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De hier gepresenteerde analyse van minimale recipiëntreacties in een onderwijsover-
leg, laat zien hoe de gerichtheid van de gespreksdeelnemers op aansluiting, samenwer-
king en gedeeld begrip zich uit in de details van minimale responsen. Als onderdeel van 
die aansluitingspraktijken is sprake van subtiel management van epistemische posities, 
waarbij de participanten met relatief minimale middelen kennis- en autoriteitsclaims le-
veren. Daarin maken ze hun (subjectieve, onafhankelijke of superieure) posities met be-
trekking tot het (didactische of onderwijsorganisatorische) kennisdomein relevant. 

1 Inleiding 
Bij de bestudering van taalgebruik kan een focus op de luisteraar zicht bieden op de 
kenmerken van sociale interactie als een collaboratieve onderneming. In veel 
taal(gebruiks)onderzoek gaat de aandacht primair uit naar de spreker. Ook het subjec-
tieve karakter van taaluitingen is lange tijd primair bestudeerd vanuit het perspectief 
van de spreker. In die studies waarin response tokens van luisteraars wèl aan de orde 
zijn gesteld, worden ze vaak behandeld als een “homogeneous, undifferentiated group” 
(Gardner, 2001, p. 4). In diverse conversatieanalytische studies is meer nadruk gelegd 
op de subtiele variaties in vorm, positie en functies van response tokens. Deze studies 
tonen de complexiteit van actief recipiëntgedrag en laten zien hoe minimale handelin-
gen van luisteraars (non-primary speakers) het verloop van de interactie kunnen beïn-
vloeden (o.a. Gardner, 2001; Jefferson, 1984; Labov & Fanshel, 1977; Mazeland, 
1992; Mönnink, 1988; Müller, 1996; Van ‘t Hof, 2006). 
 Minimale responsen zijn beknopte vormen van recipiëntgedrag. Minimale 
responsen als ja, hm, nee en meer gedifferentieerde minimale responsen als zeker, pre-
cies, juist of inderdaad, kunnen worden geleverd op een drietal sequentiële posities: 
tijdens de lopende beurt van een spreker, in tweede positie (als tweede paardeel van 
een aangrenzend paar), of in derde positie. Tijdens de lopende beurt worden dit soort 
minimale responsen “overwhelmingly” geleverd op relevante plaatsen voor beurtover-
dracht (Gardner, 2001, p. 18). Daar vormen ze een brug tussen zinnen of beurtopbou-
weenheden en fungeren ze veelal als continueerder of als ontvangstbevestiger (Müller, 
1996, p. 131). 
 Een respons fungeert vooral als continueerder wanneer de recipiënt niet in-
houdelijk reageert, maar met zijn respons wil laten zien dat hij of zij een voortzetting 
van de beurt van de vorige spreker verwacht; de respons werkt dan voortgangsonder-
steunend, als een reinforcing signal (Labov & Fansel, 1977, p. 128). Met een(zelfde) 
minimale respons kan een luisteraar ook begrip van, of instemming met de uiting van 
de spreker tonen; de respons fungeert dan (meer) ontvangstbevestigend; als acknow-
ledgment token. De precieze functie van een minimale respons hangt af van de manier 
waarop deze door de overige sprekers wordt behandeld. Dat hangt samen met de ge-
bruiksomgeving. De timing (sequentiële positie), de lexicale vorm en prosodie van de 
respons zijn daarbij richtinggevend. En, meer nog dan bij inhoudelijke, substantiëlere 
responsen, krijgen deze minimale responsen pas betekenis door hun precieze sequenti-
ele, interactionele positie (Gardner, 2001; Mazeland, 2003; Müller, 1996; Van ‘t Hof, 
2006). 
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Zowel Gardner, Müller als Van ‘t Hof wijzen op het multifunctionele karakter van 
minimale responsen. Müller (1996) duidt deze polyvalentie als volgt: “one small token 
may […] fulfill three functions at once: recipient acknowledges the receipt of previous 
talk until that moment in a neutral way, recognizes its character as extended talk, talk 
to be continued and completed by current speaker, and, third, witholds a more ex-
panded ‘terminal’ response, to be formulated only at turn completion” (p. 132/133). 
Over het Engelse respons-token yeah, stelt Gardner (2001): “it is […] complex and 
multifunctional. Apart from being an answer to a polar (yes-no) question, it can be 
engaged to do varying kinds of acknowledging, affirming or agreeing work, as well as 
showing, for example, surprise, appreciation, assessment and so on” (2001, p. 35, zie 
ook p. 8). Het onderscheid tussen continueerders, ontvangstbevestigers, en instem-
mingsclaims is dan ook niet altijd eenvoudig te duiden (Gardner, 2001; zie ook Maze-
land, 1992, p. 201). Daarbij is de (conversatieanalytische) literatuur ook niet altijd niet 
consistent in de manieren waarop minimale responsen worden gelabeld en hun func-
ties worden besproken (Gardner, p. 16).1  
 In deze bijdrage bespreek ik de posities en functies van meer en minder ge-
differentieerde minimale responsen, zoals die voorkomen in één gesprek dat wordt 
gevoerd door vier docenten die praten over het herontwerp van een cursus. De hier 
gepresenteerde analyse vormt onderdeel van een casestudy waarin ik me richt op de 
vraag op welke wijze deze docenten tijdens interactionele processen gezamenlijk be-
grip construeren en (onderwijs)problemen oplossen. Op basis van datagestuurde analy-
ses beschrijf ik, in de traditie van de conversatieanalyse, een aantal discursieve praktij-
ken die de gespreksdeelnemers hanteren om intersubjectief begrip tot stand te brengen. 
De aandacht gaat daarbij uit naar de manieren waarop het praktische management van 
intersubjectiviteit tot uiting komt in de sequentiële organisatie van de interactie (vgl. 
Edwards, 1997, p. 114). 
 Het gesprek dat hier centraal staat, is gevoerd in het kader van een onder-
wijsvernieuwingsproject in een Bètafaculteit waar twee van de gespreksdeelnemers –
docent Hans en docent Miriam – als docent/onderzoeker werkzaam zijn. In dit project 
werken docenten uit de Bètaopleidingen nauw samen met collegadocenten/adviseurs 
van de Letterenfaculteit – in dit geval adviseur Marleen en adviseur Irene – aan het 
realiseren van aanvullingen en aanpassingen in hun cursussen, daar waar het gaat om 
het integreren van communicatieve vaardigheden in het curriculum (zie Van Kruinin-
gen, 2004). In dit gesprek is docent Hans de verantwoordelijke docent voor de cursus 
waarover wordt gesproken. De overige gespreksdeelnemers zijn aangeschoven om 
mee te denken over de opzet van zijn cursus. In het 75-minuten durend overleg be-
spreken de deelnemers het plan om de studenten meer bij de cursus en de leerstof te 
betrekken door de hoorcolleges deels te vervangen door studentpresentaties.  
 In paragraaf 2 bespreek ik allereerst de minimale responsen ja, hm en nee, 
zoals die voorkomen in dit gesprek. Ik laat – aansluitend bij bestaande literatuur over 
minimale responsen - zien hoe de participanten, met enkel minimale responsen, be-
hoorlijk wat werk kunnen maken van het tonen van hun begrip en van hun gerichtheid 
op aansluiting en op het opbouwen van een positieve relatie. Specifiek aan deze analy-
se is dat ik daarbij ik de verschillende functies van ja-responsen van luisteraars bloot-
leg zoals die voorkomen op verschillende posities in langere discourse units van spre-
kers. Paragraaf 3 toont dan enkele analyses van meer gedifferentieerde minimale res-
ponsen, waarbij ik laat zien hoe de participanten op subtiele wijze, met (variaties in) 
minimale responsen, zowèl hun gerichtheid op aansluiting en de constructie van ge-
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deeld begrip demonstreren, als een bepaalde sensitiviteit tonen met betrekking tot de 
epistemische posities van de andere gespreksdeelnemers.  
 De manieren waarop gespreksdeelnemers in interactie epistemische (kennis- 
en autoriteits)claims leveren en daarmee hun (subjectieve, onafhankelijke of superieu-
re) posities met betrekking tot een bepaald kennisdomein relevant maken, vormen een 
nog relatief onontgonnen onderzoeksterrein (vgl. Karkaïnen, 2006, p. 723). Eerder 
analyseerden Heritage en Raymond dergelijk epistemisch positionseringwerk in evalu-
atieve sequenties (Heritage & Raymond, 2005; Raymond & Heritage, 2006). Deze 
auteurs laten in hun analyses zien hoe gespreksdeelnemers, afhankelijk van de sequen-
tiële positie, door upgrading en downgrading van evaluaties tegelijkertijd hun betrok-
kenheid bij elkaar, èn hun onafhankelijke toegang tot bepaalde kennisdomeinen en 
“ownership” interactioneel kunnen organiseren en demonstreren. Ook in studies van 
Stivers (2005) en Karkaïnen (2006) ligt de focus op epistemische positioneringsprak-
tijken, waarbij naast (upgrading en downgrading in) herhalende responsen ook weer 
evaluatieve sequenties object van studie vormen. Deze studies werpen elk hun licht op 
de kenmerken van dit soort positioneringswerk in relatief omvangrijke, inhoudelijke, 
substantiële responsen van tweede sprekers. De precieze werking van minimale res-
ponsen is in dit kader nog onderbelicht gebleven.  
 In de hier gepresenteerde analyse laat ik zien hoe gespreksdeelnemers vorm 
geven aan actief luisteraarschap en vanuit hun positie van luisteraar vormgeven aan 
hun gerichtheid op aansluiting en op epistemische positionering. Daarbij benader ik 
minimale responsen vanuit een breed perspectief: ik richt me op beknopte vormen van 
recipiëntgedrag, en bespreek een range van verschijningsvormen, variërend van zeer 
beknopte, monosyllabische responsen tot meer gedifferentieerde minimale responsen, 
en van minimale responsen die exclusief als voortgangsondersteunende continueerder 
fungeren tot responsen met een multifunctioneel karakter.  

2 1BContinueerders, ontvangstbevestigers en instemmings-
claims in discourse units 
Het overleg dat hier centraal staat, kenmerkt zich door een hoge concentratie aan ja-
responsen. Zo bevat onderstaande passage, naast enkele hm- en nee-responsen, een 
reeks ja-responsen, die allemaal in de loop van één lange discourse unit van docent 
Hans worden geleverd. In deze discourse unit – een grotere gesprekseenheid over één 
thema – houdt Hans een betoog over de beoordeling van de verschillende componen-
ten van zijn cursus. Discourse units kenmerken zich door “een interne structuur waarin 
een projectie op voortzetting van dezelfde spreker in stand wordt gehouden zolang 
deze nog geen beurt-opbouweenheid geproduceerd heeft die herkenbaar is als laatste, 
afsluitende component” (Mazeland, 1992, p. 260). Hans zet in deze discourse unit een 
aantal voor- en nadelen op een rij met betrekking tot de (oorspronkelijke en mogelijk 
toekomstige) beoordeling van de verschillende deelprestaties van de studenten in zijn 
cursus. Met de manier waarop hij deze discourse unit vormgeeft, projecteert hij een 
betoogstructuur, met een conclusie als afsluitende component. Kijken we daarbij naar 
de responsen die de overige participanten gaandeweg deze discourse unit leveren, dan 
zien we dat deze uitsluitend uit minimale responsen bestaan. (In het transcript is do-
cent Hans aangeduid als DH, docent Miriam als DM, adviseur Marleen is weergege-
ven als AM en adviseur Irene als AI.2)  
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Fragment 1 (031003/2319) 
2319 DH:  kijk op dat- dat Upra Uktische deel op Ute Uxel↓ 
2320   daar (.) kijken we naar hun per Ufo Urmance, 
2321   wn wij heb[ben daa:r 
2322 AI: →           [hm↑hm 
2323 AM: → ja 
2324 DH:  dat- eh (0.2) degene die het coördin Uee Urt die zegt 
2325   het is b Ue Uter dan een psychiatrische Uin Urichting,  
2326   want we [hebben een m Uee Ur dan één op Uéé Un verhouding  
2327 AI:          [ahehh (lachend) 
2328   van eh begeleide:r [en eh]  
2329 AM: →                    [ja ↓ja hahe (lachend) 
2330 DH:  client, (gerommel met kopjes) 
2331 DH:  ja?    
2332   (0.2) 
2333 DH:  maar die begel Uei Uders die be Uoo Urdel↑en gewoon al, 
2334   die die geven m Uij U dat op pap Uie Ur terug, 
2335   van eh ja d Uie U heeft het goed gedaan, °op het ↑sch Ui Up 
2336   en in het ↑lab en [zo°, 
2337 AI: →                   [hm↑hm 
2338 DM: → ↑ja ↓ja= 
2339 DH:  = Uplus U ook nog eh de presentatie °die ze dan aan het 
2340   end geven natuurlijk.° •h dus Udaar U krijgen ze  
2341   gewoon een be Uoo Urdeling voor, een zes of een zeven 
2342   of een acht°,  
2343 DH:  •hh (0.2) nou die- heb ik Ua Ultijd tw Ui Untig procent  
2344   laten m Uee Utellen. de Ua Undere t Ua Uchtig procent het eh  
2345   m- multiple choice tentamen. vr Uoe Uger deden we  
2346   gewoon een Ue Ucht tentamen °k allemaal zelf Una Ukeek. 
2347   maar ja een bepaald moment had ik z Ue Ustig 
2348   studenten of zo toen g Ui Ung dat ni[et]° >nu is het 
2349 DM: →                                 [nee 
2350 DH:  weer terug,< maar •hh Umaar U ja  
2351   (0.4) ((gerommel met kopjes))  
2352   ik zou dit eigenlijk °ik vind die tent Ua Umens eh  
2353   dat interesseert me eigenlijk geen Ue Une moer. en  
2354   multiple choice vind ik Uoo Uk helemaal niet leuk.  
2355   dus° •h 
2356 AI: → nee 
2357 DH:  >als we Ua Undere mogelijkheden we kunnen in ↑ieder 
2358   geval zoals we het Unu U opzet↓ten< kunnen we: (.) 
2359   studenten (.) Udeels U ook beoordelen [over] >voor  
2360 AI: →                                    [hm↑hm 
2361 DH:  hun< perf Uo Urmance in die ↑kla[s] [toch?  
2362 DM: →                             [ja 
2363 AI: →                                 [ja 
2364 DM: → [ Uja: U °↓ja°] 
2365 DH:  [dus Udat] U is prima, 
2366 AI: → ja 
 
Met het beurt-initiële kijk maakt Hans in regel 2319 duidelijk dat hij van plan is een 
langere uiteenzetting te leveren. De discourse unit die hij dan levert, bestaat uit twee 
delen; een rapportage over de manier waarop de verschillende cursuscomponenten in 
het verleden werden beoordeeld, en een afsluitende component vanaf regel 2355. Tot 
aan regel 2355, waar Hans met het gevolgaanduidende dus, de afsluitende component 
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van de discourse unit projecteert, bestaan de responsen van de overige participanten uit 
minimale, prototypische recipiënt-handelingen waarmee de recipiënten een vertelreac-
tie leveren (Gardner, 2001; Jefferson, 1984; Mazeland, 1992). In dit (grootste) gedeelte 
van de discourse unit worden alle minimale responsen geleverd op mogelijke voltooi-
ingspunten. Met deze responsen geven de recipiënten vorm aan hun luisteraarschap en 
tonen ze gespreksorganisatorisch begrip (Mazeland, 1992; Van ‘t Hof, 2006). Ze tonen 
zich coöperatief en laten aan Hans merken dat hij door kan gaan met spreken, dat ze 
hem als primaire spreker accepteren, en ze beperken hun bijdragen tot luisteraarsbij-
dragen rond de compleetheidspunten van de preliminaire beurtopbouweenheden van 
de discourse unit. Nergens claimen ze met deze signalen een volgende beurt (vgl. Ma-
zeland, 2003, p. 35/64). 
 Merk daarbij op dat er behalve ja- en hm-responsen, ook tweemaal sprake is 
van een nee-respons (r. 2349, r. 2356), als een overeenstemmende respons op de nega-
tief-gemarkeerde uitingen van de voorgaande spreker (negative polarity markers, zie  
Schegloff, 2007, p. 62): toen ging dat Uniet U en vind ik ook helemaal Uniet U leuk (r. 2348 en 
r. 2354). Juist door die formele overeenstemming met het perspectief van Hans, zowel 
bij deze minimale nee- als bij ja-responsen, laten de recipiënten zien dat ze “topicaal 
on track” zijn en dus inhoudelijk ook weten en begrijpen waar Hans het over heeft 
(Mazeland, 1992, p. 217). Vanwege de retrospectieve aard van deze ja- en nee-
responsen, fungeren deze responsen – in de lopende discourse unit - dan ook behalve 
als continueerder zeker ook als ontvangstbevestiger. Over het verschil tussen con-
tinueerders en meer retrospectieve ontvangstbevestigers stelt Gardner: “a difference 
from continuers is that they are not, primarily, in the business of handing the floor 
back to the prior speaker, but of making a claim to adequate receipt of the prior turn” 
(2001, p. 34). 
  Van ‘t Hof (2006) wijst op de dubbele werking van ja-responsen in een ana-
lyse van response tokens bij responsen op antwoorden in gestandaardiseerde survey 
interviews. Zij laat zien dat wanneer een respondent wordt gevraagd een reeks ant-
woorden te geven op een vraag, interviewers na de deel-antwoorden steeds een ja-
respons leveren die zowel fungeert als ontvangstbevestiger als als continueerder. De 
interviewer laat daarmee zien dat het voorgaande een bruikbaar antwoord is (ont-
vangstbevestiger), terwijl de respons tegelijkertijd fungeert als continueerder waarmee 
de interviewer laat zien dat het antwoord incompleet is en de beurt nog steeds bij de 
respondent ligt. De ja- en nee-responsen in de hier geanalyseerde discourse unit lijken 
op een vergelijkbare wijze eenzelfde - dubbele - functie te vervullen. De recipiënten 
tonen hun begrip van het voorgaande in de lopende discourse unit, accepteren de in-
breng van de spreker tot nu toe, en tonen tegelijkertijd hun gerichtheid op voortzetting 
van de discourse unit door de spreker. Met hun minimale responsen laten de recipiën-
ten van deze discourse unit zien dat ze weten en snappen waar Hans het over heeft. Ze 
grijpen de momenten rond de voltooingspunten van de preliminaire eenheden in de 
lopende beurt van Hans aan om te laten zien dat ze de uiteenzetting tot op dat punt 
volgen, en dat er geen problemen zijn die om een oplossing (en om beurtwisseling) 
vragen.  
  Daarmee is nog niet gezegd dat de participanten ook inhoudelijk instem-
men met de uiting van Hans. Met hun ja- en nee-responsen demonstreren ze een 
“thematische sensitiviteit” en “inhoudelijk luisteraarschap” (Mazeland, 1992, p. 
217). De hm-responsen, die in deze passage ook drie maal worden geleverd, en die 
in het gehele gesprek beduidend minder vaak worden gerealiseerd, kunnen die 
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functie niet vervullen omdat ze niet die “semantische congruentie” realiseren; ze 
zijn “lexicaal leeg” (ibid. p. 217). Vergelijk hiertoe ook een studie van Greatbach 
en Dingwall (1999) over professionele neutraliteit in family mediation, waar zij 
laten zien hoe mediators met (lege) hm-responsen een neutrale positie handhaven. 
De ja- en nee-responsen in bovenstaande passage markeren juist door de demon-
stratie van begrip een betrokken, niet-neutrale – maar dus niet per se instemmende 
- positie. 
 De gedupliceerde ja ja-responsen van Marleen en Miriam in de regels 2329 
en 2338 zijn gemarkeerd ten opzichte van de neutralere enkelvoudige ja-responsen. 
Beide gedupliceerde ja-responsen verschillen overigens van elkaar in prosodie. Bij het 
eerste ja ↓ja, in regel 2329, wordt de eerste ja-component neutraal, en de tweede met 
dalende intonatie uitgesproken. Het ↑ja ↓ja in regel 2338 wordt eerst met stijgende en 
daarna dalende intonatie geleverd. Vergelijkbaar met oh-responsen, zoals geanalyseerd 
door Heritage (1984; 2005), kan hier sprake zijn van verschillen in functie. Het ja ↓ja 
van adviseur Marleen in regel 2329 (gevolgd door een korte lach) kan fungeren als een 
herkennings-claim, waarmee ze laat zien dat ze de situatie die Hans beschrijft herkent; 
dat ze weet en snapt waar Hans het over heeft. Met zo’n herkenningsclaim positioneert 
ze zichzelf dan ook als iemand die kennis heeft van, en toegang heeft tot dit soort in-
formatie en dit soort situaties. Het ja ↓ja indiceert dan, zoals oh-responsen dat ook 
kunnen doen (Heritage, p. 198), onafhankelijke toegang tot het voorafgaande. 
 Met het gedupliceerde ↑ja ↓ja van docent Miriam in regel 2338 daarentegen, 
gebracht met een nadrukkelijke toonpiek in het eerste ja, lijkt Miriam eerder het (voor 
haar) nieuwswaardige van de uiting van Hans te signaleren en benadrukken. Hier kan 
het ↑ja ↓ja dan meer als een “change of state token” fungeren, weer vergelijkbaar met 
bepaalde oh-responsen zoals in de studie van Heritage (2005, p. 191). Deze gedupli-
ceerde ↑ja ↓ja-respons vormt dan een economisch middel om een “cognitive shift” te 
indiceren; een verandering in Miriams “state of information”, van ongeïnformeerd naar 
geïnformeerd, van niet-weten naar weten (ibid, p. 191, 192).  
 In ieder geval is bij beide gedupliceerde ja-responsen, duidelijker dan bij 
enkelvoudige ja-responsen, sprake van een demonstratie van inhoudelijk begrip en van 
een bepaalde positionering met betrekking tot het kennisdomein waar de uiting van de 
eerste spreker betrekking op heeft. In nader onderzoek zou, met aanvullende prosodi-
sche analyses, de precieze werking van dit soort gedupliceerde responsen verder kun-
nen worden blootgelegd (vgl. prosodische analyses van Van ‘t Hof, 2006; Labov & 
Fanshel, 1977). 
 In het tweede deel van de discourse unit, vanaf het gevolgaanduidende dus in 
regel 2355, fungeren de ja-responsen meer als instemmingsclaim dan als continueerder 
of ontvangstbevestiger. Hans formuleert hier (vanaf regel 2357), bij wijze van conclu-
sie (dus), het voorstel om de studenten ook te beoordelen op hun performance in de 
klas. Met de formulering van dit voorstel projecteert Hans een respons. De geprefe-
reerde, instemmende recipiënt-signalen van Miriam en Irene fungeren nu als de in-
stemmende delen van het aangrenzend voorstel/acceptatie-paar. Eerst leveren ze een 
instemmend ja (in de regels 2362/2363), in bijna-compleet overlap met de beurt van 
Hans, waar hij zijn beurt verlengt met de responsuitlokker toch?. Met deze tag questi-
on roept hij nog eens op tot instemming. Miriam levert dan als respons nog een na-
drukkelijkere, langgerekte doublette UjaU: ↓ ja, waarmee ze de afsluiting van de sequen-
tie lijkt te impliceren (vgl. Mazeland, 2003, p. 264; Jefferson, 1984). Door deze dou-
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blette, met de nadruk op het langerekte eerste ja, benadrukt ze haar instemming, waar-
toe Hans zo nadrukkelijk oproept.  
 De sequentie is hiermee nog niet afgesloten. Na het voorstel en de acceptatie 
(de regels 2356 tot en met 2364) volgt nog een aansluitende initiatie-respons-
sequentie, waarin het voorstel nog een keer – interactioneel - bekrachtigd wordt. Hans 
levert hier, na zijn voorstel en de acceptaties door Miriam en Irene, nog een afronden-
de conclusie dus dat is prima (in overlap met de acceptatie van Miriam, met toonpiek, 
bijna vragend gesteld) waarmee hij nog een keer om bevestiging vraagt. Miriam levert 
dan nog een finaal instemmend ja als allerlaatste component van de sequentie. (Verge-
lijk hiertoe het sequentiële format van voorstel/acceptatie-sequenties, zoals beschreven 
door Houtkoop (1987)). Deze afrondende sequentie laten zien hoe een voorstel, mede 
met minimale responsen, interactioneel tot stand wordt gebracht, en hoe de functie van 
de ja-responsen bepaald wordt in relatie tot de sequentiële omgeving waarin de res-
ponsen voorkomen (hier: een instemmingsclaim in de nabijheid van tweemaal een 
conclusie- en een afsluiting implicerend dus, en een expliciete oproep – toch? - van 
Hans).  
 In de volgende passage vallen de lange reeksen ja-responsen op. Deze passa-
ge toont het geraffineerde, gevarieerde werk dat recipiënten met eenvoudige signalen 
kunnen verrichten. In dit fragment reageren de verschillende participanten op een vast-
stelling-in-opbouw van docent Hans.  
 
Fragment 2 (031003/1925)  
1925 DH:  maar dat ZOU:[e dat Ukan U vaak een]↑Uheel U ↓goed [eh 
1926 AM: →              [ds h Uee Ul uitgekookt]            [↑ja↓: 
1927 DH:  ↑leerd↓ing zijn >dat dan as je dan daar[ Una U:] ↓weer  
1928 AI: →                                        [↑Uja 
1929 DH:  met elkaar dan [dan] krijg je Uecht U< a↑h Ua U erlebnis 
1930 AM: →                [↑ja↓:       
1931 DH:  va[n [ow] ↑Uwow U! [of] Ucour Us[e na[t Uuu Ur]↓lijk.waarom  
1932 AI: →   [j Ua U-          [j Ua U-     [j Ua U- [j Ua U-]  
1933 AM: →      [ja 
1934 DH:  heb ik dat niet ge[zien,[of zo 
1935 AI: →                   [j Ua U- 
1936 DM: →                         [ja: ja: [ja: j Ua U- 
1937 DH:                                   [ja? 
1938 AI:  [(°en das dus dus°) 
1939 DH:  [maar bij Umij U ↑Uook U misschien van Uja U natuurlijk we 
1940   hadden dat een Ua Under plaatje moeten aanleveren 
 
In deze passage breidt Hans zijn beurt een aantal keren uit met – min of meer - gram-
maticaal aansluitende beurtaanvullingen (increments, zie Schegloff, 1996b, Vorreiter, 
2003). Rond de slots van deze eenheden, hier en daar wat vervroegd of verlaat, leveren 
de participanten hun ja-responsen. In zo goed als alle gevallen worden deze responsen 
met enige nadruk geleverd: geaccentueerd, met rekking van de vocaal, en vanaf regel 
1932 ook met langere reeksen herhaalde ja-responsen. Vanaf dat punt lijken de ja-
responsen niet zozeer, of niet exclusief, te fungeren als ontvangstbevestiger, maar 
vooral als instemmend tweede paardeel, als complement van het door Hans geïniteer-
de, en steeds uitgebreide basispaar stellingname-instemming.  
 Studies van Gardner (2001) en Müller (1996) laten zien dat minimale affilia-
tion tokens kunnen worden geleverd in allerlei varianten, en dat responsen die met 
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nadruk worden geleverd, een uitdrukking kunnen vormen van een hoge betrokkenheid 
van de recipiënt; van “positive affect messages” (Gardner, p. 19). Recipiënten kunnen 
op deze manier hun respons matchen met de door de eerste spreker benadrukte com-
ponenten van de voorgaande beurt (Müller, p. 163, zie ook Gardner, 2001). In boven-
staand fragment – evenals op andere momenten in het gesprek waar vergelijkbare 
reeksen benadrukte ja-responsen worden geleverd - lijken de opeenvolgende en bena-
drukte ja-responsen ook deze affiliating functie te vervullen. In deze passage sluiten ze 
aan op de enigszins uitgelaten, geestdriftig gebrachte vaststelling van Hans (zie trans-
cript: ZOU; heel goed; wow ofcourse natuurlijk). Zo demonstreren de recipiënten hun 
gerichtheid op aansluiting en participatie (vgl. Müller, p. 143 en 164; Gardner, p. 250). 
In het vervolg van deze passage roept Hans dan zelf nòg eens, na al die ja-responsen, 
nèt als in fragment 1, ter afsluiting van de sequentie op tot een bevestiging van die 
instemming (een vragend ja? in regel 1937). Met dit – naar het lijkt retorisch gestelde 
– ja? toont ook Hans hier zijn gerichtheid op aansluiting; met zijn oproep lijkt hij die 
aansluiting welhaast te claimen.  
  Deze passages laten zien dat de participanten met enkel minimale responsen 
behoorlijk wat werk kunnen maken van het tonen van hun aansluiting en begrip. Daar-
bij is het mogelijk dat recipiënten - zoals in de verkennende analyse van fragment 1 
werd opgeworpen - met geaccentueerde ja-responsen ook de nieuwswaardigheid van 
een vorige uiting benadrukken (en een cognitive shift indiceren), of juist op subtiele 
wijze herkennings- en kennisclaims leveren en zo hun (subjectieve) positie ten opzich-
te van de vorige beurt en/of de vorige spreker benadrukken. Ook in fragment 2 is het 
mogelijk dat de reeksen (benadrukte) ja-responsen, behalve een sterke oriëntatie op 
aansluiting, tevens zo’n herkenningsclaim markeren. Zoals gesteld is een nadere sys-
tematische verkenning, met een focus op de prosodische kenmerken van dit soort ge-
dupliceerde en reeksen ja-responsen, nodig om meer zicht te krijgen op de kenmerken 
van de subtiele mix van aansluitings- en positioneringswerk die luisteraars realiseren 
met ja-responsen. In paragraaf 3 laat ik zien hoe dit soort aansluitings- en positione-
ringspraktijken duidelijker op de voorgrond treden bij meer gedifferentieerde minimale 
responsen. 

3 2BLexicale variaties in minimale recipiëntreacties 
Recipiënten hebben de keuze uit een scala aan lexicale vormen wanneer ze meer gedif-
ferentieerde minimale ondersteunings- of instemmingssignalen willen leveren (Müller, 
1996). Voorbeelden van dat soort markeerders zijn: juist, precies, oké, inderdaad, ja 
zeker. Het leveren van zo’n gedifferentieerde respons vloeit voort uit een keuze. Spre-
kers kunnen immers ook kiezen voor (een prosodisch neutraal) ja of (een lexicaal leeg) 
hm. Müller benadrukt het complexe en “diversified” karakter van “recipiency, vocali-
zed with […] small tokens”. De keuze voor een andere lexicale vorm kan werken als 
een subtiele methode om een positie te tonen die congruent is met die van de huidige 
spreker (Müller, p. 133), en vaak tegelijkertijd, om (onafhankelijke) toegang tot een 
bepaald kennisdomein te claimen en te demonstreren.  
 In de responsen in onderstaande passage treedt allereerst de gerichtheid van 
de recipiënt op aansluiting en continuering, nog tijdens de lopende beurt van de eerste 
spreker, duidelijk naar voren.  
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Fragment 3 (031003/2109) 
2109 AM:  maar wat ik me< ↑UOOk U kan voorstell↓en dat er: 
2110   (.) [een] ont↑UzE Uttend interessante di-[dI]sc↑UUs Usie 
2111 AI:      [•h j↑Ua U↓Ua U                         [ja: 
2112 AM:  ontstaat!. waar je dan e[ven geen] Utijd U voor  
2113 DM:                          [↑ja↓ja]    
2114   [hebt dat] je denkt Un↑OU U↓: 
2115 AI: → [pre↑Ucies U] 
2116 DM:  •hh want ↑Uheel U vaak eh-  
2117 AM:  w- i- ik• eb > Uook U wel eens  meegemaakt als je 
 
Naast enkele ja-responsen is in deze passage ook sprake van een meer gedifferentieer-
de ontvangstbevestiger die semantisch congruent is met de beurt van de huidige spre-
ker (precies, r. 2115, als repons van Irene op een suggestie van Marleen). Net als bij de 
eerder besproken gedupliceerde ja-responsen (die ook in fragment 3 weer twee keer 
voorkomen) demonsteert de recipiënt hiermee nadrukkelijk haar ondersteuning van de 
lopende beurt; er is geen sprake van een beurtclaim. Nadrukkelijker, explicieter echter 
dan met een enkele ja-respons, laat Irene zien dat ze met de respons juist snapt waar de 
Marleen het over heeft. Zie ook de vroege plaatsing van de responsen, in herken-
ningsmoment-overlap, ruim voor het mogelijke transitiemoment, waarmee Irene zich 
lijkt te haasten om te laten zien dat ze de spreker begrijpt en bij haar wil aansluiten. 
Merk ook op dat de ontvangstbevestiger, door de intensivering, “in tone” is met de 
betrokkenheid en stelligheid waarmee de spreker van de lopende beurt haar stelling-
name weergeven (ontzEttend interessante discUssie, r. 2110, zie ook Müller, 1996, 
p.154; Gardner, 2001)3. Deze gedifferentieerde respons indiceert, behalve Irene’s ge-
richtheid op aansluiting en gedeeld begrip (en duidelijker dan bij de eerder besproken 
dubbele ja-responsen), tevens een herkennings- en kennisclaim. Met precies toont ze 
als recipiënt zo ook haar epistemische positie ten aanzien van het kennisdomein waar 
de lopende beurt van de eerste spreker betrekking op heeft. Ze benadrukt haar onaf-
hankelijke toegang tot het betreffende kennisdomein.  
 Dat recipiënten met dit soort, meer gedifferentieerde, geïntensiveerde mini-
male responsen ook epistemische claims maken, komt nog sterker naar voren in die 
passages, waar de gedifferentieerde minimale responsen steeds, méér dan als ont-
vangstbevestiger, worden geleverd als geaccentueerd instemmend tweede paardeel van 
een stellingname/accepatie-paar. Schegloff gebruikt de term confirmation voor dit 
soort nadrukkelijk bekrachtigende, ratificerende responsen als geïntensiveerde vorm 
van agreements (1996a, p. 175). Steeds ontbreekt een ‘uitnodiging’ tot, of projectie 
van zo’n bekrachtigende instemming in het eerste paardeel, waardoor een eenvoudiger, 
meer neutraal instemmend ja, hier in feite een meer geëigende, normatief geïmpliceer-
de respons zou zijn. Ik bespreek ter illustatie weer één passage: 
  
Fragment 4 (031003/2247) 
2247 DM:  want je kan Unie U vragen of z< om v Uie Ur uur nog een 
2248   keertje ter Uug Ukomen.= 
2249 AI: → =nee 
2250 DH: → Uja U pre Ucies 
2251 DM:  °dus eh (.) (ja) ik wilde het Uliefst 
 
In dit fragment volgt na de instemmende nee-respons van Irene (overeenstemmend met 
de negatief-gemarkeerde uiting van Miriam: je kan nie vragen), een stellige, ratifice-
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rende respons van Hans. Hij combineert een ja-respons met een intensiever instem-
mingsignaal precies. Daarbij markeren de verschillen tussen de responsen van beide 
recipiënten – de relatief neutrale, normatief geïmpliceerde nee-respons van Irene en de 
nadrukkelijkere instemming ja precies van Hans – twee verschillende posities, die 
corresponderen met hun sociale identiteiten in deze setting. De neutrale nee-respons 
van adviseur Irene correspondeert met de door docent Miriam, ook prosodisch neutraal 
geleverde stellingname, en past ook bij haar positie als buitenstaander; als niet-
ingewijde in de constellatie van het Biologisch Centrum. Met het gedifferentieerde, 
geaccentueerde ja precies demonstreert docent Hans daarentegen, als directe collega 
van Miriam, zijn toegang tot het betreffende kennisdomein. Door zijn respons de ken-
merken te geven van een nadrukkelijke ratificatie, demonstreert hij zijn positie als 
‘ingewijde’, en daarmee zijn onafhankelijke toegang tot kennis over die specifieke 
constellatie. Hij markeert zijn epistemische positie. 

Ook uit zich hier het polyvalente karakter van dit soort minimale responsen. 
Er is hier sprake van een langere discourse unit van Miriam, waarbij de instemmende 
responsen nee en ja precies fungeren als voortgangsondertsteunende ontvangstbevesti-
gers, als brug tussen de achtereenvolgende componenten van de discourse unit van 
Miriam. Ze functioneren echter - door de positionering - op lokaal niveau tevens als 
instemmend tweede paardeel na een vaststelling bìnnen de discourse unit. 

Een bijzonder expliciete epistemische claim komt, tot slot, voor in fragment 
5, waarin Hans met een bevestigende respons – I know I know I know - heel nadrukke-
lijk een autoriteitsclaim ten opzichte van de propositionele inhoud van de vorige beurt 
lijkt te plaatsen. 
 
Fragment 5 (031003/2195 
2195 AI:  [maar het ↑Ustaat U voor Uzelf Ustudie. of[fic[ieel.  
2196 DM: →                                     [°↑ja ↓ja° 
2197 DH: →                                         [i ↑UknOw U i 
2198  → Uknow U i Uknow 
2199 AI:  voor ↑Uoc Ueanografie. [ja. 
2200 AM:                      [ja 
2201 DM:  [ja 
2202 AI:  [ja 
2203 DH:  [ja eh: d Ui Ut is °dus het sp Ua Unningsveld (et eh ze  
2204   zijn ↑toch)° 
2205 AI:  ja haha •h 
  
Voorafgaand aan de hier weergegeven passage heeft docent Hans aangegeven dat hij 
het toch wel moeilijk vindt om aansluitend op de reguliere ochtend-colleges extra uren 
te reserveren voor masterclasses. Irene levert dan, als respons op die stellingname van 
Hans, aan het begin van bovenstaand fragment een nuancering/tegenbewering: maar 
het staat voor zelfstudie officieel. Merk hier ook op dat Irene de informatie (maar het 
staat voor zelfstudie officieel) in een contrastieve beurt presenteert (maar). Van belang 
is ook dat de informatie die ze levert betrekking heeft op het onderwijsprogramma van 
de opleiding waar Hans en Miriam als docent werkzaam zijn, en Irene zelf niet. Zie in 
dit verband ook de nuancerende aanvulling officieel in Irene’s beurt. Ze mitigeert zo 
haar niet geprefereerde stellingname, door deze met terugwerkende kracht meer als 
een institutioneel feit en minder als een persoonlijke stellingname te presenteren. In 
overlap met die beurtaanvulling officieel, leveren dan de docenten Miriam en Hans 
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gelijktijdig hun instemmende, gemarkeerde responsen; Miriam in de vorm van een 
gedupliceerd ja ja; Hans met I UknowU I UknowU I UknowU. 

Zowel de gedupliceerde, met nadruk gebrachte ja ja-respons van Miriam als 
de ‘kennisclaim’ van Hans, zijn weer zowel demonstraties van hun gerichtheid op aan-
sluiting, als van epistemische claims. Vooral Hans levert met de response I UknowU I 
UknowU I UknowU een gemarkeerde, sterk geïntensiveerde instemming. Zijn respons valt 
allereerst te karakteriseren als een non conforming respons (zie Raymond, 2003, p. 
946). Hoewel de responsen van zowel Miriam als Hans, vanuit semantisch en hande-
lingsperspectief, te duiden zijn als geprefereerde responsen, ontwijkt Hans – in tegen-
stelling tot Miriam die een type conforming respons levert (ja ja) - de  “constraints set 
in motion by the grammatical form” van het eerste paardeel van Irene (zie Raymond, 
p. 946). Door dit non conforming karakter, door de drievoudige herhaling, door het 
Engels, en door de nadruk, lijkt deze instemming als meer dan alleen een instemming 
te moeten worden opgevat. 

Het gaat hier om een respons die te typeren valt als een multiple saying (Sti-
vers, 2004); een meervoudige herhaling van een woord, een frase of een volledige zin 
binnen één beurt, met een intonatie-contour die maakt dat de componenten van deze 
uiting worden behandeld als één “full unit of talk”, als één beurtopbouweenheid, en 
niet als drie afzonderlijke eenheden (p. 262). Stivers laat zien dat sprekers met dit soort 
meervoudige herhalingen ook meer kunnen doen dan alleen het benadrukken van her-
kenning en aansluiting. Zo kunnen ze met meervoudige herhalingen laten zien dat ze 
de door de vorige spreker in gang gezette actie niet nodig vinden en deze wensen af te 
breken. Stivers stelt: “multiple sayings work to convey that the speaker has found the 
prior speaker’s course of action to have persevarated needlessly and proposes that the 
course of action be halted” (p. 280). 
 De multiple saying van Hans lijkt een vergelijkbare functie te vervullen. 
Voorafgaand aan deze respons heeft Irene net een nuancering/tegenbewering inge-
bracht (r. 2195) die betrekking heeft op de aard van de ingeroosterde studie-uren in het 
cursusprogramma: maar het staat voor zelfstudie. De respons van Hans is kenmerkend 
voor de multiple sayings van Stivers: hij levert de herhalingen aansluitend, zonder 
onderbreking, en met een enigszins hoge pitch aan het begin, en een geleidelijke daling 
tegen het eind van de uiting. Met zijn meervoudige respons laat Hans zien dat hij het 
wel eens is met Irene’s nuancering, en lijkt hij tevens nadruk te leggen op de vanzelf-
sprekendheid ervan. Vergeleken met minimale responsen die voortgangsondersteu-
nend werken, lijkt deze herhalende, gedifferentieerde respons eerder een tegenoverge-
stelde functie te vervullen. Hans verbindt geen consequenties aan de door Irene inge-
brachte feiten; een nadere bespreking van de precieze aard van de ingeroosterde uren 
acht hij niet noodzakelijk, getuige ook het vervolg in deze passage: in regel 2102 start 
Hans een vervolgsequentie waarin het door Irene ingebrachte zelfstudie-bezwaar niet 
meer aan de orde wordt gesteld (vervolg van de passage verder niet weergegeven).  
 Met de woordkeuze – I know in plaats van bijvoorbeeld een instemmend ja – 
laat Hans hier heel expliciet zien dat hij zelf ook weet dat die uren zijn ingeroosterd 
voor zelfstudie. Met deze woordkeuze, en met de nadruk die hij aan zijn uiting geeft 
door het tot drie keer toe herhalen, benadrukt hij het feit dat hij, onafhankelijk van 
Irene, toegang heeft tot de door Irene geleverde informatie; het betreft immers de or-
ganisatie van zijn cursus en zijn opleiding. Weer markeert Hans hier zijn epistemische 
positie. Met de nadruk en de herhaling toon hij zijn committment, en met de keuze 
voor het werkwoord know als epistemische markering demonstreert hij zijn positie ten 
opzichte van de informatie, die immers behoort tot zijn werk- en kennisdomein. 
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4 3BTer afsluiting 
Deze verkennende analyse van een aantal minimale recipiëntreacties laat zien hoe de 
gerichtheid van de gespreksdeelnemers op aansluiting, samenwerking en gedeeld be-
grip zich in de details van beknopte, minimale responsen op het microniveau van het 
gesprek manifesteert. Door het leveren van continueerders, ontvangstbevestigers en 
instemmingsclaims manifesteren de luisteraars zich als actieve luisteraar, als recipiënt 
en co-constructor van de interactie (vgl. Gardner, 2001). Met name in die passages 
waar de participanten ontvangstbevestigers en/of instemmingsclaims leveren die in 
stelligheid corresponderen met uitingen van de vorige spreker, treedt die gerichtheid 
op verbinding en gedeeld begrip sterk naar voren (ja ja ja ja; ja precies etc.). Daarbij 
kunnen minimale responsen, wanneer ze in de loop van een langere discourse unit 
worden geleverd, tegelijkertijd fungeren als voortgangsondersteunende ontvangstbe-
vestiger, en als instemmend tweede paardeel van een vaststelling bìnnen die - nog niet 
afgeronde - discourse unit. 
 Als onderdeel van, of bìnnen die aansluitingspraktijken is tegelijkertijd spra-
ke van subtiel management van epistemische posities, waarbij de participanten steeds, 
met relatief minimale middelen, hun posities als meer of minder ingewijde in het be-
treffende (didactische of onderwijsorganisatorische) kennisdomein, relevant maken. 
Met name wanneer geïntensiveerde responsen sequentieel gezien in tweede positie 
meer fungeren als een (niet normatief geïmpliceerde) ratificerende confirmatie dan als 
ontvangstbevestiger (precies, juist), benadrukken de recipiënten met bepaalde lexicale 
en prosodische keuzes, hun epistemische (subjectieve, onafhankelijke of superieure) 
positie. De minimale responsen vormen zo onderdeel van de organisatie van epistemi-
sche autoriteit in sociale interactie. Het aansluitingswerk dat de participanten met deze 
minimale responsen verrichten om gezamenlijk hun doel te bereiken, herbergt dus 
tegelijkertijd elementen van epistemisch positioneringswerk.  
 Met de verkenning van een aantal variaties in minimaal recipiënt-gedrag in 
een institutionele setting, waarin gespreksdeelnemers heel gericht een gezamenlijk en 
specifiek doel nastreven, is in deze bijdrage een bescheiden aanzet geleverd tot een 
aanvulling op bestaand onderzoek naar dit soort gecombineerde aansluitings- en epis-
temische positioneringspraktijken. Zoals gesteld in de inleiding is in dit - binnen de 
conversatieanalyse nog relatief onontgonnen onderzoeksterrein - de precieze werking 
van minimale responsen nog onderbelicht gebleven waar het gaat om de hier bespro-
ken mix van interactioneel aansluitings- en epistemisch positioneringswerk. Deze ex-
ploratie van minimale recipiëntreacties in een institutionele setting nodigt uit tot ver-
volgonderzoek waarin deze relationele en epistemische dimenses nog systematischer – 
onder meer met aanvullende prosodische analyses - kunnen worden bloot gelegd.  

Noten 
1. Daarbij kan de keuze voor een bepaalde minimale respons ook idiosyncratisch zijn 
(Mazeland 1992, p. 209; 2003, p. 264). 
2. De gespreksfragmenten zijn getranscribeerd conform de notatieconventies zoals ont-
wikkeld door Jefferson (1979).  
3. Hier valt een vergelijking te trekken met bevindingen van Karkaïnen (2006), die aan 
de hand van meer substantiële responsen (evaluatieve slotcomponenten van narratieven) 
laat zien hoe responsieve beurten vaak een hoge mate van “phonological recycling and 
sound similarities” in zich bergen (p. 722). Recipiënten kunnen met prosodische technieken 
hun aansluiting met de vorige spreker tonen. Karkaïnen spreekt van “prosodic paralellism” 
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of “prosodic resonance”; getypeerd als “the activation of potential affinity across utter-
ances” (p. 719, zie ook Du Bois, 2007). 
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