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VOORWOORD

Dit boek gaat over vragen en antwoorden, of, om al iets precieser te zijn, over de
methoden waarmee gespreksdeelnemers uitingen tot vragen en antwoorden maken.
Vraag/antwoord-relaties worden vanuit een conversatie-analytisch perspectief onder-
zocht. Problemen die tot het gebied linguïstische pragmatiek horen, worden daardoor
op een manier aangepakt die een uniek inzicht geeft in de samenhang tussen de
constructie van uitingen en de wijze waarop die sequentieel georganiseerd worden.

De basis voor de analyse werd gelegd in het SSCW-project “Interviews als gesprekken:
gespreksanalytisch onderzoek naar sociaal-wetenschappelijke interviews” onder leiding
van dr. Paul ten Have (NWO-dossiernummer 500-278-005; vgl.Mazeland 1989).
Voor mijn theoretische vorming in het `pre-dissertatie’-tijdperk zijn de contacten met
Konrad Ehlich, Jochen Rehbein,Dieter Wunderlich en Gail Jefferson van groot belang
geweest.
Afzonderlijke delen van eerdere versies heb ik besproken met Martha Komter, Ad
Foolen en Gerard Hubers. Een deel van de analyse bouwt voort op het werk dat ik
samen met Hanneke Houtkoop gedaan heb.
Mijn promotor prof.dr. Ton van der Geest dank ik voor de zorgvuldige wijze waarop
hij meerdere versies besproken heeft. Met name de openheid waarmee hij me op
methodologische inconsistenties wees en - zijns ondanks ? - meermaals consequenter
de conversatie-analyse bedreef dan ik zelf, hebben de uiteindelijke versie alleen maar
beter gemaakt.
Mijn dank en respect gaan verder vooral uit naar Paul ten Have. De afgelopen vijf jaar
was hij niet alleen mijn voornaamste gesprekspartner en lezer. Hij heeft ook voor de
intellectuele omgeving gezorgd die de totstandkoming van deze studie mogelijk heeft
gemaakt.

Amsterdam 4 november 1991 h.m.
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