tot een restcategorie.

De betrouwbaarheid van de classificatie van directief-realisaties is nagegaan door
een buitenstaander een subsample te laten classificeren. Deze buitenstaander moest een

kitische en linguistisch onderlegde hispanist zijn, die niet al te zrer vertrouwd was met
mijn onderzoek.s Ik gaf onderhavige beoordelaar de opdracht om een aselecte steekproef
van 100 voorbeelden van directieven uit het corpus in te delen volgens mijn classificatie.
De betrouwbaarheid van de classificatie bleek ruim voldoende. In 91To vzn de gevallen

werden de voorbeelden door de beoordelaar op dezelfde manier geindexeerd als door
mijzelf. De beoordeling vond plaats op basis van een eerdere, uit meer categorieen

191

5 De classificatie is beoordeeld door Hella Olbertz, gepromoveerd hispaniste uit Amsterdam.
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besaande versie van de classificatie. Aangezien de beoordeelde classificatie in veel
opzichten complexer was dan de uiteindelijke versie, ga ik ervan uit dat de gegevens over
de betrouwbaarheid kunnen worden overgenomen. De negen voorbeelden die door de
heoordelaar afivijkend gerlassificeerd zijn, betreffen in bdna alle gevallen imperatieve
metadirectieven zoals Torna ('Hier', letterlijk 'pak aan') die als imperatieve directieven
werden opgevat.

12.2.2 Hypothesen

Op basis van de discussie over indirecte en directe ualhandelingen en over directieve
taalhandelingen die in eerdere hoofdstukken is gevoerd, is het niet goed mogelijk exacte
voorspellingen te formuleren over de frequenties van de verschillende manieren wiutrop
directieven worden gerealiseerd. Om die reden zal ik bij de statistische toetsing van de
onderuoeksresultaten steeds nulhlpothesen hanteren waarin ervan uit wordt gegiun dat de
verschillende categorie€n van directief-realisaties een even grote kans hebben om te voor
te komen. Niettemin kan er op basis van de theorie toch wel een aantal globde tendenties
worden gegeven rtraarvan ik aanneem dat ze in de onderzoeksresultaten tot uitdrukking
zullen komen.

Op grond van het theoretische gegeven dat in de propositie van een directief een

toekomstige handeling van de haordzr tot uitdrukking wordt gebracht (dit is de propositio-
nele inhoudsvoorwaarde voor directieven) kan worden voorqpeld dat realisaties waarin
deze componenten letterlijk worden verwoord frequenter zijn dan realisaties waarin dat
niet het geval is:

([) Directief-realisaties die expliciet zijn in de predicerende en persoons-deictische
dimensie zijn frequenter dan realisaties die dat niet zijn.

Anderzijds doorknrisen verzoeken en andere, met name impositieve, directieven de
behoeften van de negatieve face van de hoorder, waardoor ze vaak via beleefdheids-
strategieEn tot stand worden gebracht. In 5.2.1 constateerde ik dat het gebruik van
conventionele indirectheid bij uitstek een beleefde manier is om een impositieve directief
te realiseren. Ofschoon dat niet noodzakelijk het geval is, betreffen conventioneel-
indirccte taalhandelingen in de regel door modale werhyoorden als quererlwillen en
podcrlhtnwn gemodificeerde directieven waarin expliciet wordt verwezen naar de hande-
ling en de hoorder. Op grond van deze observaties kunnen hypothesen (IIa) en (IIb)
worden geformuleerd:

(tr) (a) Gemodificeerde directieven zijn frequenter dan niet-gemodificeerde dirEc-
tieven;

O) modaal-gemodificeerde directieven zrjn frequenter dan andere typen
gemodificeerde directieven .

In hoofdstuk 11 ging ik uit van een benadering van zinsqpen waarin aan imperatieve
zinnen een globale en aan declaratieve en interrogatieve zinnen een specifieke directieve
waarde wordt toegekend. Hiermee wordt bedoeld dat imperatieven voor de realisatie van
uiteenlopende typen directieven worden gebruik:t, variErend van bevelen en verzoeken tot
adviezen en suggesties. Interrogatieve en declaratieve zinnen daarentegen kennen een veel
minder veelzijdig directief gebruik: met interrogatieven worden voornamelijk optionele
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directieven gerealiseerd en met declaratieven vooral bindende directieven. Een en ander
geeft aanleiding tot de formulering van de volgende hypothese:

(III) Directieven worden valcer met imperatieve dan met interrogatieve of declaratieve
zinnen gerealiseerd.

12.2.3 Resuhaen

In deze paragraaf presenteer ik de resultaten van het frequentieonderzoek. Achtereenvol-
gens geef ik de frequenties van directieven in de predicerende dimensie (12.2.3.1), in de
persoons-deictische dimensie (12.2.3.2), in de modificerende dimensie (12.2.3.3) en in de
zinstpe{imensie (12.2.3 .4).

I 2.2. 3. 1 Predicerendc dirnensie

De frequentiegegevens van de geanalyseerde directieven in de predicerende dimensie zijn
weergegeven in tabel 2. Daarin geef ik naast de absolute cijfers en percentages ook een
gestandaardiseerde waarde voor het verschil tussen geobserveerde frequentie (o) en

verwachte frequentie (e). De verwachte frequenties zijn bepaald onder de nulhlpothese,
IIo, dat dle categorieen even vaak voorkomen! q=%=%=t62813=542.67. Het verschil
tussen geobserveerde en verwachte frequenties is getoetst met een X2-toets voor 66n

steekproef. Met deze toets kunnen verschillen worden iumgetoond tussen de geobserveerde
en onder IIo verwachte distributie over de drie categorieEn van directief-realisaties in de
predicerende dimensie. Ik hanteer een significantieniveau o=.01.

Predicerende dimensie
frequentie % (o-e)2/e

Expliciet

lnterpliciet

lmpliciet

1228 75.43 865.49

226 13.88 184.79

174 r 0.69 250.46

1628 1OO. 13OO.74 : x'

Tabe! 2. Absolute en procentuele fraquentieverdeling en biidragen aan y2 ((o-dz/d van Cirectief-
realisaties in de predicerende dimensie ln=1628, e=542.671.

Uit tabel 2 blijkt dat zich aanzienlijke verschillen voordoen tussen de drie categorieen in
de predicerende dimensie. De toetsingsgrootheid van de x2-toets is 1300.74 en ligt bU 2
wijheidsgraden (het aanut categorieen - 1) ruimschoots in het laitieke gebied waarmee

de nulhlpothese, zoals verwacht, kan worden verworpen. Bij deze uitkomst dient echter

te worden aangetekend dat x2 sterk aftrankelijk is van n: met 1628 observaties is de

toetsingsgrootheid al gauw statistisch significant. Om vast te stellen of de verschillen
tussen de categorie€n ook substantieel zijn, is een maat geb;uikt die 'corrigeert' voor het

aantal observaties, namelijk de contingentieco€fficiEnt c ='lkzl(n + X')). C is hier .666,
hetgeen nadrukkelijk wijst op substantiEle verschillen. Met name predicerend-expliciete

directieven zijn sterk oververtegenwoordigd. Deze categorie levert 66.54Vo van de X2-

punten. Het hoge aantal predicerend-expliciete directieven wordt in belangrijke rnate
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bepaald door directieven die tot stand komen met imperatieve zinnen. Tnnder. dezn
categorie bij de cijfers te betrekken zouden predicerend-expliciete directieven echter ook
het frequenst zijn. Predicerend-interpliciete en impliciete directieven zijn beide onderver-
tegenwoordigde categorie€n, vooral predicerend-impliciete directieven. De frequentie van
de predicerend-interpliciete directieven wordt voornamelijk bepaald door elliptische
directieven (zie 8.2.3).

Om vast te stellen hoe de afzonderlijke teksten van het co{pus bddragen azn detn,
uitkomsten heb ik de totale proportionele verdeling van de directief-realisaties in de
predicerende dimensie vergeleken met die van elk van de zes scripts. In tabel 3 geef ik
van elk script de frequenties van directief-realisaties in de predicerende dimensie.

totaal GA CP OP

Prlmp

1228 372
75.43 84.35

226 36
13.88 8.16

174 33
10.69 7.48

29s 97
82.40 68.79

40 23
11 .17 16.31

23 21
6.42 14.89

211 155 98
64.33 74.88 64.05

55 32 40
16.77 15.46 26.14

62 20 15
18.90 9.66 9.80

1628 441
100. 100.

358 141
100. 100.

328 207 153
100. 100. 100.

Tabel 3. Absolute en procentuele freguentieverdeling van directief-realisaties in de predicerende
dimensie. Totale distrihutie en distributie afzonderliike scripts. Afkortingen: PrEx: predicerend-
expliciet; Prlnt: predicerend-interpliciet; Prlmp: predicerend-impliciet.

Op basis van deze absolute cijfers en percentages is vastgesteld of de onderzochte teksten
significante verschillen vertonen ten aanzien van de frequentieverdeling van directief-real-
isaties in de predicerende dimensie. Uitgaande van een nulhlpothese dat de frequentie-
verdeling over de zes scripts ge$k is, is het verschil tussen geobserveerde en verwachte
frequenties getoetst met een Xz-toets voor CCn steekproef. De toetsingsgrootheid van de

x2-toets is 81.25 en ligt met een significantieniveau van a:.01 en 10 wijheidsgraden in
het kritieke gebied, zodat de nulhypothese wordt verworpen. Om vast te stellen of de
verschillen tussen de scrips ook subsuntieel zijn, is de contingentieco€fEciEnt c bere-
kend. C is hier .218, hetgeen wijst op kleine verschillen. Voor alle scripts geldt dat steeds
predicerende explicietheid met ruime voorsprong de frequentste categorie is. Overigens
wijken sommige scripts enigszins af van de totale frequentieverdeling in de predicerende
dimensie. Predicerend-expliciete directieven zijn het sterkst vertegenwoordigd in de nree
toneelstukften, Gracias, abucla... en Carnbw dn plaa. Carmen, Libenad provisiornl en
in mindere mate Opera prima liggen daarentegen duidelijk onder de totale frequentie van
de predicerende expliciete directieven. Voor wat betreft predicerende interplicietheid
vallen vooral Gracias, abwla... en Carmen uit de toon: in de een is deze categorie
relatief minder frequent, in de ander duidetijk frquenter. Predicerend-impliciete direc-
tieven zijn het sterkst vertegenwoordigd n Libertad provisiorwl en Opera prirru en het
minst n Camiru de plaa en Gracias, abtula... In de discussie over de onderzoeksre-
sultaten (12.2.5) zal ik laten zien dat de meeste van deze verschillen goed zfin te
verklaren op grond van de inhoud van de teksten.
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1 2.2. 3.2 Percoow-deictische dimewie

Tabel 4 g*ft de frequenties van de directieven in de persoons{eictirche dimensie weer.
Naast de absolute en procentuele frequentieverdeling geef ik de gestandaardiseerde waarde
voor het verschil tussen geobserveerde frequentie (o) en verwachte frequentie (e). De
verwachte frequenties zijn bepaald onder de nulhypothese dat alle categorieEn even vaak
voorkomen, e=542.67. Het verschil tussen geobserveerde en venilachte frequenties is
getoetst met een x2-toets voor 6dn steekproef, waarbij a=.01.

Persoons-deictische dimensie
frequentie oh (o-e)2/e

Expliciet

lnterpliciet

lmpliciet

1297 79.67 1048.54

61 3.75 427.53

270 16.58 137.01

1628 100. 1613.O8 = Xz

Tabel 4. Absolute en procentuele frequentieverdeling en biidragen aan Xz ((o-el2/e) van directief-
realisaties in de persoons-deictische dimensie (n= 1628, e= 542.67).

Uit tabel 4 blijkt dat zich aanmerkelijke verschillen voordoen tussen de drie categorieEn in
de persoons-deictische dimensie. De toetsingsgrootheid van de xz-toets is 1613.08 en ligt
blj 2 vrijheidsgraden nrimschoots in het lritieke gebied waarmee de nulhlryothese kan
worden verwo{pen. Om vast te stellen of de verschillen tussen de categorieEn ook
substantieel zijn, heb ik de contingentiecoefficient c berekend. Voor de persoons-deicti-
sche dimensie is c .705, hetgeen wijst op aanzienlijke verschillen.

Meer nog dan in de predicerende dimensie is het overgrote deel van de directieven
in de persoons-deictische dimensie expliciet. Het hoge aantal persoonsdeictisch-expliciete
directieven is minder opmerkelijk in het licht van de frequenties van de directieven in de
predicerende dimensie. Imperatieve directieven zijn niet alleen bijna altijd predicerend-ex-
pliciet, maar ook persoons-deictisch-expliciet. Behalve explicietheid levert ook interpli-
cietheid rn deze dimensie een belangrijke bddrage aan de waarde varl x2. Deze categorie
is sterk ondervertegenwoordigd.

In tabel 5 ze/- ik de totale proportionele verdeling van de directieven in de
persoons-deictische dimensie af tegen de verdeling over de afzonderlijke scripts.
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GA OP LP CC

PdEx

Pdlnt

Pdlmp

1297
79.67

61
3.75

270
16.58

390
88.23

I
2.O4

43
9.73

298
83.71

14
3.93

44
12.36

110
78.01

2
1.42

29
20.57

244
74.16

12
3.6s

73
22.19

164 91
79.23 59.48

10 14
4.83 9.15

33 48
15.94 31.37

totaa! 1628
100.

442 356 141 329 207 153
100. 100. 100. 100. 100. 100.

Tabel 5. Absolute en procentuele freguentieverdeling van directief-realisaties in de persoons-
deictische dimensie. Totale distribuie en distributie afzonderliike scripts. Afkoningen: PdEx:
persoons-deictisch-expliciet; Pdlnt: persoons-deictisch-interpliciet; Pdlmp: persoons-deictisch-
impliciet.

Op basis van deze uitkomsten is vastgesteld of er sprake is van significante verschillen
hrssen de onderzochte telsten ten aanzien van de frequentieverdeling van directief-realis-
aties in de persoonsdeictische dimensie. Uitgaande van een nulhlpothese dat de frequen-
tieverdeling over de zes scripts gelijk is, is het verschil tussen geobserveerde en verwach-
te frequenties getoetst met een 792-toets voor 6€n steekproef. De toetsingsgrootheid van de

xz-toets is 76.20 en ligt met een significantieniveau van a:.01 en 10 vrijheidsgraden in
het kritieke gebied, zdat de nulhlpothese wordt verworpen. De contingentieco€fEciEnt c
is .211, hetgeen duidtop kleine verschillen tussen de scripts ten aanzien van de frequen-
tieverdeling van directieven in de persoonsdeictische dimensie. In alle scripts zijn
persoonsdeictisch-expliciete directieven sterk oververtegenwoordigd en persoons-
deictisch-interpliciete directieven sterk ondervertegenwoordigd. In rcmmige gevallen
verschillen de frequenties echter enigszins van de totale distributie. In Carmen zUn
persoons-deictisch-expliciete directieven minder frequent en persoonsdeictisch-interplicie-
t€ directieven frequenter in vergelijking met de toale verdeling. Ten aanzien van
persoons-deictische implicietheid wijken vooral Gracias, abucla... en Carmcn af van de
totale frequentie. In het ene geval zijn persoons-deictisch-impliciete directieven ten

opzichte van de totale verdeling minder frequent en in andere geval frequenter. ln 12.2.5
zal ik dieper ingaan op de onderlinge verschillen in frequentie tussen de onderzochte
teksten.

I 2.2. 3. 3 Modificerende dimcnsie

De frequentieverdeling van de directieven in de modificerende dimensie, in absolute
cijfers en percentag€s, alsmede de gestandaardiseerde waarde voor het verschil tussen
geobserveerde frequentie en verwachte frequentie geef ik in tabel 6. De venpachte
frequenties zijn bepaald onder een nulhypothese dat de categorieEn even vaak voorkomen,
e:614. Het verschil tussen geobserveerde en verwachte frequenties is getoetst met een

x2-toets voor 66n steekproef. Het significantieniveau is a=.01.
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Niet-gemodificeerd

Gemodificeerd

901 73.37 134.15

327 26.63 134.15

1228 100. 268.30 = x'

Tabel 6. Absolute en procentuele freguentieverdeling en biidragen aan 512 ((o-elz/d van directief-
realisaties in de modificerende dimensie In = I 228, e = 6141.

Zoals eerder is aangegeven, worden directieven uisluitend in de modificerende dimensie
gescoord indien zE predicerend-expliciet zUn. Dit verklaart het lagere totaal aantal
observaties in de modificerende dimensie in vergelijking met de predicerende en per-
soonsdeictische dimensie. In tabel 6 komt runr voren dat niet-gemodificeerde directieven
sterk in de meerderheid zrjn ten opzichte van gemodificeerde directieven. Met een x2 van
268.30 wordt de nulhypothese verworpen. De contingentieco€fficiEnt c voor de frequen-
tieverdeling van directieven in de modificerende dimensie is .423, hetgeen duidt op
middelmatige tot grote verschillen.

De voorkeur voor niet-gemodificeerde directieven wordt sterk bepaald door
imperatieve zinnen, waarbij modificatie niet gebruikelijk is. Zonder rekening te houden
met imperatieve directieven zouden gemodificeerde directieven met ruim ffiTo in de
meerderheid zijn.

In tabel 7 ger,f ik van elk van de zes scripts de verhouding tussen niet-gemodifi-
ceerde en gemodificerde directieven.

totaal GA CP OP cc CNLP

.M

+M

901
73.37

327
26.63

239
64.25

133
35.72

213
72.20

82
27.80

75
77.32

22
22.68

163
77.25

48
22.75

r31 80
84.52 81.63

24 18
15.48 18.37

totaal 1228 372 295 97
100. 100. 100. 100.

211 155 98
100. 100. 100.

Tabel 7. Absolute en procentuele freguentieverdeling van directief-realisaties in de modificeren-
de dimensie. Totale distributie en distributie afzonderliike scripts. Afkortingen: -M: niet-
gemodificeerd; + M: gemodificeerd.

Om na te gaan of de verschillen tussen de teksten substantieel zijn, is het verschil tussen
geobserveerde en verwachte frequenties getoetst met een x2-toets voor 66n stee\proef, met

als uitgangspunt een nulhlpothese dat de frequentieverdeling over de zes scripts gelijk is.
Met een x2 van 3L.73 (cr=.01; 5 wijheidsgraden) wordt de nulhypothese verworpen; de

contingentiecoefficiEnt c is .158 zadat de verschillen tussen de scripts ten aanzien van de
frequentieverdeling van directieven in de modificerende dimensie klein zijn te noemen.

Van de totale distributie wijken met narne Gracias, obwla..., Cria cucrvos en Catmcn af.
Het eerste bevat meer gemodificeerde directieven, de laatste trree minder gemodificeerde

directieven dan in de totale frequentieverdeling. In 12.2.5 worden deze verschillen
verklaard.

In de volgende tabel komt tot uitdnrkking hoe de 327 gemdificeerde directieven
zijn verdeeld over de verschillende typen modificatie (zie 10.2).
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modale modificatie deontisch tener que 49

193

263

deber 37

hay que 26

poder 40

oveng 41

facultatief tpoder? 7

8overig I

volitief H aqUerer? t9

22oveflg 3

volitief S querer 17

40oveng 23

imperatieve modificatie 31

performatieve modificatie 7

gu+directieven 19

overige modificatie" 7

totaal 327

Tabel 8. Distributie van typen modificatie bij directieven.
' overige deontische modificatie betreft voornamelijk de onpersoonlijke constructies die in

9.3. 1.2 werden behandeld.
volitieve spreker-georidnteerde modificatie wordt behalve met querer veelal uitgedrukt met
werkwoorden a/s gustar ea necesitar (zie I O.2.1 .3.21.o'o 
onder overige modificatie zijn een aantal minder goed indeetbare vormen gerangschikt, die
specifiek horen bij met name rctorische vragen lzie I 1.3.4.

Uit tabel I valt op te maken dat modale modificatie veel frequenter is dan de overige
soorten modificatie. Daarbij is het opvallend dat facultatief-gemodificeerde en hoorder-
georiEnteerde volitief-gemodificeerde directieven zo'n lage frequentie vertonen. In onder
meer het Engels en Nederlands lijken deze vormefi (cafl youlhlt je...? en do you waw
to/wil je... ?) juist veelvuldig te worden gebruikt. In het co{pus zijn bijvoorbeeld ipor qfi
no...? ('waarom... niet?')-directieven ruimschoots de meerdere van directieven die met

ipoder... ? en iqucrer... ? tot stand komen. Onder de gemodificeerde directieven in het
corpus is deontische modificatie venrit het frequentst, en dan met name de modificatie
waarmee verplichting wordt uitgedrukt (tercr que, deber en hay que).

1 2. 2. 3. 4 Zinstype4imensie

Van de directief-realisaties in de zinstype-dimensie volgen in tabel 9 de absolute en
percentuele frequentieverdeling en de gestandaardiseerde waarde voor het verschil tussen
geobserveerde frequentie en verwachte frequentie. tlo is dat e, --E=e3=Br:407.
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Zinstype-dimensie

lmperatieven

lnterrogatieven

Declaratieven

Overige

755 46.37 297.55

182 11.18 124.39

524 32.19 33.63

167 10.26 141.52

1628 100. 597.09 = ,r'

Tabel 9. Absolute en procentuele freguentieverdeling en bijdragen aan 12 ((o-d2/d van directief-
realisaties in de zinstype-dimensie h=1628, e=4O71.

Naast de categorieEn imperatieve, interrogatieve en declaratieve zinnen heb ik een

restcategorie opgesteld voor elliptische en Erc-dire*tieven. Det*- realisaties vat ik op als
zinsfragmenten en reken ik daarom niet tot d€n van de drie basiszinstypen (zie hoofdstuk
I 1).

De toetsingsgrootheid van de X2-toets is voor de zins['pe-dimensie 597.@ en ligt
bij o=.01 en 3 wijheidsgraden in het laitieke gebied zodat de nulhlpothese net als bd de
overige dimensies kan worden verworpen. De contingentieco€fficiEnt c is voor de
uitkomsten in de zinstype-dimensie .518, hetgeen duidt op substanti€le verschillen. Een
directief wordt in de meeste gevallen via een imperatieve nn gerealiseerd (de helft van de

x2-punten); de minste bijdrage aan 7( leveren declaratieve zinnen, die een betre}ftelijk
gemiddelde frequentie vertonen. Minder frequent zijn directieven die met een interrogatie-
ve zin worden gerealiseerd.

In tabel l0 geef ik de verdeling van de directieven over de zinstypen in de
afzonderlij ke teksten.

GA CP OP CC CN

IMP

INT

DEC

OVR

755
46.37

182
11.18

524
32.19

167
10.26

208
47.06

42
9.50

175
39.59

17
3.8s

r68
47.19

41
11.52

112
31.46

35
9.83

65
46.rO

18
12.77

44
31.20

14
9.93

129
39.21

53
16.1 1

110
33.43

37
11.25

114 71
55.07 46.41

226
10.63 3.92

44 39
21.26 25.49

27 37
13.04 24.18

totaal 1628 442 356 141
100. 100. 100. 100.

329 207 1s3
100. 100. 100.

Tabel 10. Absolute en procentuele freguentieverdeling van directief-realisaties in de zinstype-
dimensie. Totale distributie en distributie afzonderlijke scripts. Afkortingen: IMP: imperatieve
zinnen; INT: interrogatieve zinnen; DEC: declaratieve zinnen; OVR: overige zinstypen.

Net als in de overige dimensies zijn de verschillen tussen de scripts ten aanzien van
frequentieverdeling in de zinstype-dirnensie, met een x2 van 89.20 (c=.01; 15 wijheids-
graden) en een c van .?28, niet substantieel. In alle teksten zdn imperatieven het meest

gebruilcte zinstype voor de realisatie van directieven. In vergelijking met de totale distri-
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butie komen n Crta cuernos meer en in Libenad provtsiorul minder imperatieve zinnen
voor; n Libertad provisiorul worden berekkelijk veel en in Carmen betrekkelijk weinig
interrogatieve zinnen gebnrikt; Gracias, abuela... scoort relatief hoog en Carmen en Crta
cucryos relatief la^g ten aanzien van het gebruik van declaratieve directieven. De
restcategorie is in vergelijking met de totale verdeling ondervertegenwoordigd rn Gracias,
abucla... en oververtegenwoordigd n Carnun. In 12.2.5 ga ik uitgebreider in op de
verschillen in frequentieverdeling tussen de verschillende teksten.

12.2.4 Kruising van lut 4D-modcl

In principe kan met de vier dimensies van het model €€n enkele classificatie worden
opgesteld waarmee alle linguistische structuren van realisaties van directieven uiputtend
worden beschreven. ln deze paragraaf deel ik de onderzochte directieven volgens deze
classificatie in. In de classificatie komen een aanal constructies voor het voetlicht die in
12,2.3 nog niet aan de orde gekomen zijn.

De classificatie komt tot stand door een kruising van de vier dimensies. De
combinatie van in twee gevallen drie, in een geval twee en in een geval vier categorie€n
leidt in principe tot 3 x 3 x 2 x 4 - 72 mogelijke combinaties. Een vierentwintigal
combinaties vallen op voorhand af, doordat de modificerende dimensie alleen van
toepassing is op predicerend-expliciete directieven (ae 12.2.3.3). Onder de overige 48
combinaties zijn er nog enkele uitgesloten vanwege syntactische restricties. In figuur 8
geef ik een overzicht van deze 48 categorieEn.

Figuur 8. Classificatie van realisaties van directieven met absolute freguentieverdeling
(n:162& volgens het 4D-model.

1. PrEx PdEx -M IMP 686

2. PrEx PdEx -M INT 63

3. PrEx PdEx -M DEC 94

4. PrEx PdEx -M OVR xxx

5. PrEx PdEx + M IMP 30

6. PrEx PdEx + M INT 33

7. PrEx PdEx +M DEC 189

8. PrEx PdEx +M OVR 10

9. PrEx Pdlnt -M IMP 31

10. PrEx Pdlnt -M INT 3

1 1. PrEx Pdlnt -M DEC 15

12. PrEx Pdlnt -M OVR xxx

13. PrEx Pdlnt +M IMP I

14. PrEx Pdlnt +M INT 1

15. PrEx Pdlnt + M DEC 5

16. PrEx Pdlnt + M OVR 0

I7. PrEx Pdlmp -M lMP xxx

18. PrEx Pdlmp -M INT 0

19. PrEx Pdlmp -M DEC 9

20. PrEx Pdlmp -M OVR xxx

21. PrEx Pdlmp +M IMP xxx

22. PrEx Pdlmp + M INT t

23. PrEx Pdlmp + M DEC 48

24. PrEx Pdlmp +M OVR I
25. Prlnt PdEx IMP xxx

26. Prlnt PdEx INT 34

27. Prlnt PdEx DEC 40

28. Prlnt PdEx OVR 22

29. Prlnt Pdlnt IMP xxx

30. Prlnt Pdlnt INT 0

31. Prlnt Pdlnt DEC 2

32. Prlnt Pdlnt OVR xxx

33. Prlnt Pdlmp IMP xxx

34. Prlnt Pdlmp INT 2

35. Prlnt Pdlmp DEC 1

36. Prlnt Pdlmp OVR 125

37. Prlmp PdEx IMP 7

38. Prlmp PdEx INT 36

39. Prlmp PdEx DEC 53

40, Prlmp PdEx OVB xxx

41. Prlmp Pdlnt IMP 0

42. Prlmp Pdlnt INT O

43. Prlmp Pdlnt DEC 3

44, Prlmp Pdlnt OVR xxx

45. Prlmp Pdlmp IMP xxx

46. Prlmp Pdlmp INT I
47. Prlmp Pdlmp DEC 65

48. Prlmp Pdlmp OVR 1
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Van de 48 combinaties vallen er twaalf af vanwege syntactische restricties. Deze heb ik in
het overzicht gemarkeerd met drie kruisjes. Imperatieve zinnen treden per defrnitie nooit
in samenhang op met predicerend-interpliciete en persoonsdeictisch-impliciete directie-
ven, waardoor de combinaties (17), (21), Q5), (29), (33) en (45) uitgesloten zrjn.
Eigenschappen van de categorie 'overige zinstSrpen' leggen een beperking op aan zes

andere combinaties: aangezien ik quc-zinnen opvat als een tlpe modificatie (zie L0.2.4),
vallen de combinaties (4), (12) en (20) af; aangezien elliptische directieven tot prediceren-
de interplicietheid gerekend worden en niet in combinatie met persoons-deictische interpli-
ciettreid lnrnnen voorkomen, vallen de cornbinaties (32), (40) en (44) at.

De resterende 36 combinaties bespreek ik hieronder, waarbij ik van elke categorie
ninst de absolute frequentie, tussen fuea\ies, de procentuele frequentie geef (Ef:1628).6

(l) PrF:x PdFx -M IMP 686 (42.t4)
Dit is met ruime voorsprong de frequentste combinatie. Vrijwel alle directief

gebruikte imperatieve zinnen behoren tot deze categorie. Van deze 686 imperatieve zinnen
njn72 voorbeelden in de eerste persoon meervoud (zie 11.2).

(2) PrFJ Pdtu, -M INT 63 (3.87)
Tot deze combinatie behoren verzoeken die tot stand komen via jalnee vragen van

het tlpe iMe cepillas el pelo? (GA:62) ('Kam je m'n haren?') (32 voorbeelden) en het
merendeel van de ipor que w...?-directieven (30 voorbeelden), die ik in 11.3.4.1 als een

subklasse van retorische vragen analyseerde. Voorts is €6n retorische vmag predicerend-
expliciet en niet-gemodificeerd.

(3) Prh PdB -M DEC 94 (5.77)
Detx combinatie bereft uitingen van het tW Me ponc un cofiac... (OP:137)

('Schenkt u mrj een cognac in'). Tot de 94 voorbeelden behoren 21 conditionele zinnen
zoals Si me ayudas un poco, podcntos... (CP:24) ('Als je een beetje helpt, kunnen
we...').

(4) PrFr PdFt +M IMP 30 (1.84)
Gemodificeerde imperatieve zinnen (zie L0.2.2) njn in vergelijking met vooral

gemodificeerde declaratieve zinnen (combinatie (6)) niet erg frequent.

(5) PrFr PdF; +M INT 33 (2.03)
In vergelijking met gemodificeerde declaratieve directieven, combinatie (6),

hebben gemodificeerde interrogatieve directieven een opmerkelijk lage frequentie. Behalve
5 retorische vragen behoren tot deze categorie faculatief-gemodificeerde en hoorder-
georiEnteerde volitief-gemodificeerde directieven (zie 10.2.L.2 en 10.2.1.3.1).

(6) PrEx Pdk +M DEC 189 (11.61)
Op ruime afsand is deze categorie na (1) de frequentst gebruikte. Het grootste

deel omvat deontisch-gemodificeerde directieven (146 voorbeelden; zie 10.2.1.1). Voorts
behoren er spreker-georiEnteerde volitief-gemodificeerde directieven toe (36 voorbeelden;

6 Ik heb de frequentie van de 36 combinaties van directief-realisaties niet statistisch geto*st, om-
dat de dimensies onderling niet helemaal onaftrankelijk zijn (zie ook 7.2). ln de aftonderlijke di-
mensies zijn de categorieEn wel onafhankelijk.

201
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ae 10.2.1.3.2), alsmede zeven performatieve directieven.

A Prh Pdh +M OvR
Dezn categorie omvat de helft van de que-dirxdeven (zie ook combinatie (19) en

(36)).

(8) PrEr Pdlrx -M IMP 31 (r.e0)
Deze categorie omvat imperatieve zinnen in de eerste persoon meervoud, die

pseudo-inclusief gebruikt worden (zie 9.2.3). De meeste voorbeelden bevatten varnos of
vanos a * irfinfavo-constructies.

(9) Ff; Pdlru -M INT

r0 (.61)

3 (.18)
Dit is een marginale categorie; alle voorbeelden betreffen pseudo-inclusieve

referentie. Twee vertegenwoordigers ajn ipor ryC rc... ?-directieven.

(10) PrEr PdIru -M DEC 15 (.92)
Deze categorie betreft negen gevallen van pseudo-inclusieve referentie, vijf van

substituerende referentie (zie 9.2.2) en €€n geval van generische referentie.

(LL) Prh Pdlnt +M IMP l (.06)
Het enige voorbeeld van deze combinatie beueft een gemodificeerde imperatieve

directief met een pseudo-inclusieve referentie.

(12\ Prh PdIru +M INT
Ook deze categorie omvat 6en voorbeeld, een met poder gemodificeerde pseudo-

inclusieve, interrogatieve directief.

o3) Pre PdIru +M DEC
Een categorie met vrjf voorbeelden, waarvan C€n geval

referentie en vier gevallen van generische referentie.

(14) Prh PdIru +M OW

I (.06)

s (.31)
van substituerende

0 (0)

Ofschoon niet ondenkbaar, heb ik in het corpus geen voorbeelden aangetroffen van
persoon s{eictisch-interpliciete gredirectieven.

(15) PrEx Pdlmp -M INT 0 (0)

Ook van deze combinatie ben ik in het corpus geen voorbeelden tegengekomen.
Een voorbeeld zou een uiting zijn als lNo sabes quc se conrc con la boca cenoda?
('Weet je dan niet dat je met je mond dicht eet?'), analoog aan het onder combinatie (17)

geciteerde voorbeeld (zie ook 9.3.2).

(16) PrFr Pdlmp -M DEC 9 (.55)
Deze categorie betreft directieven die met het onbepaald se tot stand komen (zie

9.3.2).

(17) PrEx Pdlmp +M INT l (.06)
Edn voorbeeld van een onbepaald-sedirectief werd gerealiseerd met een interroga-

tieve zin, een feit dat wordt verklaard doordat in onderhavig voorbeeld de constructie ;No
sabes quc... ? werd gebruikt: lNo sabes que no se pucden decir mentiras? (CC:33) ('Weet
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je dan niet dat je niet mag liegen?').

(18) PrEr Pdlmp +M DEC 48 (2.95)
Het totaal van deze combinatie wordt voornamelijk bepaald door 26 hay que4iru,-

tieven en negentien andere onpersoonlijke deontische constnrcties (zie 9.3.1). Daarnaast
zijn er drie permissief-gemodificeerde onbepaald-se-directieven.

(19) Pr& Pdlmp +M OvR e (.ss)
Bijna de helft van de qtc4irectieven (zie ook combinatie (7)) zijn persoons-

deictisch-impliciet. In de meeste gevallen betreft het referenties aan een derde persoon
(zie 9.3.3).

(20) PrIm PdF;, INT 34 (2.09\
Deze combinatie behelst hrintig retorische vxagen (zie 11.3.4) en veertien uagen

naar het verricht zijn van een handeling (zie 8.2.2).

Ql) PrIru PdF;, DEC 40 (2.46)
Alle voorbeelden van deze combinatie zijn vertegenwoordigers van de categorie

'signaleren van een ongewenste handeling' (zie 8.2.1). Hiervan zijn er negen conditionele
zinnen.

203

Q2) PrIru PdF; OvR
Tot deze combinatie behoren elliptische directieven (zie

hiervan is persoons{eictisch-expliciet (zie ook combinatie (27)).

(23) PrIru Pdlrx INT
Het corpus bevat geen voorbeelden van deze combinatie.

Q4) Prlnt PdIru DEC

22 (1.3s)
8.2.3). Een minderheid

0 (0)

2 (.t2)

I (.06)
gesignaleerd is persoons-

7 (.43)

EEn voorbeeld van het signaleren van een onge\renste handeling betreft pseudo-

inclusieve referentie, en 66n voorbeeld substituerende referentie.

(25) Prlru Pdlmp INT 2 (.12)
Twee voorbeelden van een retorische vraag waarin niet aan de hoorder wordt

gerefereerd levert deze combinatie op.

Q6) Prlnt Pdlmp DEC
Edn directief waarin een ongewenste handeling wordt

deictisch-impliciet.

Q7) PrIru Pdlmp OrrR
Het overgrote deel van de elliptische directieven (zie ook

persoonsdeictisch-impliciet.

QB) Prlmp Pdh, IMP

125 (7.68)
categorie QZ)) is

Imperatieve zinnen die predicerend-impliciet zijn, betreffen vijf ironische directie-
ven en nree gevallen van a ver cdmo os portdis (CC:16 en 26) ('Eens zien hoe jullie je
gedragen').
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Q9) Prlmp Pdh, INT 36 (2.21)
Zwak contextafhankelijke directieven, met n:rme object-geori€nteerde directieven

(zie 8.3.1.1) en retorische vragen zijn de belangrijlste vertegenwoordigers van dezn
categorie. Verder omvatten ze et vierhl sterk contexafhankelijke directieven.

(30) Prlmp Pdtu DEC s3 (3.26)
Zwak contextaflrankelijke directieven, met na,me spreker-georiEnteerde directieven

maken 49 voorbeelden van dezn atsgorie uit. Voorts behoren er vier ironische directie-
ven toe.

(31) Prlmp PdIru IMP
Het corpus bevat gen voorbeelden van deze niet onmogelijke categorie.

Q2) hlnp Pdlnt INT
Ook van deze combinatie geeft het corpus geen voorbeelden.

(33) Prlmp Pdlru DEC

0 (0)

0 (0)

3 (,18)
Twee voorbeelden van pseudo-inclusieve en 6€n voorbeeld van generische

referentie zijn de enige voorbeelden waarin predicerend-implicietheid wordt gecombineerd
met persoonsdeictische interplicietheid.

(3$ Prlmp Pdlmp INT 9 (.ss)
De combinatie van predicerende en persoons-deictische implicietheid betreft in een

minderheid van de gevallen interrogatieve zinnen. Uitsluitend zwak contextafhankelijke
directieven, waarvan vier object-georiEnteerde directieven en 6en retorische vraag,
be,palen deze categorie.

(35) Prlmp Pdlmp DEC 6s (3.9e)
De meeste directieven met een combinatie van predicerende en persoons-deictische

implicietheid zijn declaratieve zinnen. Het betreft voornamelijk zwak contextafhankelijke
directieven (58, waarvan bijna de helft spreker-geori€nteerd), maar ook sterk contextaf-
hankelijke directieven (waarvan 6€n ironische directief).

(36) Prlmp Pdlmp OW I (.06)
E€n predicerend-impliciete directief is een avak contexafhankelijke qrc-an.

12.2.5 Discussie

De resultaten van het empirisch onderzoek naar frequenties vu directief-realisaties leiden
nadrukkelijk tot de conclusie dat het stereotype van een directief in het Spaans een uiting
is waarin de te realiseren handeling letter$k wordt gespecifrceerd, letterlijk aan de
hoorder wordt gerefereerd, de kernpropositie niet wordt gemodificeerd en waarvan het
zins6'pe imperatief is. Van de hypothesen die ik in 12.2.2 formuleerde, worden de eerste
en de derde nadrukkehjk en de trreede gedeeltelijk door het onderuoek ondersteund.

Predicerende en persoons-dcictische dimersie

Zoals ik verwacht had, vertonen predicerende en persoons-deictische explicietheid een
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duidelijk hoge frequentie. Uit de onderzochte teksten blijkt dat taalgebruikers in directieve
ualhandelingen bij voorkeur rechtstreeks naar de te realiseren handeling en de hoorder als
uitvoerder van deze handeling verwijzen.

In de predicerende dimensie zdn impliciete directieven het minst frequent. Voor
directieven waarbij de letterlijk genoemde handeling niet in overeenstemming is met de

uit te voeren handeling zijn modificatie en in de meeste gevallen ook het zinstype geen

adequate criteria om subklassen te onderscheiden. In 8.3 behandelde ik de mate van
contextaftrankelijkheid als criterium om soorten predicerend-impliciete directieven te
onderscheiden. Ofschoon ik betoogde dat ondanks het graduele karakter van dit criterium
zwak en sterk contextafhankelijke directieven elkaar in de meeste gevallen uitsluiten, heb
ik predicerend-impliciete directieven voor het empirisch onderzoek niet onderverdeeld. Op
deze plaats kan volstaan worden met de observatie dat voor verreweg de meeste predice-
rend-impliciete directieven geldt dat de bedoelde handeling en de hoorder mnder enige
kennis van de context larnnen worden achterhaald. Directieven met een verhulde proposi-
tie waarbij voor het begrijpen van de geintendeerde handeling kennis van context onont-
beerlijk is, vertonen een marginale frequentie.

Predicerend-interpliciete directieven zrjn frequenter dan predicerend-impliciete
directieven. De frequentie van deze categorie wordt voornamelijk bepaald door elliptische
directieven.

In de persoonsdeictische dimensie is de frequentie van explicietheid nog duidelij-
ker dan in de predicerende dimensie. Vooral persoons-deictisch-interpliciete directieven
blijven hier nadnrkkelijk bij achter. Dat is niet erg verwonderldk, aangezien dezn
categorie een aanal qpecifieke constructies omvat, onder andere directieven waarin
pseudo-inclusief aan de hoorder wordt gerefereerd.

Modificerendc dimensie

Voor wat betreft de voorqpelling ten aanzien van gemodificeerde directieven is inderdaad
het overgrote deel modaal-gemodificeerd; anders dan ik had verwacht zijn echter niet-
gemodificeerde directieven nrim de meerdere van gemodificeerde directieven. Dit
resultaat wordt in sterke mate bepaald door directieven die met imperatieve zinnen
gerealiseerd worden. Als imperatieve directieven buiten beschouwing worden gelaten, zijn
gemodificeerde directieven in de meerderheid.

Onder de modaal-gemodificeerde directieven zijn deontisch-gemodificeerde
directieven waarin de verplichting om de handeling uit te voeren tot uitdrukking wordt
gebracht veruit het frequentst. Realisaties van directieven in vraagzinnen met de modale
werhvoorden Enrer en met name poder zijn niet erg frequent in vergelijking met
deontisch-gemodificeerde directieven. Dit is een opmerkelijk resultaat in het licht van het
idee als zouden conventioneel-indirecte, beleefde directieven bij uitstek worden geconstru-

eerd met iquieres...?lwil je... ? en ipuedes...?lhn je...?.

Zirutype-dimeraie

Zoals verwacht, bleken imperatieve directieven de frequentste categorie. Imperatieve
directieven zijn bij voorkeur niet-gemodificeerd en treden bijna altijd op in samenhang

met predicerende en persoons-deictische explicietheid. Deze combinatie stelt met ruim
42% de overige categorie€n nadrukkelijk in zijn schaduw en geldt als de prototypische
directief-realisatie. Dat imperatieve directieven zo nadruktcelijk frequent zijn, is enigszins
opmerkelijk omdat met imperatieve zinnen in de regel niet tegemoet wordt gekomen aan
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de behoeften van de negatieve face van de hoorder. Directieven vornen immers bij
uitstek een belemmering voor deze behoeften.

De voorbeelden in het corpus laten zien dat imperatieve zinnen een gelijkmatigheid
vertonen in de verhoudingen tussen routineuze versus sterkere face-doork'uisende
handelingen, en tussen dwingende en optionele directieven. Wat voorts opvalt brj een
analyse van het materiaal is dat imperatieve zinnen meer dan andere realisaties vaak een
reactie zijn op een bepaalde uiting (18) of een handeling (19) van de gesprekspartner.

(18) No te preocupes, mujer... (GA:59) ('Maak je niet ongerust, joh')
(19) No hagdis ruido... (GA:75) ('Maak geen lawaai')

Een laatste opmerking betreft het feit dat imperatieven vaak de natuurlijke kern van een

directief fragment vormen. Dit bleek onder meer uit de voorbeelden die ik besprak bij de
andyse van pre- en post-sequenties van directieven in 12.1.3. Vormen die in andere
gevallen fungeren als zelfstandige directief, hebben indien ze in samenhang optreden met
een imperatief hierbij vaak een ondersteunende functie. Ook (20) laat dit zien:

(20) Te tienes que morir. [deontische modificatie] lMuirete! [imperatiefl (CC:44) ('Je
moet dood vallen. Val dood!'; is geen verwensing maar zoiets als'buut vrij'bij
verstoppertje)

De voorkeur voor imperatieve zinnen gaat vooral ten koste van interrogatieve zinnen en
de resrcategorie van quc-ziwren en elliptische directieven. Declaratieve zinnen blijven in
frequentie nog enigszins in de buurt van de imperatieven.

Gercraliseerbaarhcid

De onderlinge verschillen tussen de zes onderzochte toneelstukken en filmscenario's ten
aanzien van de resultaten van het frequentionderzoek zijn klein te noemen. Desalniette-
min blijken in enkele gevallen de inhoud en de personages van het verhaal wel van enige
invloed te zijn op de frequentieverdeling. ln Gracias, abucla... zijn directieven meer dan
in de totale verdeling predicerend- en persoonsdeictisch-expliciet, gemodificeerd en van
het declaratieve zinstlpe. Kenmerkend voor ktnirc de plaa is de hoge frequentie van
predicerend- en persoons-deictisch-expliciete directieven. Libenad provisional wordt
gekaralceriseerd door een lager dan normaal aanal predicerend-expliciete en imperatieve
directieven en een hoger aantal predicerend-impliciete directieven - Crfa cucrvos wijkt af
van de totaalresultaten door het hogere aanal imperatieve directieven en het lagere aanal
niet-gemodificeerde directieven. ln Carmcn zijn de deviaties van de totaalresultaten het
aanzienlijkst. Predicerend- en persoons-deictisch-expliciete directieven zijn in dit script
niet erg frequent; predicerend-interpliciete en persoonsdeictisch-inter- en impliciete
directieven zijn daarentegen berekkelijk frequent. Voorts zijn in Carmen meer directieven
gemodificeerd en minder directieven interrogatief en declaratief in vergeldking met de
totale verdeling. Elliptische directieven, die behoren tot de overige zinstypen zdn in
Carmen betrekkelijk sterk vertegenwoordigd.

De geconstaterde verschillen zijn inherent aan het corpus, dat immers een grote
variatie in taalgebnrilssituaties vertegenwoordigt. De meeste verschillen zijn goed te
verklaren op grond van de inhoud van onderhavige teksten. In Gracias, ahuela... bdvoor-
beeld staan de pogingen centnaal die ondernomen worden om de kleindochter van de
hoofdrolspeelster van haar heroineverslaving af te helpen. Dit gebeurt voornamelijk via



Freqwnties van realisaties van directieven 207

deontisch-gemodificeerde directieven. In Libenad provisiorul zijn de hoofdpersoon en

later ook haar tegenspeler verkopers van boeken aan de deur. Deze bedienen zich van
directieven met verhulde proposities, en niet van imperatieve of gemodificeerde directie-
ven. In Crta cucrvos komen veel gesprekssituaties voor waarin ouders en andere

volwassenen tegen kinderen praten; Carmcn omvat een groot aantal uitingen van een

dansleraar tegen zijn leerlingen, die zich veelal bedient van elliptische instructies.
Ondanks het feit dat de geconstateerde verschillen niet significant zijn en elk van

de zes teksten dezelfde tendensen ten aanzien van de frequentieverdeling vertoont, dient
toch enige terughoudendheid in acht genomen moet worden bij het generaliseren van de
onderzoeksuitkomsten naar het qpontaan gesproken Spaans in zijn algemeenheid. Om
preciezere en beEouwbaardere uitspraken te doen over realisaties van directieven in het
authentiek Spaans dn waarschdnlijk -bij ontstentenis van een gevarieerd genoeg corpus
van qpontane taal- een groter aantal teksten nodig, met nog meer verscheidenheid in
taalgebruikers en situaties.

Een kanttekening dient tenslotte te worden gemaakt ten aanzien van de onaftrankelijkfieid
van de observaties. Een probleem bij de bestudering van spontane tael i5 dat een bepaalde

observatie niet willekeurig elke andere observatie oproept. Zo gebeurt het dat een spreker
die zich bedient van een imperatieve zin bij de realisering van een directief geneigd is een
volgende diretief in dezelfde tmnt uit te voeren. Het corpus bevat een aantal tirades van
met name imperatieve directieven, maar voor zover de inhoud van deze imperatieven niet
duidelijk van elkaar afipeken beschouwde ik ze als een observatie (zie 12.L.3). Overigens
zijn onderhavige clusters beperkt in aantal.

12,.3 Correlaties tussen realisaties van directieven en typen directieven

In deze paragraaf doe ik verslag van het tweede en laatste deel van het empirisch
onderzoek. Het doel van dit gedeelte is om na te gaan of, en zo ja welke verbanden er
bestaan tussen de diretief-realisaties die in de voorafgaande paragraaf centraal stonden
enerzijds en bepaalde ffin directieven anderzijds. Ik probeer, met andere woorden, na te
gaan wat de correlaties zijn tussen de linguistische vornen van directieven en hun illocu-
tionaire functies.

Eerst bespreek ik in 12.3.1 de criteria die ik hanteer bij de classificatie van tlpen
diretievan en ga ik in op de betrouwbaarheid van deze indeling. In die paragraaf geef ik
ook de verdeling van de t)?en directieven over de onderzochte scripts. Vervolgens stel ik
n L2.3.2 een aantal hypothesen voor het correlatieonderzoek op. In 12.3.3 presenteer ik
de uitkomsten van het onderzoek. Een discussie over de resultaten sluit deze paragraaf af
(12.3.4).

12.i.1 Classificaie van typen directieven

De indeling in tlpen directieven is in zekere zin beperkt omdat ik van de criteria die in de
literatuur worden gehanteerd om de verrchillende soorten aalhandelingen die behoren tot
de klasse van directieven te beschrijven (zie 6.1) er slechts 6€n gebruik. Voor het

corpusonderzoek opteerde ik voor het traditionele criterium van de relatie tussen de

inhoud van directief en de belangen van de gesprekspartners. Ten behoeve van de

classificatie van typen directieven zocht ik naar criteria die tenrninste aan de volgende drie
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eisen voldeden: (i) het criterium moest resulteren in een aanal ellcaar uitsluitende
categorie€n, zo mogelijk zonder graduele verschillen; (ii) het criterium moest zo veel
mogelijk een subjectieve beoordeling uitsluiten en (iii) bij voorkeur zonder contextuele
informatie bepaald kunnen worden.

De optionaliteit voor de hoorder (ae 6.1) viel af als mogelijk criterium om de
directieven onder te verdelen, aangezien de verschillen tussen directieven in dit aspect bij
uitstek worden weergegeven op een schaal met graduele verschillen. Bovendien voldoet
dit criterium evenmin aalr de eis van objectiviteit, omdat dwang of gebondenheid ten
aanzien van de directief factoren zljn die in veel gevallen afhankelijk zijn van de
psychologische toestand van de individuele taalgebruikers.

Andere criteria vielen af omdat ze brj uitstek contextueel van aard zijn -dit geldt
bijvoorbeeld voor de relatieve rnachtsverhouding tussen de gesprekspartners- of omdat ze
algemene eigenschappen van de te realiseren handeling aanduiden die niet essentieel zijn
voor de stnrctuur van de directief.

Voor de corre,latie-studie onderscheid ik de volgende vijf categorie€n van typen
directieven, waarbij ik behalve de definitie steeds een aantal karakteristieke voorbeelden
geef:

A Impositieven: de te realiseren handeling komt vanuit de optiek van de spreker
ten goede aan de spreker zelf.

(21) Ponte el pijama tf solito, que ya sabes (LP:90) ('Doe je pyjama zelf even aan,
dat larn je best')

Q2) ;Tienes algo de beber? (LP:108) ('Heb je iets te drinken?')
(23) Oye, 4por qud no coges el teldfono? (OP:122) ('Hee, nrcm de telefoon even

aan', letterlijk 'H€e, waarom neem je de telefoon niet aan?')

Q4) Irene, lEs que nadie te ha ensefrado a oomer como una persona? (CC:20)
('Irene, heeft dan niemand je geleerd om als een mens te eten?')

B Niet-impositieven: de te realiseren handeLing komt vanuit de optiek van de
spreker de hoorder ten goede.

Q5) Deberfa olvidarse de una vez de ese chico (CP:87) ('U zou die jongen eindelijk
eens moeten vergeten')

(26) lPero no le hagas caso, hombre! ;No ves que estd de broma? (OP:129) ('Luister
toch niet naar hem, man! Zie je dan niet dat hij een geintje maakt?')

AT Yo en tu lugar evitarfa provocarnos... (GA:43) ('In jouw plaats zou ik ons maar
niet provoceren')

(28) Pero siempre salen novedades. Hay que estar al dia (LP:31) ('Maar er verschd-
nen altijd nieuwe uitgaven. Ie moet op de hoogte blijven')

+A+B Zowel impositief als niet-impositief: de te realiseren handeling komt vanuit de
optiek van de qpreker zowel de spreker als de hoorder ten goede.

(29) ;Cenamos juntos esta noche? (CP:123) ('Zullen we vanavond samen gaan eten?')
(30) Bueno, es un decir, no lo tomes como una fanfarronada... (LP:59) ('Nou ja, brj

wijze van spreken, vat het niet op als gebluf...')
(31) l,Por qud no probamos? (LP:97) ('Waarom proberen we het niet?')
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-A-B Noch impositief noch niet-impositief: de te realiseren handeling komt vanuit de
optiek van de spreker een derde ten goede.

(32) Por 1o menos deja que sea ella quien decida... (GA:87) ('Irat op z'n minst toe
dat 4 degene is die beslist')

(33) Cristina, me ha dicho Antonio que vayas a la oficina, que quiere hablar contigo
(CN:83) ('Cristina, je moet van Antonio op z'n kantoor komen, hU wil met je
praten')

(34) ;Por qu6 no la crees? La nifra no nos ha mentido nunca... (GA:30) ('Waarom
geloof je haar niet? Dat meisje heeft nog nooit tegen ons gelogen...')

? Het is onduidelijk tot welk van bovenstaande vier categorieen het voorbeeld
behoort. In de praktijk betreft deze categorie meestal gevallen wiurr/an niet dui-
delijk is of ze impositief (A) of niet-impositief @) zijn.

(35) Ana, por Dios, no digas tonterias. F,stabas sofrando (CC:al) ('God zeg, Ana,
klets niet, je was aan het dromen')

(36) Cdlmate. Yo me encirrgo de eso (CC:57) ('Rustig aan. Ik zorg daar wel voor')
(37) No seas tonto... Eres el fnico que quiero (CN:la0) ('Doe niet zo dom... Jd bent

de enige van wie ik hou')

Bij de indexering van de directieven volgens deze classificatie hield ik er geen rekening
mee dat een impositief in tweede instantie ook ten goede kan komen aan de hoorder. Zo
heb ik in gevallen als die van een leraar die een leerling verordonneert op te letten of een

andere opdracht g€ft, niet in overweging genomen dat het uiteindelijk een handeling kan
zijn die de hoorder ten goede komt.7

Net als de classifrcatie van directief-realisaties is ook deze classificatie van typen
directieven getest op betrouwbaarheid. Ik liet dezelfde beoordelaar de 100 aselecte

voorbeelden die werden ingedeeld volgens de classificatie van directief-realisaties ook
indelen volgens bovenstaande indeling in typen directieven. De score was hier met 88To

iets lager, maar nog voldoende om van een betrouwbare classificatie te lunnen spreken.
Ondants het feit dat het gebruikte criterium betrekkelijk contextonafhankelijk is, zijn de

twaalf gevallen die afivijkend beoordeeld zijn toe te schrijven aan het ontbreken van

contextuele informatie.
In tabel 1l worden de frequenties gegeven van de categorieEn van typen

directieven.

7 Denk hierbij, voor het Nederlands, aan toevoegingen als Het is voor je eigen besrwil, die ken-

merkend zijn bij onderhavige voorbeelden.
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CP OP cc

B

+A+ B

-A.B

?

1r35
G9.72

343
21.O7

60
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9
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70.98
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23.13
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4
.91
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6.15

3
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9.22
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33.33

6
4.26

o
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3
2.13
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65.85
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22.26
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3.66

1

.30

26
7.93

r75 135
84.54 88.24

239
11.11 5.88

88
3.86 5.23

10
.48 0

o1
0 .65

3
.68

328 207 153
100. 100. 100.

Tabel 11. Absolute en procentuele frequentieverdeling van typen directieven. Totale distributie
en distributie over afzonderlijke scripts,

Uit tabel 1l valt af te lezna dat verreweg de meeste directieven impositief zijn; niet-
impositieven blijven daar ruimschoos bij achter. Directieven die zowel impositief als niet-
impositief zijn en directieven die dat geen van beide zijn, zijn categorie6n met een
marginale frequentie. Er zijn gemiddeld 5% onduidelijke gevallen.

Om na te gaan of de verschillen tussen de teksten ten aarrzien van de frequentie-
verdeling van typen directieven substantieel zijn, is het verschil tussen geobserveerde en
verwachte frequenties getoetst met een X2-toets voor €€n steekproef, met als uitgangqpunt
een nulhypothese dat de frequentieverdeling over de zes scripts gelijk is. x, is hier L22.31
en ligt bij een significantieniveau a:.01 en 15 wijheidsgraden in het lritieke gebied,
zdat de nulhlpothese wordt verworpen. Met een contingentiecoefficiEnt c van .2& zljn
de verschillen tussen de scripts ten aanzien van de frquentieverdeling van tlpen directie-
ven klein te noemen. In sommige opzichten verschillen de teksten echter wel ten aanzien
van de distributie van tlpen directieven. Het sterkst vallen Crta crurtos en Carmcn uit de
toon door hun hoge aantal impositieve en hun lage aantal niet-impositieve taalhandelingen.
De frequentieverschillen kunnen in de meeste gevallen verklaard worden door de inhoud
van de teksten (ne L2.2.5).

12.3.2 llypothesen

Net als voor het frequentieonderzoek geldt voor het correlatieonderzoek dat n&r
aanleiding van de theorie geen precieze voorspellingen gedaan kunnen worden ten aanzien
van de uitkomsten van het onderzoek. Vandaar dat ik in de correlatieshrdie steeds een
nulhlpothese hanteer waarin er geen verband besaat tussen de variabele 'directief-realisa-
tie' en de variabele 't1pe directief . Toch neem ik aan dat uit het onderzoek een aantal
tendensen naar voren komt.

Op grond van het ttreoretische gegeven dat een impositieve taalhandeling een

ernstiger inbreuk maakt op de handelingswijheid van de hoorder (zijn negatieve face) dm
een niet-impositieve taalhandeling, verwacht ik dat een letterlijke vermelding van de
propositionele componenten van de directief zich frequenter voordoet onder niet-imposi
tieve dan onder impositieve taelhandelingen:

tot. 1628 Ml
100. 100.

358 141
100. 100.
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(I) Impositieve directieven zijn in verhouding tot niet-impositieve directieven minder
vaak predicerend- en persoons-deictisch-expliciet en vaker predicerend- en
persoonsdeictisch-impliciet.

Aangezien met name impositieve directieven met beleefdheidsstrategie€n gerealiseerd
worden, mag worden verwacht dat conventionele indirectheid, een beleefdheidsstrategie
bij uitstek (zie 5.?), zich vooral bij dit tlpe directief voordoet. Doordat conventioneel-
indirecte taalhandelingen bij voorkeur modaal-gemodificeerde uitingen betreffen kan de
volgende hlpothese worden geformuleerd:

Gf) Impositieve directieven zijn in verhouding tot niet-impositieve directieven vaker
gemodificeerd. Niet-impositieven zijn vaker niet-gemodificeerd.

Volgens de benadering van zinstypen die in hoofdstuk 11 werd gevolgd, lenen impera-
deve zinnen zich in tegenstelling tot de overige zinstlryen niet voor de realisatie van een
beperkt aantal specifieke tlpen directieven, maar voor de realisatie van uiteenlopende
t)?en. Het veelzijdig gebruik van imperatieve zinnen geeft aanleiding tot de volgende
hlpothese:

(U) Imperatieve zinnen wrjken in vergelijking met andere zinstypen het minst van de
totale verhouding tussen impositieve en niet-impositieve directieven af.

12.3.3 Resultaten

Per dimelsie heb ik de correlatie tussen realisaties en typen onderzocht. Achtereenvolgens
komen aan bod de predicerende dimensie (12.3.3.1), de persoons-deictische dimensie

{12.3.3.2), de modificerende dimensie (12.3.3.3) en de zinstlpedimensie (12.3.3.4).

12. 3. 3 - 1 Prediceretdc dimensie

De frequentieverdeling van de tlpen directieven over de directief-realisaties in de
predicerende dimensie is gegeven in abel 12.

+A+B

PrEx 823
67.O2

Prlnt 171
75.66

Prlmp 141
81.03

54 1228
4.40 100.

15 226
6.64 100.

12 174
6.90 100.

291
23.70

36
15.93

16
9.20

53
4.32

4
1.77

2

1.72

7
.57

0
0

2
1 .15

totaal 1 135
69.72

343
21.O7

60
3.69

I
.55

81 1628
4.98 100.

Tabel 12. Absolute en procentuele frequentieverdeling van typen directieven over de catego-
rieEn van de predicerende dimensie.
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Op basis van deze hvantitatieve gegevens heb ik met behulp van een x2-toets voor ddn
steekproef bepaald of er qprake is van een correlatie tussen beide variabelen. Met de y.z-

toets kan worden vastgesteld of de directief-realisaties verschillen in frequenties ten
aanzien van de typen directieven. Ik heb voor de berekening van de x, een aantal cellen
gecombineerd, omdat de significantietoetsing alleen betrouwbaar is indien de verwachte
celfrequenties groter zdn dan 5. Aangezien de cellen waarbij e<5 uitsluitend voorkomen
in de kolommen +A+B, -A-B en ?, en aangezien ik vooral geinteresseerd ben in de
eventuele correlatie tussen directief-realisaties en de tlpen directieven A en B, heb ik de
kolommen van de eerstgenoemde categorie€n t)?en directieven voor de berekening van x2
samengevoegd. Referentiepunt is een nulhlryothese dat de indelingen van t)ryen directieven
en directief-realisaties onafhankelijk van elkaar zijn. De toetsingsgrootheid van de x2-toets
is 24.37 en ligt bij een significantieniveau o:.01 en 4 wijheidsgraden in het tritieke
gebied, zdat de nulhlryothese kan worden verworpen. Ter correctie vmr het aantal
observaties heb ik de contingentiecoEfficiEnt c berekend. Deze is hier .2L4, wat erop wijst
dat het effect klein tot middelmatig is. De conclusie luidt dat er een matige correlatie
bestaat tussen t)?en directieven en directief-realisaties in de predicerende dimensie. Om
de uitkomsten precie?Er te lunnen interpreteren, is het nodig om de bddragen aan de x2
van de afzonderlijke cellen vast te stellen. Het blijkt dat de kolommen A en met name B
het sterkst aan de x2-waarde bijdragen: predicerende implicietheid wordt in verhouding
weinig en predicerende explicietheid veel voor niet-impositieve directieven gebruikt
(reqpectievelijk lL.U (47.767o) en 4.03 (l6.5aVo) van de x2 punten); predicerende
implicietheid wordt in verhouding veel voor impositieven gebruikt.

I 2. 3. 3.2 Persoors-dcictischc dimercie

In tabel 13 geef ik de frequentieverdeling van de t)?en directieven over de directief-re-
alisaties in de persoons-deictische dimensie.

B +A+B -A-B ? totaal

PdEx 894 28O 51
68.93 21.59 3.93

Pdlnt 5361
86.89 9.84 1.64

Pdlmp 188 57 I
69.63 21.11 2.96

9 63 1297
.69 4.86 100.

01
0 1.64

61
100.

270
1 00.

017
o 6.30

totaal 1 135
69.72

343 60
21.07 3.69

I 81 1628
.55 4.98 100.

Tabel 13. Absolute en procentuele frequentieverdeling van typen directieven over de catego-
rieEn van de persoons-deictische dimensie.

Om te bepalen of er in deze dimensie een correlatie is tussen beide variabelen heb ik de

12 voor een steekproef berekend. De laatste drie kolommen van tabel 13 heb ik samenge-
voegd om te vermijden dat de verwachte frequenties in bepaalde cellen minder zijn dan 5.
Uitgaande van een nulhypothese dat de verhoudingen tussen beide indelingen gelijk zijn,
is de x2 8.95. Bij een significantieniveau a=.01 en 4 vrijheidsgraden ligt de toetsings-
grootheid niet in het kritieke gebied, zodat de nulhlpothese niet kan worden verworpen.
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De contingentieco€fficient c is .074. Geconcludeerd kan worden dat er nauwelijks een
verband bestaat tussen beide variabelen in de persoons-deictische dimensie. Bij een
analyse van de bijdrage van afzonderlijke cellen aan de x2 blijh dat alleen persoons-
deictische interplicietheid enige correlatie vertoont met tlpen directieven: impositieve
directieven zijn in verhouding vaker en niet-impositieve directieven minder vaak per-
soons-deicti sch-interpliciet.

I 2. 3. 3. 3 Modificerende dimensie

In de modificerende dimensie zijn de typen directieven als volgt verdeeld:

B +A+B -A-B ? totaal

-M 645 182 31
71.59 20.20 3.44

3 40 90r
.33 4.44 100.

+M 178 108 22 4 15 327
54.43 33.03 6.73 1.22 4.59 100.

totaal 823
67.01

290 53
23.62 4.32

7 55 1228
.57 4,48 100.

Tabel 14. Absolute en procentuele freguentieverdeling van typen directieven over niet-gemodifi-
ceerde en gemodificeerde directieven.

Ook voor de modificerende dimensie heb ik de x'berekend. Net als in de voorgaande
dimensies heb ik de laatste drie kolommen samengevoegd tot een kolom. Met een

nulhypothese dat beide indelingen onafhankelijk van el}aar zijn, is de x' 32.W. Brj een
significantieniveau a=.01 en 2 vrijheidsgraden ligt de toetsingsgrootheid in het kritieke
gebied, zodat de nulhypothese kan worden verworpen. De contingentieco6ffici€nt c is
.159, hetgeen wijst op een klein effect. Vooral gemodificeerde directieven vertonen een
verband met typen directieven: gemodificeerde directieven worden verhoudingsgewijs
vaker voor niet-impositieven en minder vaak voor impositieven gebruikt (respectievelijk
12.27 (38.29To) van 7.73 Q4.12%) van de x2).

Bd deze uitkomst dient te worden aangetekend dat de frequentieverdeling van de
tlpen directieven afhankelijk blfikt te zijn van het soort modificatie. In tabel 15 geef ik
van de verschillende typen modifrcatie (zie tabel 8, 12.2.3.3) de scores volgens de
indeling van t)?en directieven. De werkrvoorden die deontische modaliteit uitdrukken heb
ik uitgesplitst omdat de frequenties daarvan onderling sterk verschillen.
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+A + B -A-B

tener que

deber

hay que

poder!

overig
deontisch

facultatief

volitief
hoorder

volitief
spreker

19 18
38.78 36.73

626
16.22 70.27

5 18
19.23 69.23

18 16
45. 40.

13 20
31.71 48.78

80
100. 0

18 2
81.81 9.O9

40
ro0.

12
2.44 4.88

11
4.55 4.55

11

22.45

3
8.11

0
0

6
I5.

1

2.O4

2
5.41

3
8.1r

0
0

5
21.19

49
1 00.

37
1 00.

26
1 00.

40
100.

41
100.

8
1 00.

22
100.

31
100.

7
100.

19
100.

7
1 00.

0
0

0
0

0
0

0
0

o
0

0
0

o0
00

00040
000100.

0
0

imperatief

performatief

gua.zinnen

overige
modificatie

264
83.87 12.90

52
71.43 28.57

170
89.47 0

32
42.86 28.57

o0
00
00
00
o1
o 5.26

00
o0

1

3.23

o
o

1

5.26

2
28.57

totaal 178 108 22 4
54.43 33.03 6.73 1.22

15 327
4.s9 100.

Tabel 15. Absolute en percentuele frequentieverdeling van typen directieven over de verschillen-
de soorten modale modificatie (A) en de overige typen modificatie Bl.

Tabel 15 laat zien dat de frequentieverdeling van de tlpen directieven over de vemchil-
lende soorten modificatie in alle gevdlen afiilijkt van de totale verdeling over de gemdi-
ficeerde directieven. Het opvallendste vind ik de uitkomsten van de modaal-gemodificeer-
de directieven. Met facultatieve en spreker-georiEnteerde volitieve modificatie worden
uitsluitend impositieve directieven tot stand gebracht; de overige tlpen lunnen zowel een

impositieve als een niet-impositieve strekking hebben, ook al doet de letterlijke betekenis
vtrn het gebruikte werkrvoord in sommige gevallen anders vermoeden. 7A worden
constructies die verplichting uitdrukken bij voorkeur niet-impositief gebruikt. Andersom
wordt modale modificatie die toestemming uitdrukt -i.e. podcr ('mogen') in declaratieve
zinnen- niet alleen voor de realisatie van niet-impositieven gebruikt, maar ook, en zelfs
frequenter, voor de realisatie van impositieven. We treffen dit patroon ook bij andere

directief-realisaties aan. De ipor quc rw...?-cnnstnirctie bijvoorbeeld, waarvan de lenerlij-
ke betekenis de realisatie van een suggestie doet vermoeden, dat wil zeggen een niet-
impositieve directief, heeft in de meeste gevallen een impositieve strekking, zoals blijkt
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uit de cijfers in tabel l6.E

2t5

A B +A+B -A-B ? totaal

eporqu€ 15 I 6 2 2 33
no...? 45.45 24.24 18.18 6.06 6.06 100.

Tabel 16. Absolute en percentuele frequentieverdeling van typen directieven over de gevonden

lpor qu6 no...? -constucties.

1 2. 3. 3. 4 Zirstype4imeruie

De frequentieverdeling van de typen directieven over de directief-realisaties in de
zinstypedimensie is gegeven in hbel 17.

B +A+B -A-B ? totaal

tMP 540 153 21
71.52 20.26 2.78

tNT 133 23 12
73.08 12.64 5.59

DEC 331 147
63.17 28.05

ovR 131 20
78.44 11.98

1 40 755
.13 5.30 100.

3 11

1.65 6.04

23419
4.39 .76 3.63

182
1 00.

524
100.

4 1 11 167
2.39 .60 6.s9 100.

totaal 1 135 343 60
69.72 21.07 3.69

I 81 1628
.55 4.98 100.

Tabel 17. Absolute en prccentuele freguentieverdeling van typen directieven over de zinstypen.

Voor de vaststelling van een eventuele correlatie tussen realisaties en typen in de
zinstype-dimensie heb ik de xz-toets voor 66n steekproef uitgevoerd, waarbij ik net als in
de overige dimensies de laatste drie kolommen samengevoegd heb tot 6€n kolom. Met een

nulhlpothese dat beide indelingen onafhankelijk van elkaar zijn, is de xz 36.76. Bij een

significantieniveau o:.01 en 6 vrijheidsgraden ligt de toetsingsgrootheid in het kritieke
gebied, zodat de nulhypothese kan worden venilorpen. De contingentiecoefficiOnt c is
.149, hetgeen wijst op een klein effect. Imperatieve zinnen dragen het minst brj aan de x'
(de drie cellen in die rij maken samen 1.4 punt (3.81%) uit van de 7O, zodat geconclu-

deerd kan worden dat imperatieve zinnen een gemiddelde disributie hebben in vergelij-
king met de andere zinstlpen. De grootste bijdrage aan 7( leveren intenogatieve en

declaratieve niet-impostieven (respectievehjk 6.14 (16.7%) en 12. L3 QSVo) van de x2):
verhoudingsgewijs zijn interrogatieve zinnen minder vaak en declaratieve zinnen vaker
niet-impositief.

8 iPor quC no... Pdirectieven behoren in de meeste gevallen tot de categorie predicerend- en per-

soons{eictisch-expliciete, niet-gemodificeerde interrogatieve directieven (zie ook t2.2.4).
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12.3.4 Discnssie

De in L2.3.2 geformuleerde hlpothesen ten aanzien van het correlatieonderuoek worden
slechts ten dele door de uitkomsten ondersteund.

Predicerendt dimensie

T.rals ik verwachtte, zijn impositieve directieven verhoudingsgewijs vaker predicerend-im-
pliciet en niet-impositieve directieven vaker predicerend-expliciet. Met andere woorden,
indien de te realiseren handeling ten goede komt aan de spreker dan is de aalgebruiker in
het corpus verhoudingsgewijs minder geneigd die handeling met zoveel woorden te
noemen; komt de te realiseren handeling ten goede aan de hoorder, dan verwijst de
taalgebruiker in het corpus verhoudingsgewijs vaker op een letterlijke manier naar die
handeling.

Persoons-deictische dimercie

De realisaties in de persoons-deictische dimensies blijken, anders dan ik verwachtte, E€tr
gelijke tred te houden met de realisaties in de predicerende dimensie. Tussen tlrpen
directieven en de realisaties in de persoons-deictische dimensie blijkt nauwelijks een
verband te bestaan.

Modificerende dbruruie

Ook in de modificerende dimensie blijkt de frequentieverdeling van t)?en directieven
anders te zijn dan ik venvachtte. Gemodificeerde directieven worden verhoudingsgewijs
juist vaker gebruikt voor niet-impositieven en minder vaak voor impositieven. De
frequentie van de verschillende typen directieven verschilt evenwel sterk per t)"e
modificatie. Met uitingen van het tW quiero quc... ('ik wil dat') en ipwdes...? ('lnrn
je...') worden uitsluitend impositieve directieven gerealiseerd, andere soorten modificatie
kennen deze beperking niet. Het is opvallend dat de letterlijke betekenis van de verschil-
lende modale constnrcties nauwetj*s een indicator blijh te zijn voor het type directief dat
ermee tot stand wordt gebracht. Er is een duidelijke tendens waar te nemen dat vormen
die op grond van hun letterlijke betekenis een impositieve uiting suggereren in de praktijk
@k, of zelfs in de meeste gevallen, fungeren als niet-impositief, of omgekeerd dat
vorrnen waarvan de letterlijke betekenis een niet-irnpositieve directief suggereert juist
impositief worden gebruik. Zo worden deontische constructies die verwijzen naar de
verplichting om de handeling uit te voeren niet in de eerste plaats gebnrikt om verzoeken
en andere impositieven uit te voeren, maar om adviezen en andere niet-impositieven te
realiseren. Met de drie deontirche werlouoorden tener quc, deber en hay quc worden
relatief veel niet-impositieven uitgevoerd, maar het frequentieverschil tussen impositieven
en niet-impositieven is bij deber en hay que ver;l groter dan bij tener que. Tencr Etc
wordt ongeveer even vaak impositief als niet-impositief gebruikt. Een verklaring voor dit
resultaat is dat met tener que *n hoorder-gebonden verplichting tot uitdrutting wordt
gebracht waarvan niet de spreker maar de omstandigheden de bron zijn (zie L0.2.1.1.1).
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Zirstype4imensie

Ten aanzien van de resultaten in de zinstypedimensie blijkt, conform de hlpothesen, dat
imperatieve zinnen in vergelijking met andere zinstypen een gemiddelde distributie
vertonen ten aanzien van de typen directieven. Deze uitkomst beschouw ik als ondersteu-
ning voor de in hoofdstuk 1l verdedigde stelling dat imperatieve zinnen zich lenen voor
de realisatie van uiteenlopende typen directieven, anders dan de overige zinstlpen, die een

minder veelzijdig directief gebnrik kennen. Als kanttekening dient hierbij te worden
vermeld dat ik me in mijn onderzoek heb beperkt tot een criterium om tlryen directieven
te onderscheiden.

L2.4 Overzicht van de onderzoeksresultaten

Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van het empirisch ondenoek naar realisaties van
directieven in concrete taalgebruilssituaties. Het doel van het onderzoek was om vast te
stellen wat de linguistische kenmerken zrjn van directe en indirecte realisaties van
directieven in het gesproken Spaans zoals dat wordt gebruikt in hedendaagse filmsce-
nario's en toneelstukken. Daartoe heb ik een model onnvikkeld waarmee bepaald kan
worden waarin de structuren van directieven onderling verschillen. Het model is opge-
bouwd uit vier dimensies waarmee de propositionele en belangrijkste extra-propositionele
componenten van de uiting geanalyseerd lamnen worden. Op elk van deze dimensies heb
ik de verschillen in frequentie statistisch getoetst. De opvallendste uitkomst van dit
gedeelte van het empirisch onderzoek is de hoge frequentie van directieven waarin
letterlijk aan de uit te voeren handeling en aan de hoorder wordt gerefereerd en directie-
ven die via imperatieve zinnen worden gerealiseerd. Behalve fiequentieonderzoek heb ik
ook onderzoek gedaan naar correlaties tussen realisaties van directieven enerzijds en

impositieve en niet-impositieve directieven andenijds. De resultaten van dit onderzoek
wijzen erop dat in impositieve, meer dan in niet-impositieve directieven een letterlijke
verwijzing naar de te realiseren handeling wordt vermeden. Het is kenmerkend voor
modaal-gemodificeerde directieven dat de letterlijke betekenis van de constnrctie ('ver-
plichting', 't@stemming', 'suggestie') meestal geen uumwrjzing is voor het type directief
dat ermee wordt gerealiseerd. Imperatieve zinnen, tenslotte, vertonen in tegenstelling tot
andere zinstlpen geen voorkeur voor een bepaald type directief.
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De eerste doelstelling van het onderzoek was om te komen tot een geintegreerde afba-
kening van het begrip 'indirecte taalhandeling'. Bd het vaststellen van wat een indirecte
aalhandeling precies is, ben ik uitgegaan van de benadering van Searle; vervolgens heb ik
indirecte taalhandelingen in verband gebracht met de conversatielogica en de beleefdheids-
theorie. Met de conversatielogica kan worden verklaard waarom bepaalde taalhandelingen
als indirecte taalhandelingen worden geinterpreteerd en met de beleefdheidstheorie kan
antwoord gegeven worden op de vrdag welke motivaties taalgebruikers hebben om hun
taalhandelingen indirect uit te voeren. De trreede doelstelling was om inzicht te lrijgen in
de realisaties van taalhandelingen in concrete taalgebnrilssituaties. Vmr dat doel heb ik
een empirisch onderzoek verricht naar de linguistische stnrchrren waannee directieven in
het Spaans tot stand worden gebracht.

Een indirecte taalhandeling is een vorn van indirect taalgebruik. Taalgebruik
wordt ds indirect opgevat indien er qprake is van een verschil tussen de letterlijke en de
door de qpreker bedoelde betekenis. Dit blijkt te gelden voor een heel scala van uitingsty-
petr, variErend van klassieke stijlfiguren tot eufemistisch, elliptisch en onnauwkeurig
aalgebruik, van spreeloroorden en vloeken tot hints en insinuaties.

Voor de afbakening van indirecte taalhandelingen heb ik de benadering van Searle
als uitgangspunt genomen. Searle verdedigt de meervoudige-illocutiehypothese, die stelt
dat indirecte taalhandelingen zich van andere vormen van indirect taalgebnrik onderschei-
den door het feit dat in indirecte taalhandelingen een illocutie, die niet met zoveel
woorden tot uitdruL:king wordt gebracht, via de realisatie van een andere illocutie gereali-
seerd wordt. Van deze trpee illocutiesn de niet-letterlijke en de letterlijke, is de letterlijke
illocutie van ondergeschikt belang. In sommige gevallen blfikt de letterlijke illocutie pro
forma of onvolwaardig te zijn omdat niet aan alle geslaagdheidsvoorwaarden voor die
taalhandeling voldaan wordt of orndat de letterlijke illocutie conflicteert met de niet-
letterlijke illocutie. Ik heb betoogd dat in dergelijke gevallen echter ook twee illocuties
gerealiseerd worden, met het argument dat met de letterlijke illocutie de niet-letter$ke
illocutie op een strategische manier gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld doordat de letterlijke
illocutie tenrghoudendheid of dwingendheid uitdrukt.

Een indirecte taalhandeling is niet, zoals de term doet vermoeden, de indirecte
versie van een of andere directe aalhandeling. Onder het begrip 'directe taalhandeling'
versta ik de realisatie van €6n illocutie. Het is in principe onmogelijk orn vast te stellen of
een bepaalde linguistische vorm, los van de concrete taalgebruilssituatie, als directe of
indirecte aalhandeling fungeert. Ik heb betoogd dat zelfs het gebruik van een imperatieve
ztn niet gegarandeerd in een directe taalhandeling resulteert, ook al wordt via een

imperatieve zin doorgaans een directe, directieve aalhandeling tot stand gebracht.

De linguistische vormen die als indirecte ualhandeling gebnrikt kunnen worden,
vertonen een duidelijke systematiek. Dezs systematiek kan verklaard worden met behulp
van de geslaagdheidsvoorwaarden: het blijkt dat in veel indirecte taalhandelingen

verwezen wordt naar de geslaagdheidsvoorwaarden voor de indirect gerealiseerde

taalhandeling. Dit geldt echter niet voor alle gebruikte vormen: indirecte directieve taal-
handelingen die verwijzen naar de redenen om een bepaalde handeling uit te voeren

lflrnnen niet verklaard worden op basis van Searles geslaagdheidsvoonvaarden. Dit type

indirecte directieven laat zien dat directe en indirecte ualhandelingen weliswiur discrete

categorieEn zijn, maar dat indirecte taalhandelingen onderling graduele verschillen
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vertonen. Indirecte directieven waarin naar de redenen om de handeling uit te v@ren
wordt verwezen blijkt een heterogene klasse van uitingen te zijn waartoe onder meer
retorische vragen en hints behoren. Hints vormen een open klasse van niet-conventioneel-
indirecte taalhandelingen met een oplopende graad van propositionele verhuldheid. Anders
dan blj conventioneel-indirecte taalhandelingen het geval is, is hun interpretatie relatief
sterk van de context afhankelijk. Er is qprake van een omgekeerde correlatie tussen de
mate waarin een indirecte taalhandeling geconventionaliseerd is en de mate waarin de
interpretatie afhankelijk is van de context; er is echter geen omgekeerde correlatie tussen
de mate van conventionalisering en de mate van propositionele verhuldheid van een
indirecte taalhandeling: ik heb laten zien dat niet alleen indirecte directieven waarin de
componenten van de propositie letterlijk worden gespecificeerd, maar ook propositioneel
verhulde indirecte directieven geconventionaliseerd kunnen zijn.

Het onderscheid tussen conventioneel- en niet-conventioneel-indirecte taalhandelin-
gen manifesteert zich voorts nadrukkelijk in de analyse van indirecte taalhandelingen
vanuit het perqpectief van de conversatielogica. De inferenties waarnoe indirecte taalhan-
delingen hun indkecte betekenis laijgen betreffen in alle gevallen geparticulariseerde
standaardimplicaturen. Het zijn uitbreidende inferenties die toegeschreven kunnen worden
aan een door Horn voorgesteld inferentie-principe dat luidt'7*g niet meer dan je moet'
en waaronder verschillende Griceaanse ma:cimes ressorteren: het maxime van Relatie, het
tweede Kwantiteitsmaxime alsmede een tweetal Maniermudmes. Ik heb betoogd dat
conventioneel- en niet*onventioneel-indirecte taalhandelingen verschillen ten aanzien van
drie van de zeven eigenschappen waarmee implicaturen als zodanig larnnen worden
herkend. Ten eerste zijn de implicaturen van beide soorten indirecte taalhandeling
reconstrueerbaar, maar in de praktijk worden de conventionele tlpen niet gereconstnreerd.
Ten tweede zijn de implicaturen van beide soorten in principe ophefbaar, maar waar de
implicaturen van niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen zowel contextueel als
expliciet ophefbaar zijn, zijn de implicaturen van conventioneel-indirecte taalhandelingen
weliswaar contextueel ophefbaar miur veelal moeilijk expliciet ophefbaar. Ten derde zijn
de implicaturen van niet-conventioneel-indirecte taalhandelingen in alle gevallen niet-
losmaakbaar, terwijl dat voor conventioneel-indirecte taalhandelingen minder vastligt: de
implicaturen van de conventionele typen zijn in sommige gevallen niet losmaakbaar, en in
andere gevallen matig losmaakbaar of sterk losmaakbaar.

Ook in de analyse van indirecte taalhandelingen vanuit het perspectief van de
beleefdheidstheorie komt het verschil tussen conventioneel- en niet-conventioneel-indirecte
taalhandelingen runr voren. Het verschil tussen beide tlpen manifesteert zich in het
onderscheid tussen on-record- en off-record-WleefdheidsstrategieEn. In principe zijn
indirecte taalhandelingen vanwege hun meervoudige illocutie offrecord, omdat er altijd
meer dan 66n interpretatie mogelijk is. Door een conventioneel-indirecte taalhandeling te
gebruiken, maakt de spreker zijn bedoelingen ondubbelzinnig duidelijk, dat wil zeggen dat
hij zijn taalhandelin1 on-record wt stand brengt; hij brengt daaftij tegelijkertijd zrjn wens
om zich niet op €€n bepaalde intentie vast te leggen tot uitdrukking. Conventioneel-
indirecte taalhandelingen zijn bd uitstek negatief beleefd omdat de spreker er veelal mee
tot uitdrukking brengt dat hij geen inbreuk wil maken op de ander; niettemin kunnen
sommige conventioneel-indirecte taalhandelingen ook als positieve beleefdheidsstrategie
gebruikt worden. Het blijkt, anders dan Brown & I-evinson beweren, dat conventioneel-
indirecte taalhandelingen doorgaans beleefder zijn dan niet-conventioneel-indirecte
aalhandelingen, aangezien de qpreker met de conventionele typen ajn bedoelingen
duidelijk nrur voren brengt en tegelijkertijd vermijdt om dwingend over te komen. Ik heb
ook aandacht besteed aan niet-beleefde en onbeleefde indirecte taalhandelingen en laten
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zien dat met name conventioneel-indirecte taalhandelingen ook worden gebruikt in
situaties waarin beleefdheid geen rol speelt.

Om inzicht te kijgen in de realisaties van taalhandelingen in concrete taatgebruikssituaties
heb ik empirisch onderzoek verricht naar de linguistische structuren van directieven in het
Spaans. Ik heb me daarbij op alle soorten directieven gericht, dus niet alleen op impositie-
ve taalhandelingen zoals verzoeken en bevelen, maar ook op niet-impositieve taalhandelin-
gen zoals suggesties en adviezen. Informatieve vragen nam ik niet in aanmerking, met het
argument dat de linguistische structuren van dit taalhandelingstlpe sterk afirijken van
andere soorten directieven. Ook metadirectieven heb ik niet betrokken bij het empirisch
onderzoek; dit zijn uitingen of elementen van uitingen die weliswaar een directieve functie
hebben, maar in de pratctijk fungeren als ondersteuning van een andere taalhandeling.

Met het empirische onderzoek wilde ik vaststellen in welke opzichten directief-rea-
lisaties van elkaar verschillen en met welke frequenties in het Spaans de verschillende
linguistische vormen gebruilt worden. Ook wilde ik annpoord geven op de yfitag welke
verbanden er bestaan tussen bepaalde linguistische vonnen en t1ryen directieven die met
deze vormen tot stand worden gebracht. Om deze vr4gen te kunnen beantwoorden heb ik
eerst een descriptief model opgesteld waarmee directieve taalhandelingen in het Spaans
uiputtend worden beschreven; vervolgens heb ik dat model toegepast op een corpus van
Spaanse dialogen.

In het model van linguistische realisaties van directieven komt tot uitdrukking dat
directieven in verschillende opzichten vari€ren en dat de graduele verschillen tussen de
uitdrukkingsvornen niet in een eendimensionaal model larnnen worden gerqpresenteerd.
Om alle variaties te larnnen beschrijven zijn vier verschillende dimensies noodzakelijk de
predicerende, de persoonsdeictische, de modificerende en de zinsffidimensie. Dere
vier dimensies zijn gebaseerd op het onderscheid tussen de propositionele en de belang-
njtste extra-propositionele constituenten van de uiting en dienen te worden beschouwd als
formeel-linguistische categorisaties die op verschillende manieren bddragen ium de
realisatie van de directieve taalhandeling. In elk van de dimensies van dit 4D-model krijgt
de directief een bepaalde waarde. In de predicerende dimensie wordt de uit te voeren
handeling van de directief tot uitdru}Jcing gebracht: deze kan letterlijk worden venpoord
of via een andere handeling of sund van zaken worden uitgedru*t. In het eerste geval is
de directief predicerend-expliciet, in het nueede geval predicerend-impliciet. Een aantal
realisaties die ik predicerend-hterpliciet noem, neemt hierbij een tussenpositie in. Dit
geldt voor directieven waarin de spreker een voor hem ongewenste handeling van de
hoorder beschrijft, directieven waarin de spreker naar het verricht zijn van de handeling
informeert en elliptische directieven. In de persoonsdeictische dimensie wordt naar de
hoorder venilezen als degene die ertoe wordt aangezet de in de predicerende dimensie tot
uitdrukking gebrachte handeling uit te voeren. Een directief is persoonsdeictisch-expliciet
indien er letterlijk aan de hoorder wordt gerefereerd en persoons-deictisch-impliciet indien
er formeel niet aan de hoorder wordt gerefereerd. Persoons-deictisch-interpliciete
directieven nemen hierbij een tussenpositie in; hieronder heb ik verwijzingen gerangschikt
waarmee de hoorder uit de focus wordt geplaatst, zoals het geval is in generische,
substituerende en pseudo-inclusieve referentie. In de modificerende dimensie wordt de
eventuele modificatie viul de directief beschreven. De modificerende dimensie heeft
uitsluitend berekking op directieven die predicerend-expliciet zijn; deze worden opge-
splltst in gemodificeerde en niet-gemodificeerde directieven. In gemodificeerde directieven
wordt de inhoud van de kernpropositie versterkt of juist afgezwakt. Modificatie komt met
nirme tot stand door het gebruik van werhuoorden en werkrroordelijke constnrcties die
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modaliteit uitdnrkken. Alle varianten van modaliteit blijken te kunnen worden gerang-
schilit onder deontische, facultatieve of volitieve modaliteit. Naast modale modificatie
onderscheid ik imperatieve modificatie, performatieve modificatie en modificatie via quc-
zinnen. De zinstype-dimensie heeft behekking op het zinstype waarnee de directief tot
stand wordt gebracht. Directieven worden uitgevoerd via imperatieve zinnen, interrogatie-
ve zinnen of via declaratieve zinnen. Elliptische en que-directieven vallen buiten deze

driedeling en vertegenwoordigen een restcategorie. Ik heb de zinstypen beqproken in
termen van globale illocutionaire functies. Volgens deze benadering resulteert het gebmik
van een imperatieve zin niet in 66n qpecifiek type directief, tenrijl een interrogatieve zin
bij uitstek in een optionele directief en een declaratieve zin bij uitstek in een bindende
directief resulteert.

Ik heb het 4D-model empirisch toegepast op een gevarieerd corpus van alledaegse
geqprekken in spaanstalige filmscenario's en toneelstukken. Deze teksttlpen zijn zeer
geschikt om onderzoek te doen naar het alledaagse *nalgebnrik van mensen met variErende
achtergronden en relaties, in verschillende situaties. Voor het frequentieonderzoek naar
directieFrealisaties heb ik de 1628 directieven die ik in de teksten aantrof geindexeerd in
e1k van de vier dimensies. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het stereotie,p
van een directief in het Spaans een uiting is waarin de te realiseren handeling letterliik
wordt gespecificeerd, letterlijk aan de hoorder wordt gerefereerd, de kernpropositie niet
wordt gernodificeerd en waarviul het zinstype imperatief is. Zowel in de predicerende als
in de persoons-deictische dimensie zdn expliciete directieven het frequentst; de ingredi-
enten van de directief blijken significant weinig op een verhulde manier tot uitdruklcing te
worden gebracht. Ten aanzien van de gemodificeerde diretieven -in de minderheid ten
opzichte van de niet-gemodificeerde directieven- is het overgrote deel modaal-gemodifi-
ceerd. Onder deze categorie zijn deontisch-gemodificeerde directieven waarin de verplich-
ting om de handeling uit te voeren tot uitdrukking wordt gebracht veruit het frequentst.
Hierbij vergeleken komen vraagzinnen waarin qucrer ('willen') en poder ('kunnen')
worden gebruikt opmerkelijk weinig voor. In de zinstypedimensie worden verreweg de

meeste directieven via een imperatieve zin tot stand gebracht. Dit resultaat gaat vooral ten
koste van interrogatieve zinnen. Behalve de frequentie van directief-realisaties heb ik de
correlaties onderzocht tussen directief-realisaties enerzijds en impositieve en niet-imposi-
tieve directieven anderzijds. Uit dit onderzoek komt naar voren dat in impositieve, meer
dan in niet-impositieve directieven een letterlijke verwijzing niur de te realiseren
handeling ontbreekt. Het blijkt voor modaal-gemodificeerde directieven kenmerkend te
zijn dat de letterlijke betekenis van de constructie (bijvoorbeeld 'verplichting', 'toestem-
ming' of 'suggestie') meestal geen aanwijzing is voor het tpe directief dat ermee wordt
gerealiseerd. Voor wat betreft het zinstlrye blijkt dat imperatieve zinnen, in vergelijking
met interrogatieve en declaratieve zinnen, geen voorkeur voor impositieven of niet-
impositieven vertonen.

Door het onderzoek naar realisaties van directieven in het Spaans heb ik de analyse van

indirecte taalhandelingen aangevuld met een empirische component. De resultaten van het

empirisch onderzoek zlin in verschillende opzichten van betekenis voor de analyse van
indirecte taalhandelingen.

Bij de afbakening van het begrip 'indirecte taalhandeling' louam naar voren dat
directe en indirecte taalhandelingen discrete categorieen zijn, maar dat indirecte taalhande-

lingen in meerdere opzichten graduele verschillen vertonen. Het 4D-model heeft inzicht
verschaft in de verschillen ten aanzien van de linguistische structuren van directief-realisa-
ties en heeft laten zien dat deze niet op edn schaal larnnen worden weergegeven.
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De uitkomsten van het frequentieonderzoek vormen een ondersteuning voor het door
Searle geconstateerde verband tussen de vormen die als indirecte taalhandeling gebruikt
worden en de geslaagdheidsvoorwaarden voor de indirect uitgevoerde taalhandeling, en
Iaat het belang van begrip gebrui}sconventie zien. Uit de resultaten van het onderzoek
naar modale modificatie is naar voren gekomen dat alle in het corpus gebruikte modale
constnrcties in een beperkt aantal tlpen kunnen worden ondergebracht, die allemaal zijn
terug te vinden in Searles tlpologie van indirecte aalhandelingen die in hoofdstuk 3 werd
besproken. Gegevens over de frequentie van bepaalde constructies hebben laten zien
welke linguistische vormen voor het Spaans gebruiksconventies zijn bij het realiseren van
directieven. De betrelkelijk hoge frequentie yan ipor ryc no... ?-directieven bijvoorbeeld,
rnkcr in het licht van de frequenties van iquieres... ? en ;pucdcs... &directieven, maakt
duidelijk dat dit een gebnriksconventie is die specifiek voor het Spaalrs geldt.

De resultaten van het correlatieonderzoek beschouw ik als een ondersteuning voor
de analyse van de motivaties voor het gebruik van indirecte aalhandelingen in termen van
strategisch t^^lgebruik. Het feit dat er een impositieve dan wel een niet-impositieve
directief wordt gerealiseerd blijkt van invloed te zijn op de linguistische stnrctuur van de
taalhandeling: in vergelijking met niet-impositieve directieven wordt in impositieve
directieven, €tr taalhandelingst)?e dat de face-behefren sterker doorkruist, vaker een

letterlijke verwijzing naar de uit te voeren handeling uit de weg gegaan. Het correlatieon-
derzoek heeft voorts licht geworpen op een strategie die in verschillende vormen wordt
gebruiku een linguistische constructie die op grond van de letterlijke betekenis een niet-
impositief gebruik doet vermoeden kan in de praktijk net zo goed impositief gebruikt
worden; omgekeerd komt het ook voor dat een constructie die op het oog impositief is,
fungeert als een niet-impositieve taalhandeling.

Voor wat betreft de mogelijkheden tot vervolgonderzoek biedt vooral het 4D-model
aanknopingspunten. Ik denk hierbij in de eerste plaau aan toepassingen van het 4D-model
op andere varianten van het Spaans of op andere talen. Met het model kan op eenvoudige
manier contrastief onderzoek worden verricht naar de linguistische vormen die gebruikt
worden om directieven tot stand te brengen. Voorts zou duidelijk moeten worden of
onderzoek naar andere taalhandelingsffin dan directieven verricht kan worden op basis
van een vergelijkbaar model, dat is gebaseerd op de propositionele en de centrale extra-
propositionele componenten van de uiting.

Verschillende onderdelen van het onderzoek zijn onderbelicht gebleven. Mijn 4D-
model richt zich alleen op de centrale onderdelen van de dtirg; onderzocht zou moeten
worden wat de rol van perifere indicatoren van directiviteit is in de realisatie van
directieven. Daarnaast is contextafhanketijkheid een criterium dat nader onderzoek
verdient. Omdat ik me in mijn model heb geconcentreerd op linguistische indicatoren heb

ik het verschil tussen auak en sterk contextafhankelijk onder predicerend-impliciete
directieven niet nader uitgewerkt. Onderscheiden arak en sterk contextafhankelijke
directieven zich zo duidelijk van elkaar als mijn onderzoek suggereert? En zijn sterk con-
textaflrankelijke directieven inderdaad realisaties met een marginale frequentie?
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Bijlage
Corpus en overige bromen van voorbeelden

1. Corpus

Toncelstuklen

GA Junyent, Sebastidn (1990)

Gracias, abuela... Madrid: Mars&Velasco.
CP Diosdado, Ana (1990)

Conirn dc plaa. Madrid: Antonio Machado.

Fihwcerwrio's

OP Ladoire, Oscar & Fernando Trueba (1981)
Opera Prinu. Madrid: in eigen beheer.

LP Mars6, Juan (1976)
Libertad provisional. Madrid: Sedmay.

CC Saura, Carlos (1979)
Crta cucmos. Madrid: in eigen beheer.

CN Saura, Carlos (1984)
Carmen. Barcelona: Folio.

Belangrijl<ste persotuges en bebnpte samenvaningen van dt corpusteksten.

GA Personages: Marta: een oude en rijke miur verbitterde toneelschrijfster; Nuria:
haar kleindochter; Susa: haar huishoudster; Rafl: een huiswiend; Carlos: wiend
van Nuria.

Marta bewoont samen met Susa een zwaarbewaakte villa in de bergen nabij Madrid. Daar
komt na lange tijd Nuria op bezoek, die om geld komt wagen, dat tn, zo blijkt later,
nodig heeft voor haar heroineverslaving. Als Marta hier achter komt is ze vastbesloten
om haar kleindochter, desnoods hardhandig, in huis vast te houden om haar van haar
verslaving af te helpen. Nuria's vriend Carlos wordt onder bedreiging weggestuurd. Na
verloop van tijd lijkt Marta in haar opzet te slagen. Uiteindelijk stemt ze erin toe dat
Carlos -die zegt tE zijn afgekickt- op bezoek komt bij Nuria. Deze kan de verleiding
niet weerstaan om Nuria stiekem een dosis te geven. Dit brengt Marta tot zo een razernij
dat ze haar kleindochter uiteindelijk doodschiet.

De voornunmste relaties zijn die tussen Marta en haar gesprekspartners die worden
gekarakteriseerd door verschillende machtsposities, bijvoorbeeld die van bazin tegenover
huishoudster en die van grootmoeder tegenover kleindochter. Een bijkomende factor die
van invloed is op de manier wiurop de uitingen tot stand komen is dat Marta een

autoritair en verbitterd personage is en dat de gesprekken in doorgaans ruzieachtige sfeer
verlopen.
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CP Personages: Fernando: een psychiater van middelbare leeftijd; Mari Carmen: zijn
jonge assistente; Paula: een patiEnt.

Dit toneelstuk is samen te vatten als een verhaal over de liefde die Fernando opvat voor
een vrouwelijke pati€nt, Paula. Dez.e is aanvankelijk door haar man, een wiend van
Fernando, ter analyse gestuurd. Het uiteindelijke resultaat is dat Paula zich bevrijdt van
haar knellende huwelijksbanden en een relatie met haar psychiater aangaat, hetgeen het
thema van het toneelstuk is.

De voornaamste relaties zijn die tussen Fernando en Paula, die in de loop van het
stuk verschuift van dokter-patiEnt relatie naar liefdesverhouding, en die tussen Fernando
en Mari Carmen, een dokter-assistent verhouding, waarin Mari Carmen wordt gekarateri-
seerd als een jong meisje met weinig intellectuele veflnogens en interesses.

OP Personages: Matias: een jonge, gescheiden vader; Violeta: zijn nichtje; I-edn: een
goede wiend; Nicky: een wiend van Violeta; Alejandro: zijn negenjarige zoon;
Ana: zijn ex-wouw.

Opera prima beschrijft een fase uit het leven van Matias waarin deze een verhouding
begint met zijn nich$e Violeta. Matias wordt gekaralceriseerd als *een produkt van de
jaren zestig" (nawoord) en vertoont vaak jaloers en onvolwassen gedrag. Hij eigent zich
Violeta toe op een manier waaryan deze niet gediend is. De relatie tussen Madas en
Violea duurt weliswaar voort mimr maakt een uitzich0oze indruk.

De relaties zijn overwegend gelijhuaardig, met wellicht enige verschillen tussen
Matias en Violeta enerzijds en Matias en [.er5n anderzijds. In zijn uitingen tot Nicky toont
Matfas zich ronduit vijandig.

LP Personages: Alicia: een alleenstaande moeder die boeken aan de deur verkoopt en
dit werk combineert met prostitutie; Manolo: een inbreker; Pablo, Ximmi: maatjes
van Manolo; Iavier: zoon van Alicia.

Libenad provisional speelt in het Barcelona van het eind van de Franco-periode en vertelt
over de verhouding van een man en een wouw die in de marge van de samenleving
verkeren. Ze ontmoeten elkaar op beider werkterrein: zij verkoopt boeken aan de deur
hetgeen ze stimuleert door aan mannelijke klanten haar lichaam aan te bieden; hij is een
inbreker die juist bezig is met een inbraak. Er onnvikkelt zich een relatie die hen allebei
goed lijkt te doen, miur uiteindelijk blijken ze toch onmachtig en vervalt Manolo weer tot
inbreken, hetgeen hem in de gevangenis doet belanden.

In deze film komen allerlei verschillende relaties aan bod, bijvoorbeeld die van
Alicia en Manolo, die van Alicia tot haar klanten en die van Manolo tot zijn maten.

CC Personages: Ana: een negenjarig meisje met heldetziende gaven; Maite, Irene:
haar zusjes; Madre: hun moeder; Paulina: hun tante; Rosa: dienstmeid.

Cria cucrvos vertelt over de jeugdherinneringen van Ana die de gave heeft om allerlei
gebeurtenissen te larnnen voorspellen. Centraal staat het overlijden van haar moeder en de
verhouding met Paula, die de zorg voor Ana en haar zusjes op zich gaat nemen.

Voornaarnste relaties zijn die tussen Ana en haar zusjes, tussen Ana en haar
moeder -die hartelijk is- en tussen de zusjes en hun stiefmoeder, die stroef verloopt.
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CN Personages: Antonio: flamencodanser en leider van een dansstudio; Carmen:
danseres en minnares van Antonio; Cristina: eerste danseres; Paco de Lucia: eerste
gitarist; diverse dansers, danseressen en gitaristen.

In deze film, die wel is omschreven als de West Sidc Story van de flamenco, wordt de
Carmendramatiek @ekend van de opera van Bizet en de novelle van M6rimde) in de
choreografie verweven met een soortgelijk verhaal over Antonio die een fatale liefde
opvat voor zijn sterdanseres Carmen.

De belangrijkste relaties zijn die tussen Antonio en Carmen, en die tussen Antonio
en de overige danseressen, dansers en muzikanten die in de studio werken. Vooral deze
laatste zijn overwegend tlpische leraar{eerling verhoudingen.

2. Overige bronnen

(Alle teksten zijn filmscenario's, tenzij anders vermeld)

DM Almoddvar, Pedro (1986)
El dcseo dc la mujer falsa.

MB Almod6var, Pedro (1988)
l[ujeres al borde de m ataErc dc nervios.

HS Bollafn, Icfar (1995)
Hola, iestds sola? Madrid: Viridiana

VD Bufluel, Luis (1961)
Viridiana. Mexico: Era

LC Colomo, Fernando (1983)
La lirua dcl cielo.

MC Gutidrrez Arag6n, Manuel & Luis Megino Grande (1985)

La mitad dcl cielo.
EE Ministerio de Cultura (1986)

En espafnl. Mateiales vtdto.
OZ Schippers, Wim & Theo van den Boogaard (1983)

Sjef van Oelcel zoelo het lngerop. Haarlem: Oberon. (stipverhaal)
OB Schippers, Wim & Theo van den Boogaard (1987)

Sjef van Oelul brjt van zich qf. Haarlem: Oberon. (suipverhaal)
VI El Vtbora (nr. 1L2, L993). Barcelona: La Cripula. (striptijdschrift)



Summary

In everyday language use, speakers often express themselves indirectly: what they mean is
quite different from what they literally say. Indirect speech acts are specific instances of
this phenomenon: they are cases in which a speaker not only means what he literally says,
but also something else. Within the framework of pragmatics, rcholars have looked at indi-
rect speech acts from different perspectives. Since there is no unanimity, it is not always
clear what is understood by an indirect speech act and how the various perspectives on in-
direct speech acts are related.

The aim of this study is twofold. Firstly, I intend to define the notion of indirect
speech act. I attempt to determine what an indirect speech act exactly is and, in addition,
to analyze indirect speech acts from the perqpectives of conversational logic and politeness
theory. With the help of these approaches, insight is gained in the inferences by which in-
direct speech acts acquire their meaning and in the motivations of language users for ex-
pressing their speech acts indirectly. Secondly, I shall examine the differences between di-
rect and indirect realizations of speech acts in everyday language use. For this purpose I
have carried out a qualitative and quantitative study of the linguistic structures by which
directive speech acts, i.e. speech acts by which the speaker attempts to get the hearer to do
something, are performed in Spanish. Through this empirical study I try to answer several
questions: in which respects do the various realizations of directives exactly differ; what
arc their frequencies; are there interesting correlations between the linguistics forms and
the tlpes of directives that are brought about? In order to answer these questions, I have
developed a model that offers an exhaustive description of the realizations of directives and
that can be the starting point for carrying out quantitative research.

In chapter 2, I give an overview of the tlpes of indirectness that cirn occur. According to
the current definitions of the notion, indkechess is a category that covers a range of
widely divergent phenomena. Tlpes of indirectness that have been studied extensively are
figures of speech, such as metaphors, irony, tautologies, hyryerbole and rhetorical ques-

tions. But there are also mary other forms of indirectness: I discuss examples of ellipsis,
impersonalization, loose talk, ostensible invitations, proverbs, insinuations and phatic
communion. All these phenomena are in many different ways related: some rypes of indi
r@tness require, for a correct interpreation, qpecific knowledge of the context; some tlpes
are intended to produce qpecific perlocutionary effects; some types itre associated with
fixed expressions; some types only affect certain elements of the utterance, while others
concern the entire utterance; some types con@rn the illocutionary level of the utterance,
other types the propositional level, or both. In accordance with Wittgenstein's notion of
family resemblances it could be argued that the category of indirectness can be defined by
mentioning some of a series of aspects that manifest themselves in the different tlpes of
indirectness in various ways.

The notion of indirect speech act is well-defined and accounts for a great number of
utterances within the broad scope of indirectness. For its demarcation (chapter 3) I took
Searle's approach as a starting-point. Searle defends the multiple-illocution-hlpothesis,
which states ttrat in an indirect speech act an illocution that is not expressed literally is

realized by way of realizing another illocution. Of these two illocutions, the literal illo-
cution is of minor importance. In some cases the literal illocution proves to be pro-forma
or defective because not all felicity conditions are satisfied, or because the literal illocution
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conflicts with the non-literal illocution. It could be argued that in these cases too two
illocutions are performed: the non-literal illocution is performed in a strategic manner via a
literal illocution that expresses, for example, restraint or consffaint.

Contrary to what may be suspected on the basis of the term 'indirect', an indirect
speech act is not the indiret version of some sort of direct speech act. While indirect
speech acts involve the simultaneous realization of trvo illocutionary acts, the notion of
direct qpeech act merely refers to cases in which only one illocutionary act is realized.
Separated from its context, it is impossible to determine whether a certain linguistic form
functions as a direct or as an indirect qpeech act. I argue that even the use of an irnperative
sentence does not gurantee the performance of a direct speech act, although an imperative
sentence usually leads to the performance of a direct directive speech act.

Certain linguistic forms are highly systematically used as indirect speech acts. This
can be explained with the help of the felicity conditions for qpeech acts: in many indirect
speech acts, the speaker refers to a felicity condition of the speech act performed indirect-
Iy. This analysis does not cover the group of indirect directives having to do with the moti-
vations for executing the act to which the hearer is incited. These t)"es of directives show
that while direct and indirect speech acts are discrete categories, indirect speech acts show
gmdual differences. Indirect directives that refer to the motivations for executing the act
constitute a very heterogeneous group of utterances including hints and rhetorical ques-
tions. Hints are an open class of non-@nventional indirect qpeech acts with different de-
grees of propositional opaqueness. Unlike conventional indirect qpeech acts, the interpreta-
tion of hints largely depends on the context. There is an inverse correlation between the
degree to which an indirect speech act is conventionalizad and the degree to which the
interpretation is dependent on the context: the interpretation of non-conventional indirect
qpeech acts requires a welldefined context, whereas for the interpreation of conventional
indirect speech acts a less welldefined context is sufficient. There is, however, no corre-
lation between the degree of conventionalization and the degree of propositional opaque-
ness of an indirect speech act: I showed that not only indirect directives can be conventio-
nalized in which the components of the proposition are qpecified literally, but also propc'
sitionally opaque indirect directives.

In order to account for their indirect meaning, indirect qpeech acts are analyznd
from the perqpective of conversational logic (chapter 4). Apan from Grice's ideas on con-
versational implicatures, some more recent approaches are also discussed. I argue that the
inferences by which indirect speech acu acquire their meaning are, in all cases, particu-
lariz€d standard implicanrres. These are context{ependent implicatures in which the ma-
xims are observed, but not completely: the qpeaker relies on the hearer to amplify the
communicated content by some straightforward inference. Of several maxims it could be
argued that they generate the implicatures of indirect speech acts. This problem is obviated
in the neo-Gricean approach of Horn, according to whose model indirect qpeech acts are
generated through the so-called R-principle: a qpeaker based force for the minimization of
form that combines Grice's second maxim of quantity, the rnaxim of relation and nro
manner-murims.

The difference between conventional and non-conventional indirect speech acts
manifests itself also in the analysis of implicarures. The implicatures of conventional
indirect speech acts are said to be short-circuited: the implicature is calculable, but is, in
practice, not calculated; I argue that both types of indirect speech act differ in regard to
two other features of implicatures as well. Firsfly, the implicatures of both conventional
and non-conventional indirect qpeech acts are cancellable, but while irnplicatures of the
non-conventional types are explicitly as well as contextually carrcellable, implicatures of
the conventional tlpes are @ntextually cancellable, but often difficult to cancel explicitly.
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Secondly, implicatures of non-conventional indirect speech acts are always non-detachable,
but implicatures of conventional indirect speech acts are non-detachable only in some
cases; in other cases they are weally detachable or strongly detachable.

To understand the social motivations for the use of indirect speech acts, the relation
betrreen politeness and indirect speech acts is explored (chapter 5). In particular, I discuss

indirect speech acts from the perspective of Brown & hvinson's politeness theory. If
some small modifications are brought about, this theory offers an adequate account of the
strategic language usage for which indirect speech acts are often intended. Language users
are oriented towards each other's face-needs, which makes them reluctant to impinge on
the other, and inclined to show some appreciation of the other. Speech acts that thwart the
needs of face, such as directives, are often realized by way of politeness strategies. Indi-
rect speech acts are an outstanding example of negative politeness, since they express con-
sideration for the healer's need to be left unimpeded. However, some indirect speech acts
are instances of positive politeness, because they appeal to the hearer's need for involve-
ment.

The difference between conventional and non-conventional indirect speech acts is
reflected in the distinction between on-record and off-record strategies. Due to their mul-
tiple illocution, indirect speech acts are in principle off-record, because there is always
more than one possible interpretation. By using a conventional indirect speech act the spea-
ker expresses his intentions unambiguously: he realizes his speech act on-record. At the
same time, however, he puts forward his wish not to commit himself to one particular
intention. This is why conventional indirect speech acts are considered a hybrid strategy in
which both on record and off record needs are achieved. Confary to what Brown &
I-evinson claim, there is no correlation between indirechess and politeness: the use of non-
conventional indirect speech acts is not necessarily the most polite strategy. Usually,
conventional indirect speech acts are more polite, since the speaker uses them in order to
make his intentions clear while at the same time avoiding to give the impression of being
coercive.

Indirect qpeech acts are also used in situations in which the speaker is definitely not
focused on the other's face-needs. According to the communicative situation in which the
utterance is used, an indirect speech act is polite, non-polite or impolite. Eqpecially
conventional indirect speech acts arc used in situations that are not face-oriented; they are
for example used to express anger or sarcasm.

For the qualitative and quantitative study of realizations of speech acts in everyday lan-
guage use, I focus on the expressions of directives in Spanish. In chapter 6, when dis-
cussing some aspects of this class of speech ach, I consider the criteria for distinguishing
between the types of directives. In view of the empirical study, I reject classifications ba-
sed on distinctions made by the language user and start from more analytical criteria for
differentiating betrveen tlpes of directives. Informative questions, a type of speech act that
is traditionally regarded as directive, are excluded from the empirical study. Metadirectives
are also not considered: these are (fragments of1 utterances that have a directive structure,
but act as support of another speech act. After discussing several classifications of directive
expressions, I argue for an approach that starts from the linguistic structure of the speech

act.
In order to achieve an exhaustive description and an empirical analysis of directive

expressions, I propose a model that consists of four dimensions (aD): the predicative di-
mension, the person-deictic dimension, the modificatory dimension and the sentence tlpe-
dimension. These dimensions are accounted for through an analysis of the various linguis-
tic indicators that make an utterance count as directive speech act (chapter 7). The four
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dimensions are based on the propositional and the most important extra-propositional com-
ponents of the directive. The indicators of the proposition, the predication and the refe-
rence, constitute the predicative and persondeictic dimension, respectively. They exprcss
the kernel elements of the directive: a certain future action and the hearer as performer of
this action. Irxical elements that are not part of the proposition but nevertheless influence
it directly, such as modal verbs, constitute the modificatory dimension. Extra-propositional
grammatical constituents, such as prosody, word order and mood, mate up the sentence
tlpedimension. The function of the modificatory and sentence t)?e-dimension is to rein-
force or modify the illocutionary force or to guide the directive towards a certain subtype.
In my research in every dimension of the 4D-model the directive exprcssion is scored in
categories that are mutually exclusive: in both the predicative and the persondeictic dimen-
sion as explicit, interplicit or implicit; in the modificatory dimension as modified or not
modified; in the sentence tlpedimension as imperative, interrogative or declarative. The
four dimensions are illustrated by means of examples taken from a corpus of Spanish
conversations.

In the predicative dimension (chapter 8) a directive is considered explicit if the
action described in the proposition literally specifies the action that is to be reatized. A
directive is predicatively implicit if the action or state of affairs described in the propositi-
on is not in accordance with the action to which the hearer is incited. Predicatively implicit
directives differ in respect to their contextdependence. In most cases the content of the
directive is rather evident even without contextual information; in some cases the interpre-
tation of the directive is heavily dependent on the context. There are also some specific
realizations in the predicative dimension that can neither be considered explicit nor impli-
cit; since they take up a middle position, I call them predicatively interplicit. They include
directives in which the speaker describes an action of the hearer which is undesirable for
the speaker, directives in which the qpeaker asks for the realization of the action, ffid
elliptical directives.

In the person-deictic dimension (chapter 9) a directive is considered explicit if it
contains a literal reference to the hearer; it is implicit if it conains no formal reference to
the hearer. Person-deictical implicitness in Spanish is, for example, realized through the
use of the impersonal hoy Etc-cnnstnrction and through indeterminate Je. Person-deictically
interplicit directives are the intermediate cases; they include linguistic devices by which the
hearer is placed out of the focus, namely through generic reference, substitutive reference
and pseudo-inclusive reference.

The modificatory dimension (chapter 10) only applies to predicatively explicit dkec-
tives, which are indexed as modified or not modified. Modification is mainly achieved
through verbs or verbal constnrctions that express modality. All modal verbs used in
directives can be subsumed under three categories: deontic, facultative or volitive modali-
ty. Apart from modal modification, I discuss imperative modification, ffiormative modifi-
cation and modification realized through the use of quc.

The sentence type-dimension (chapter l l) concerns the sentence type through which
the directive is realized. A directive can be realized through an imperative, an interrogative
or a declarative sentence. Elliptical directives and directives that are modified by quc do
not fit in this tripartition and are considered a residual category. Sentence t)?es are dis-
cussed in terms of global illocutionary functions. According to this approach, the use of an
imperative sentence does not result in a specific tpe of directive, while an interrogative
sentence pre-eminently leads to an optional directive and a declarative sentence to a bin-
ding directive.

In chapter 12 I report on an empirical study of directives in a corpus of peninsular
Spanish screenplays and dramas. Through these types of texts ordinary conversations be-



Summary 245

tween people of various backgrounds, with different relations, in diverse situations can be
studied in a relatively easy manner. I carried out two qualitative investigations, one into
the frequencies of the various directive expressions, the other into the correlations between
directive expressions and t)"es of directives.

In the six texts I analyzed I indexed 1628 directives in each of the four dimensions.
The results of the frequency study clearly point out that the stereotlpe of a directive speech
act in ordinary Spanish conversations is an utterance in which the action that is to be reali-
zed is specified literally, the hearer is referred to literally, the proposition is not modified,
and the sentence type is imperative. As for the predicative and the persondeictic dimen-
sion, the mqjority of the explicit types is overwhelming. The texts I investigated show that
language users in directives prefer to refer literally to the action and to the hearer as per-
former of this action. In the predicative dimension, the implicit directives iue the least fre-
quent category. Within this category, the directives whose interpretation depends heavily
on the context have a marginal frequency. In the persondeictic dimension implicitness is
more frequent than interplicitness, a category which includes some specific realizations. In
the modificatory dimension most directives are not rnodified. This result is to a large ex-
tent determined by the imperative sentences; without taking imperatives -which are usunl-
ly not modified- into account, modified directives display ttre highest frequency. A great
majority of the modified directives involve modal modification; within this category, deon-
tic modification is by far the most frequent t)?e. Compared to verbs that express obligation
(tencr quc, deber and luy quc), the use of the verbs qucrer ('want') and podcr ('can') is,
especially in interrogative sentences, not very frequent. This is a remarkable result given
the idea that conventional indirect, polite indirect speech acts are, pre-eminently, realized
through the use of iquieres...?ldo you want to...? artd pwdes...?lcan you.,.7. Of the
sentence types, the imperative is the most frequent. Imperative directives are, preferably,
not modified and involve predicative and persondeictic explicitness.

For the correlation study I differentiate betrveen the directives on the basis of the
relation benveen the content of the directive and the interests of the interlocutors. The
defining factor is who benefits from the action to be realized, the speaker or the hearer.
Directives that benefit the speaker, such as requests and orders, are impositives; directives
that benefit the hearer, such as advice and recommendations, are non-impositives. The re-
sults of the correlation study indicate that in the predicative dimension impositive directives
are comparatively more frequently implicit and non-impositives more frequently explicit,
i.e. the speaker is not inclined to refer literally to the action to be realized if he himself
benefits from it; if the action benefits the hearer, the speaker is more inclined to mention
this action literally. A similar correlation betrpeen tlpes of directives and realizations was
not found in the person-deictic dimension. The results for the modificatory dimension show
that modifred directives are more frequently used for the performance of non-impositives;
however, when the different qpes of modifications are scrutinized, the frequencies of the

Brpes of directives prove to depend strongly on the tlpe of modification. As for the modal
constnrctions, the literal meaning of the verb used is hardly an indication of the type of
directive that is realized. Linguistic forms that in virtue of their literal meaning suggest an

impositive force are also used for the expression of non-impositives and, vice versa, a
form that suggests a non-impositive use is in fact also used as an impositive. In the sen-

tence type{imension, imperatives present a very average disribution of types of directi-
ves, compared to the other sentence types. This result could support the claim that impera-
tive sentences, unlike interrogative and declarative sentences, are compatible with each

type of directive.
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