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Samenvatting  
Binnen de institutionele setting van de rechtbank gelden er andere regels met betrekking tot de 
beurtverdeling dan bij informele gesprekken. Daarnaast is er sprake van discrepantie in ervaring, kennis 
en emotionele betrokkenheid tussen de professionele participanten en de verdachten. Deze factoren 
maken de beurtverdeling tijdens de strafzitting een interessant fenomeen om te bestuderen. Om een 
compleet beeld te kunnen vormen van de organisatie van beurten, is onderzoek gedaan naar de 
beurtverdeling op macro- en microniveau, waarbij rekening is gehouden met het feit dat cultuur ook van 
invloed kan zijn op de manier waarop mensen van beurt wisselen (Tannen, 2012). Zo blijkt uit de literatuur 
dat Arabieren een high-involvement style hebben (Pӧhaker, 1998), wat zou kunnen botsen met een high-
considerateness style, waarvan wordt aangenomen dat die in Nederland sterker aanwezig is. In dit rapport 
staat daarom de volgende vraag centraal: ‘Op welke manier wordt de beurtverdeling georganiseerd op 
macroniveau en microniveau tijdens strafzittingen met Arabische en Nederlandse verdachten?’ Om deze 
vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een mixed methods benadering, waarbij etnografisch 
onderzoek is gebruikt voor de macro-analyse en de conversatieanalyse voor de micro-analyse. In de 
conclusie is de ‘yellow brick road’ theorie van Heritage & Clayman (2010) bevestigd, aangezien de 
institutionele regels omtrent de beurtverdeling invloed hebben op de interactie, maar tegelijkertijd wordt 
de institutie gevormd door de interacties die plaatsvinden. Dit komt tot uiting op macroniveau, aangezien 
de fases en beurtverdeling niet altijd verlopen zoals de institutionele regels het voorschrijven. Bij 
afwijkingen blijkt het grote verschil in ervaring en kennis tussen de professionals en verdachten een grote 
rol te spelen. Op microniveau heeft de interactie die plaatsvindt invloed op de context, wat blijkt uit het 
feit dat de rechter en verdachte hun snelheid van beurtwisseling aan elkaar aanpassen. De high-
involvement style blijkt juist een positieve bijdrage te leveren aan het verloop van het verhoor. 
Daarentegen worden interrupties door de verdachte niet geaccepteerd, waarbij de vaststaande 
organisatie van beurten door de professionele participanten wordt aangehaald om de controle te houden 
en machtsrelaties te demonstreren.  
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1. Inleiding  
De manier waarop mensen van beurt wisselen in dagelijkse gesprekken wordt vaak als vanzelfsprekend 
gezien, maar is cruciaal voor het verloop van de interactie. Er bestaan regels voor de organisatie van 
beurten, die vaak onbewust worden toegepast. Echter, binnen de institutie ‘De Rechtbank,’ gelden er 
totaal andere regels omtrent de beurtverdeling. Daarbij is er sprake van een groot verschil in ervaring en 
kennis tussen de professionele participanten en de verdachten (Heritage & Clayman, 2010). Hierdoor is de 
beurtverdeling tijdens de rechtszitting een interessant fenomeen om te bestuderen. In het geval dat de 
verdachte een anderstalige en/of andere culturele achtergrond heeft, kan de discrepantie in kennis en 
ervaring nog groter zijn. Ook kunnen culturele factoren van invloed kunnen zijn op de manier van 
beurtwisseling. Zo is in Arabische landen de high-involvement style sterk aanwezig (Pӧhaker, 1998), wat 
volgens Tannen (2012) kan botsen met een high-considerateness style, waarvan wordt aangenomen dat 
die in Nederland de norm is.  

Volgens Heritage & Clayman worden interacties beïnvloed door de institutionele regels die gelden, 
maar wordt de institutie gevormd door de interacties die plaatsvinden. Hierdoor is het relevant om 
onderzoek te doen naar hoe de beurtverdeling wordt georganiseerd op zowel macro- als microveau. 
Aangezien ook cultuur een rol kan spelen, is de volgende centrale vraag opgesteld: ‘Op welke manier 
wordt de beurtverdeling georganiseerd op macroniveau en microniveau tijdens strafzittingen met 
Arabische en Nederlandse verdachten?’  

In hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader uiteengezet, waarin relevante theorie wordt besproken 
met betrekking tot het onderzoek. Vervolgens komt in hoofdstuk drie de methode aan bod, waarin de 
onderzoeksmethodes worden gedemonstreerd. In hoofdstuk vier zijn de belangrijkste resultaten van de 
macro- en micro-analyse opgenomen. Tot slot wordt de conclusie gegeven in hoofdstuk vijf, gevolgd door 
de discussie in hoofdstuk zes.   

2. Theoretisch kader  
Binnen een interactie bestaan vaststaande patronen met betrekking tot beurtwisseling op macroniveau 
en lokaal-georganiseerde patronen met betrekking tot beurtwisseling op microniveau. In dit theoretisch 
kader zal eerst de belangrijkste literatuur met betrekking tot de beurtverdeling op macroniveau worden 
besproken, waarin de institutionele regels die gelden tijdens een rechtszitting duidelijk worden. 
Vervolgens komt de beurtverdeling op microniveau aan bod, waarin onder andere het 
beurtwisselingsmodel wordt toegelicht. Tot slot wordt de link gelegd tussen beurtverdeling en cultuur, 
wat uitmondt in de centrale vraag van dit onderzoeksrapport.  

 

2.1 Beurtverdeling op macroniveau  
Institutionele interactie verschilt volgens Drew & Heritage (1992) aanmerkelijk van informele interactie op 
basis van zes dimensies, waaronder de organisatie van beurtverdeling. Alle activiteiten die plaatvinden 
tijdens de rechtszitting worden vormgegeven door het beurtwisselingsmodel dat van toepassing is 
(Heritage & Clayman, 2010). Ook volgens Komter (2012) is de beurtverdeling een van de belangrijkste 
aspecten die de ‘courtroom context’ bepalen. Bij informele conversaties wordt de beurtverdeling ter 
plekke georganiseerd, maar tijdens de strafzitting staat dit van tevoren al vast, wat pre-allocatie wordt 
genoemd (Heritage & Clayman, 2010; Mazeland, 2003). Er gelden zelfs formele procedures en wetten die 
bepalen wie wat mag zeggen en tegen wie (Komter, 2012). Echter, door het grote verschil in ervaring en 
kennis tussen de professionele participanten en leken binnen instituties (Heritage & Clayman, 2010; 
Komter, 2012), kan het voorkomen dat verdachten niet zo goed op de hoogte zijn van de institutionele 
regels omtrent de beurtwisseling als de professionele participanten (Komter, 2012). Daarnaast kan het 
door het verschil in emotionele betrokkenheid (Whalen & Zimmerman, 1998, aangehaald in Heritage & 
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Clayman, 2010), ook voorkomen dat verdachten meer moeite hebben om zich aan de 
beurtverdelingsregels te houden. Hoe dan ook gelden er informele of formele sancties als een participant 
voor zijn beurt spreekt. Dit is een manier om controle te houden over de interactie, maar ook om het 
begrijpelijk te houden voor co-participanten en het publiek (Heritage & Clayman, 2010; Komter, 2012).  

In het Nederlandse rechtssysteem, neemt de rechter de leiding tijdens de hoorzitting, waarbij hij/zij 
verantwoordelijk is voor de beurttoekenning en de aankondiging van de opeenvolgende fases. Deze fases 
kunnen gecategoriseerd worden aan de hand van Labov’s (1972) zes elementen van storytelling (Coterill, 
aangehaald in Coulthard & Johnsen, 2007). Dit zijn: abstract & orientation (de openingsfase & 
dagvaarding), complicating actions (verhoor verdachte, requisitoir & pleidooi), evaluation (evaluatie door 
de rechter), resolution (uitspraak), en coda (Vrijlating of veroordeling). Tijdens de strafzitting worden er 
veel verhalen verteld door verschillende participanten met als doel de rechter te overtuigen dat hun kant 
van het verhaal de waarheid is (Komter, 2012). Hierdoor is het meest voorkomende discourse type 
‘narrative,’ waarbij er sprake is van een ‘monologic’ spreekstijl. Daarnaast komt het discourse type vraag-
antwoord ook voor, waarbij twee sprekers interacteren (dialogic) (Coterill, aangehaald in Coulthard & 
Johnson, 2007).  

Kennis van de institutionele regels omtrent de beurtverdeling is belangrijk, maar deze voorspellen niet 
hoe de interactie daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zoals in de traditionele ‘bucket theory’ (Heritage & 
Clayman, 2010) werd aangenomen. Heritage & Clayman (2010) stellen een andere theorie voor, namelijk 
‘the yellow brick road,’ waarbij de institutie wordt vormgegeven door de interacties die er plaatvinden. 
Oftewel, de interactie heeft net zoveel invloed op de context als de context op de interactie (Goodwin & 
Duranti, 1992, aangehaald in Komter 2012). Dit zou betekenen dat de beurtverdeling wordt beïnvloed 
door de institutionele regels die gelden op macroniveau, maar tegelijkertijd wordt de institutionele 
context vormgegeven door de beurtverdeling die plaatsvindt op microniveau.  

 

2.2 Beurtverdeling op microniveau 
De Amerikaanse socioloog Harvey Sacks is de grondlegger van de conversatie analyse. Door 
etnomethodologische methoden toe te passen aan gesproken conversatie, werd een manier ontwikkeld 
om interactionele handelingen te bestuderen. Bij de conversatieanalyse gaat het niet om wat iemand 
bedoelt met een bepaalde uiting, maar wordt gekeken naar hoe de uiting wordt behandeld in de 
daaropvolgende beurt (Houtkoop & Koole, 2000). Het beurtwisselingsmodel van Sacks, Schegloff & 
Jeffersen (1974) bestaat uit drie componenten, namelijk de beurtopbouwcomponent, die signaleert 
wanneer een beurt is afgelopen, de beurtoewijzingscomponent, die signaleert wie de volgende spreker is 
en de regel-set. De regel-set houdt in dat de huidige spreker de beurt toekent aan een volgende spreker. 
Als dat niet gebeurt kan een andere spreker zichzelf selecteren als volgende spreker. Op het moment dat 
geen van beide situaties plaatsvindt, kan de huidige spreker de beurt vervolgen. Daarbij geldt de regel dat 
pauzes en overlap zoveel mogelijk worden vermeden, omdat pauzes langer dan een seconde als 
ongemakkelijk zouden worden ervaren en overlappingen als onbeleefd (Mazeland, 2003).  

Echter, er zijn verschillende wetenschappers die hebben aangetoond dat dit principe niet altijd opgaat 
bij conversaties binnen andere culturen en interculturele interactie (Meierkord, 2000). Daarnaast is dit 
beurtwisselingsmodel gebaseerd op informele gesprekken tussen native-sprekers van het Engels en 
Amerikaans. Bij institutionele interactie tijdens de hoorzitting gelden er andere regels, die gedeeltelijk 
vooraf bepaald zijn. Aangezien de rechter een onderzoekende functie heeft, stelt hij/zij (normaliter) de 
vragen en geeft de verdachte de antwoorden. De rechter is geoorloofd om op ieder moment te 
interrumperen (Coulthard & Johnsen, 2007) en kan op lokaal niveau bepalen op welke manier de 
verdachte antwoord geeft op de vraag, door sturende vragen te stellen (Komter, 2012).  
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      2.3 Cultuur & beurtverdeling 
Als mensen voor hun beurt spreken in de ogen van hun gesprekspartner, wordt dat in westerse culturen 
vaak toegeschreven aan het feit dat ze niet bereid zijn om naar de ander te luisteren of alleen zelf aan het 
woord willen zijn (Tannen, 2012). Maar de manier waarop we van beurt wisselen in interactie wordt deels 
beïnvloed door onze culturele achtergrond.  

De lengte van de pauze tussen beurten, als markeerder dat iemand anders de beurt kan nemen, kan 
zelfs verschillen per subcultuur. Uit een conversatie analyse van een tafelgesprek tussen drie mensen uit 
New York, twee uit zuid-Californië en één iemand uit London, bleek dat de mensen uit New York kortere 
pauzes tussen beurten gewend waren. Dit had als resultaat dat zij telkens de beurt namen voordat anderen 
dat deden, waardoor de anderen het gevoel kregen niet goed te kunnen participeren in het gesprek 
(Tannen, 2005). In Nederland is het netjes om iemand uit te laten spreken, voordat je de beurt neemt, 
maar in Noord-Afrika kom je passief over als je niet in de rede valt terwijl iemand anders een verhaal 
vertelt (El Aissati, A., college Interculturele Dialoog, 2016). Dit verschil in de manier/timing van 
beurtwisseling kan voor conflicten zorgen bij interculturele interactie. Zo werden anderstalige kinderen 
als storend ervaren in de klas, omdat ze niet aanvoelden wanneer ze de beurt konden nemen (Appel 1984; 
Teunissen 1986).  

Mensen kunnen een high-involvement style hebben, waarbij sprekers zichzelf van de goede kant laten 
zien door hun betrokkenheid met anderen te benadrukken (Tannen, 2012). Deze stijl is sterk aanwezig 
binnen de Arabische cultuur (Pӧhaker, 1998) en wordt gekenmerkt door korte pauzes tussen beurten en 
coӧperatieve overlap (Tannen, 2012). Coӧperatieve overlappingen zijn bedoeld om een positieve bijdrage 
te leveren aan het gesprek, om de ander aan te moedigen of om actief luisterschap te demonstreren. 
Interrupties daarentegen, zijn bedoeld om het gesprek te hinderen en de beurt over te nemen. Echter, 
coӧperatieve overlap kan worden verward met een interruptie door mensen die een high-considerateness 
style hanteren. Bij een high-considerateness style laat de spreker zijn welwillendheid zien door mensen uit 
te laten praten. Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht is, lijkt de high-considerateness 
style sterker aanwezig te zijn in de Nederlandse cultuur. Overlappingen kunnen enerzijds dus worden 
opgevat en bedoeld als interrupties en anderzijds als aanmoedigingen met een coöperatieve intentie 
(Tannen, 2012). Ook blijken er culturele verschillen te bestaan met betrekking tot cues, die aangeven dat 
back-channel feedback welkom is (bijvoorbeeld ‘hm hm’ of ‘okay’). Een steile continue daling in 
toonhoogte is een voorbeeld van zo’n prosodische cue in het Egyptisch-Arabisch. Ward & Al Bayyari (2010) 
ontdekten dat dit door Engelssprekenden kan worden geïnterpreteerd als een uitlating van negatieve 
affectie, wat kan leiden tot miscommunicatie.  

Samenvattend bestaat er een vaste structuur tijdens de rechtszitting met betrekking tot de 
beurtverdeling, waarin de rechter de leiding neemt (macroniveau). Voor een verdachte is het dus 
belangrijk om hier kennis van te hebben en deze structuur te respecteren. Door de discrepantie in ervaring 
en kennis tussen de professionele participanten en de verdachte, is het aannemelijk dat de verdachte 
minder op de hoogte is van hoe de beurten tijdens de rechtszitting zijn gestructureerd. Daarnaast is de 
verdachte emotioneel meer betrokken bij de zitting, waardoor het aannemelijk lastiger is om de 
institutionele regels omtrent de beurtverdeling op sommige momenten te hanteren. Tegelijkertijd lijken 
er verschillen te bestaan tussen culturen op het gebied van beurtwisseling op microniveau. De high- 
involvement style is sterker aanwezig binnen de Arabische cultuur. Daarnaast zijn Egyptisch-Arabische 
sprekers andere cues gewend, die aangeven dat een ‘back-channel’ welkom is. Hierdoor is de verwachting 
dat verdachten met een Arabische achtergrond tijdens een hoorzitting vaker door de rechter of de officier 
van justitie heen praten - op voor de Nederlandse rechter ‘ongepaste’ momenten - dan Nederlandse 
verdachten. Dit kan komen door een gebrek aan kennis van de beurtverdelingsmethode tijdens de 
hoorzitting (macroniveau), maar ook door een gebrek aan kennis van het Nederlandse 
beurtverdelingsapparaat (microniveau). Volgens de ‘yellow brick road’ theorie is er een wisselwerking 
tussen de institutionele regels op macroniveau en de interactie op microniveau. Dit maakt het relevant 
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om beide niveaus te analyseren, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat culturele afkomst een 
rol kan spelen. Daarom staat in het onderzoek de volgende vraag centraal:  
‘Op welke manier wordt de beurtverdeling georganiseerd op macroniveau en microniveau tijdens 
strafzittingen met Arabische en Nederlandse verdachten?’ 
*Mensen die afkomstig zijn uit een van de 22 landen (genoemd door UNESCO) die horen bij de Arabische 
wereld en waarbij de Arabische taal als officiële taal geldt (Unesco, 2016). Belangrijk om te benoemen is 
dat ik me ervan bewust ben dat er diverse culturen zijn binnen de Arabische wereld en dat er verschillende 
dialecten bestaan van het Arabisch.   
 
De centrale vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Hoe verloopt de beurtwisseling op macroniveau bij hoorzittingen met Arabische & Nederlandse 
verdachten? 

2. Hoe verloopt de beurtwisseling op microniveau tussen Nederlandse verdachten en de rechter? 
3. Hoe verloopt de beurtwisseling op microniveau tussen Arabische verdachten en de rechter? 

3. Methode 
Om een volledig antwoord te kunnen geven op de centrale vraag maak ik gebruik van een mixed methods 

benadering. Door etnografisch onderzoek te combineren met de conversatieanalyse, kan een beeld 

worden geschetst van de turn-taking in de rechtbank op macroniveau en microniveau.  

3.1 Etnografisch onderzoek op macroniveau 
Etnografisch onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij het onderzoek plaatsvindt in een 
natuurlijk setting. Het doel van deze methode is om erachter te komen hoe iets gebeurt. Hierdoor is het 
een uitstekende manier van onderzoek om antwoord te geven op de eerste deelvraag.  

In totaal zijn drie politierechterzittingen met Nederlandse verdachten en drie politierechterzittingen 
met Arabische verdachten geobserveerd bij de Rechtbank in Utrecht. Op 14 maart zijn vanaf 11:00 uur tot 
18:30 uur (de zittingen liepen uit) drie hoorzittingen met Nederlandse verdachten en twee strafzittingen 
met Marokkaanse verdachten geobserveerd. Daarnaast ben ik op donderdag 17 maart vanaf 13:00 uur tot 
15:00 uur bij de rechtbank aanwezig geweest, waarbij de laatste zitting met een Marokkaanse verdachte 
is geobserveerd.  

Tijdens het observeren is de algemene organisatie van de beurtverdeling en de overgang van de 
verschillende fases op globaal niveau bestudeerd. Daarnaast is gekeken in hoeverre de 
gespreksdeelnemers zich aan de voorgeschreven regels hielden en gelet op momenten waarop 
interrupties of overlappingen plaatvonden. De observaties zijn genoteerd in een notitieblok en vervolgens 
gesorteerd in een word bestand aan de hand van Labov’s (1972) zes elementen van storytelling en de 
daarbij behorende fases (zie bijlage 2). De contextuele informatie met betrekking tot de strafzittingen met 
Nederlandse verdachten is opgenomen in tabel 1 en tabel 2 geeft de contextinformatie van de 
strafzittingen met Arabische verdachten weer. De manier waarop ik kennis heb gekregen van de 
Marokkaanse achtergrond van de verdachten, is door het persoonlijk te hebben gevraagd.  
 
Tabel 1 
Contextinformatie strafzittingen met Nederlandse verdachten (macro-analyse) 

Nederlandse 
verdachten 

Zitting 1 (circa 30 
minuten) 

Zitting 2 (circa 45 
minuten) 

Zitting 3 (circa 90 
minuten) 

Verdachte  Man (23 jaar)  Man  Man  

Rechter  Nederlandse man  Nederlandse vrouw  Nederlandse vrouw 



8 
 

Misdrijf  Inbraak woning & diefstal 
auto  

Vriendin mishandeld & 
moeder en zus 
mishandeld  

Stalking ex-vriendin en 
vernieling auto 
gestalkte 

Pers. 
omstandigheden 

Verdachte heeft een 
blanco-strafblad.  

Verdachte heeft een kind  Verdachte werkt niet, 
ontvangt een uitkering 
en is meerdere keren in 
aanraking geweest met 
justitie.  

Overige context  Moeder aanwezig  Lerende setting: 
studenten aanwezig  

Familie aanwezig  

 
Tabel 2 
Contextinformatie strafzittingen met Arabische verdachten (macro-analyse) 

Arabische 
verdachten 

Zitting 4 (circa 30 
minuten) 

Zitting 5 (circa 30 
minuten) 

Zitting 6 (circa 30 
minuten) 

Verdachte  Marokkaanse man (begin 
20)   

Marokkaanse man Marokkaanse man 
(begin 20)  

Rechter  Zelfde rechter als bij 
zitting 3  

Zelfde rechter als bij 
zitting 3 

Nederlandse vrouw 

Misdrijf  Auto-inbraak   Rijden zonder rijbewijs en 
met alcohol achter het 
stuur. 

Auto-inbraak  
 

Pers. 
omstandigheden 

Verdachte is meerdere 
keren in aanraking 
geweest met justitie, 
werkt parttime bij de 
hema en zit niet op 
school.  
 

Verdachte heeft een 
alcoholprobleem, is 
meerdere keren in 
aanraking geweest met 
justitie voor dezelfde 
feiten en zijn stiefmoeder 
is recentelijk overleden. 

Verdachte heeft een 
blanco-strafblad.  

Overige context  Niemand aanwezig in de 
zaal, behalve ik. De zitting 
had een uur vertraging.  

Zijn vrouw was ook 
aanwezig in de zaal. De 
zitting had een uur 
vertraging. 

Geen familie of 
kennissen aanwezig.  

 

3.2 Conversatieanalyse op microniveau 
De Conversatie Analyse bestudeert de procedures waarmee gespreksvoerders hun interacties op ordelijke 
wijze vormgeven (Houtkoop & Koole, 2000). Er wordt bij deze methode enkel gebruik gemaakt van 
authentiek materiaal. Door het materiaal te transcriberen wordt de interactie gefixeerd in de tijd op 
papier, zodat het mogelijk is om bepaalde fenomenen te ontdekken. Deze methode biedt daarom de 
mogelijkheid om de beurtverdeling op microniveau te bestuderen.   
 

      3.2.1 corpus  
Voor de micro-analyse is gebruik gemaakt van het online beschikbare materiaal uit de documentaires ‘De 

Rechtbank’ (2010), ‘Kleine Delicten’ (2015) en ‘De Kinderrechter’ (2012) die zijn uitgezonden op de NPO. 

Uit iedere documentaire is een hoorzitting met een Arabische verdachte en een hoorzitting met een 

Nederlandse verdachte gekozen. Betreffende de hoorzittingen met Arabische verdachten, zijn enkel 

gevallen geselecteerd waarbij de afkomst van de verdachte expliciet werd genoemd. Bij voorkeur wilde ik 
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hoorzittingen met Nederlandse verdachten selecteren, die werden behandeld door dezelfde rechter als 

bij de fragmenten met de Arabische verdachten. Dit was alleen mogelijk bij de documentaire ‘De 

Kinderrechter’ (2012); de hoorzitting uit het fragment van ‘De Rechtbank’ (2010) werd behandeld door 

een vreemdelingenrechter, waardoor het onmogelijk was om een fragment te vinden van diezelfde 

rechter en een Nederlandse verdachte en de rechter uit het fragment met de verdachte uit Koeweit (Kleine 

Delicten, 2015) behandelde in de documentaire alleen rechtszaken met niet-Nederlandse verdachten. 

Daarom heb ik bij deze documentaires fragmenten geselecteerd met een andere rechter, die wel hetzelfde 

geslacht hebben als de rechters bij de fragmenten met Arabische verdachten, aangezien het geslacht ook 

een rol kan spelen bij de manier van beurtwisseling (Menz & Al Roubaie). Van de zes geselecteerde 

fragmenten heb ik de interactie tussen de rechter en de verdachte tijdens het verhoor getranscribeerd (zie 

bijlage 4). Het corpus voor de micro-analyse, is opgenomen in tabel 3 en in tabel 4 staat de 

contextinformatie met betreking tot de strafzittingen die zijn getranscribeerd.   

Tabel 3 
Corpus micro-analyse  

Documentaire Verdachte  Rechter  Aflevering + link Minuten  Beurten  

De Kinder-
Rechter (2012)  

MA-J 
 

NL-M Aflevering 1:  
http://bit.ly/1VcUWXa   

1:20-2:27 
(1.17) 

6 

De Kinder-
rechter (2012) 

NL-J  Zelfde NL-M  Aflevering 1:  
http://bit.ly/1VcUWXa  

45:50-46:52 
(1.02) 

12 

De Rechtbank 
(2010)  

MA-M NL-M  
Vreemdelingen- 
rechter 

Aflevering 3:  
http://bit.ly/23o2U1b  

10:20-11:22 
(1.02) 

22 

De Rechtbank 
(2010) 

NL-M NL-M  Aflevering 7:  
http://bit.ly/1qxAvHX  

9:40-10:05 & 
12:55-13:44 
(1.14) 

17 

Kleine Delicten 
(2015) 

KWT-M NL-V Aflevering 1:  
http://bit.ly/1QVZ2hl  

35:47-37:40 
(1.53) 

21 

Kleine Delicten 
(2015 

NL-M NL-V Aflevering 1:  
http://bit.ly/1QVZ2hl  

27:55-31:27 
(3.32) 

31 

Noot. MA = Marokkaans, NL = Nederlands, KWT = Koeweit, J = Jongen, M = man, V = vrouw 

Tabel 4 
Contextinformatie strafzittingen micro-analyse  

Documentaire Verdachte  Misdrijf Overige opmerkingen 

De kinder-
rechter  

MA-J 
 

Straatroof, maar tijdens deze 
hoorzitting werd enkel de 
voorlopige hechtenis besproken  

Hierdoor heeft rechter een 
minder onderzoekende 
functie  

De kinder-
rechter  

NL-J  Diefstal pakje sigaretten uit 
supermarkt waar verdachte 
werkzaam was  

Moeder verdachte ook 
aanwezig  

De Rechtbank  MA-M Bepaling of verdachte in NL mag 
blijven op basis van zijn vaderschap 

Verdachte heeft een 
beperkte bevoegdheid van 
de Nederlandse taal 

De Rechtbank  NL-M Vriendin uit inrichting gehaald 
zonder toestemming  

Blanco-strafblad  

http://bit.ly/1VcUWXa
http://bit.ly/1VcUWXa
http://bit.ly/23o2U1b
http://bit.ly/1qxAvHX
http://bit.ly/1QVZ2hl
http://bit.ly/1QVZ2hl
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Kleine 
delicten  

KWT-M Vier keer winkeldiefstal -
etenswaren  

Verdachte is dakloos en 
spreekt beperkt Nederlands 

Kleine 
delicten  

NL-M Belediging ambtenaar in functie  Verdachte is het niet eens 
met aanklacht  

Noot. MA = Marokkaans, NL = Nederlands, KWT = Koeweit, J = Jongen, M = man, V = vrouw 

      3.2.2 analyse van transcripten   
Bij de analyse van de transcripten heb ik eerst taalhandelingen toegeschreven aan de beurten en bij de 
taalhandeling ‘vragen’ heb ik ook bekeken of er een open of gesloten vraag werd gesteld (zie bijlage 3). 
Vervolgens heb ik de pauzes tussen die taalhandelingen geanalyseerd en dit opgenomen in een excel 
bestand. Zoals te zien in tabel 3 variëren het aantal beurten en de lengtes van de duur van de zittingen. 
Om de pauzes tussen beurten met elkaar te kunnen vergelijken, is daarom de gemiddelde pauze op basis 
van het aantal beurten genomen. Voor een pauze korter dan 3 milliseconden is 0.15 seconden gerekend 
en voor de gevallen waarbij sprake was van latching (als er geen pauze waarneembaar is) of overlap is 0 
seconden gerekend. Daarnaast zijn de overlappingen nauwkeurig geanalyseerd, waarbij is gekeken tijdens 
welke uiting de overlap plaatsvond en wat de functie hiervan was. Hierdoor heb ik kunnen bepalen of de 
overlap coöperatief of interruptief van karakter was.  

4. Resultaten en analyse 
In dit hoofdstuk worden eerst de belangrijkste resultaten uit de macro-analyse besproken en vervolgens 

komen de meest relevante bevindingen uit de micro-analyse aan bod. Aan de hand hiervan wordt aan het 

einde van elke paragraaf antwoord gegeven op de deelvragen.  

4.1 Macro-analyse 
In deze paragraaf zijn de resultaten en analyse van het etnografisch onderzoek opgenomen van 
hoorzittingen met Nederlandse (zittingen 1 t/m 3) en Arabische verdachten (zittingen 4 t/m 6) bij de 
rechtbank in Utrecht (zie bijlage 1 & 2). Eerst zal de beurttoewijzing en beurtafsluiting worden besproken. 
Vervolgens wordt in gegaan op de globale volgorde van de fases tijdens de strafzittingen. Daarna komen 
de gevallen aan bod waarbij er andere participanten de beurt namen of kregen dan verwacht. Tot slot 
worden de interrupties die plaatsvonden besproken. Aan de hand van de analyse wordt vervolgens 
antwoord gegeven op de eerste deelvraag.  
 

4.1.1 Beurttoewijzing en beurtafsluiting 
De rechter leidde tijdens alle hoorzittingen de organisatie van beurten, waarbij hij/zij verantwoordelijk 
was voor de beurttoekenning en de aankondiging van fases. De participanten van de rechtbank gingen 
staan als ze de beurt kregen. Om de beurt af te sluiten gingen ze weer zitten en soms voegden ze er nog 
een uiting aan toe, zoals “dank u wel” of “ik heb verder geen vragen meer.” Een uitzondering vond plaats 
tijdens strafzitting 6, waarbij de advocaat aan haar pleidooi begon voordat de rechter haar de beurt had 
gegeven. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat ze de vraag van de rechter aan de verdachte - waarin werd 
geverifieerd of de verdachte het requisitoir had begrepen – heeft geïnterpreteerd als afsluiting van de 
vorige fase. Dit heeft verder geen gevolgen gehad voor het verloop van de hoorzitting en is een voorbeeld 
van een geval waarbij de interactie die plaatsvindt de regels vormgeeft (Heritage & Clayman, 2010).  
 

4.1.2 Globale volgorde 
Naar aanleiding van het etnografisch onderzoek kon worden geconstateerd dat er fases zijn tijdens de 
strafzitting die niet in de literatuur worden benoemd, namelijk de fases waarin de rechter de advocaat en 
de officier van justitie de gelegenheid geeft om vragen te stellen over het verhoor. Deze fases vinden plaats 
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na het verhoor van de strafbare feiten en na de bespreking van de persoonlijke omstandigheden. Hierbij 
is dus net als bij het verhoor sprake van een dialogic spreekstijl en het discoursetype vraag-antwoord 
(Coterill, aangehaald in Coulthard & Johnson, 2007).  

De globale volgorde van de eerste twee strafzittingen met Nederlandse verdachten verliep zoals de 
regels het voorschrijven. Strafzitting 3 was uitgebreider, doordat de rechter de twee strafbare feiten 
afzonderlijk behandelde en na elk strafbaar feit de advocaat en de officier van justitie de mogelijkheid gaf 
om vragen te stellen. Daarnaast kwam er een extra fase aan bod, namelijk de slachtofferverklaring. Tot 
slot lastte de rechter tijdens de betreffende zitting tweemaal een pauze in. De lange duur van de zitting 
kan worden verklaard door de complexiteit van de strafbare feiten (waaronder stalking) en de hoeveelheid 
materiaal die werd behandeld.   

De globale volgorde van de strafzittingen met Arabische verdachten vertoonde geen afwijkingen, 
behalve het feit dat de fases aangaande ‘het verhoor van de strafbare feiten’ en ‘de bespreking van de 
persoonlijke omstandigheden’ bij alle drie de zittingen in elkaar overliepen. Er werd tussen die twee fases 
geen gelegenheid gegeven voor vragen van de officier van justitie en de advocaat. Een logische verklaring 
hiervoor is dat er relatief lichte strafbare feiten werden behandeld (zoals auto-inbraak). Daarnaast 
bekenden alle drie de verdachten de strafbare feiten direct aan het begin van het verhoor, waardoor de 
rechter niet genoodzaakt was om het strafbare feit uitgebreid te onderzoeken (zie bijlage 1 & 2).  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het verloop van de fases afhankelijk is van de complexiteit van 
de strafbare feiten die worden behandeld tijdens de zitting. Daarnaast is het verklaarbaar dat in het geval 
van een directe bekentenis door de verdachte, de rechter haar onderzoekende functie minder hoeft te 
bekleden, waardoor de zitting minder lang duurt. De afwijkingen in de fases tussen de hoorzittingen die 
zijn geanalyseerd vinden allemaal plaats tijdens de ‘complicating action’ fase (Labov, 1972).   
 

4.1.3 Andere participanten  
Het kwam regelmatig voor dat er andere participanten aan het woord kwamen tijdens bepaalde fases dan 
verwacht. Kijkend naar Labov’s (1972) fases van storytelling was hiervan sprake tijdens de ‘abstract & 
orientation’-, de ‘complicating action’- en de ‘evaluation’ fase. De meest interessante bevindingen hebben 
betrekking op de ‘complicating action’ fase en worden in deze subparagraaf uitgelicht.  

Bij strafzitting 4 werd de advocaat bij het verhoor van de verdachte betrokken op het moment dat hij 
aangaf een code met betrekking tot een strafbaar feit - genoemd door de rechter - niet te kennen. Ook bij 
strafzitting 5 werd de advocaat onderdeel van de interactie tijdens het verhoor van de verdachte toen het 
ging om een strafbaar feit uit het verleden. Hierdoor komt het verschil in ervaring en kennis tussen de 
professionele participanten en de verdachte tot uiting (Komter, 2012). Aangezien de advocaat bevoegder 
is op dit gebied, kan hij/zij de verdachte ondersteunen bij een antwoord. Bij strafzitting 3 was de advocaat 
telkens actief betrokken bij het beantwoorden van vragen aan de verdachte. Ze functioneerde als een 
soort mediator tussen de rechter en verdachte, waarbij ze de uitingen verduidelijkte. Dit is een voorbeeld 
waarbij de interactie die plaatsvond de regels van de institutie beïnvloedde, aangezien het op een gegeven 
moment een patroon werd. Soms keek de rechter de advocaat al aan nadat ze een vraag had gesteld aan 
de verdachte. 

Bij strafzittingen 1 en 6 leek het ook alsof er rekening werd gehouden met de discrepantie in kennis en 
ervaring tussen de professionele participanten en de verdachte. De rechter geeft normaliter het woord 
aan de advocaat voor het pleidooi na het requisitoir, maar bij zitting 1 en 6 verifieerde de rechter eerst bij 
de verdachte of hij goed had begrepen wat er door de officier van justitie was gezegd. Een verklaring voor 
het aanspreken van ‘andere participanten’ door de rechter dan voorgeschreven, zou kunnen zijn dat beide 
verdachten nog redelijk jong waren en nog niet eerder in aanraking waren geweest met justitie. Om deze 
reden zou de rechter rekening kunnen houden met de aannemelijk beperkte ervaring en kennis van de 
verdachten.  
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       4.1.4 Interrupties  
Uit de analyse is gebleken dat interrupties door professionele participanten geoorloofd zijn. Bij de eerste 
strafzitting interrumpeerde de officier van justitie op het moment dat ze toch nog een vraag had, nadat ze 
haar beurt had afgesloten. Ook interrumpeerde de rechter tijdens het pleidooi van de advocaat om aan te 
geven dat het punt dat de raadsvrouw wilde maken duidelijk was. In zitting 6 interrumpeerde de rechter 
op het moment dat de verdachte iets noemde ter verdediging waar ze al kennis van had: “Een blanco 
strafblad. Ik heb het gezien.” Opvallend is dat bij twee van deze gevallen de rechter interrumpeerde om 
de participanten aan te sturen verder te gaan met hun verhaal.  

In de gevallen dat de verdachten interrumpeerden werd hier anders mee omgegaan. Bij de eerste 
strafzitting interrumpeerde de verdachte tijdens de evaluatie, waarop de rechter reageerde met: “Nee, nu 
ben ik aan de beurt.” Tijdens de tweede hoorzitting interrumpeerde de verdachte meerdere keren. De 
eerste keer was op het moment dat de rechter een stuk uit het proces-verbaal voorlas tijdens het verhoor 
van de strafbare feiten. De rechter behandelde de interruptie als volgt: “Ik ga eerst vertellen wat zij zeggen, 
dan kunt u later zeggen wat u erover vindt. Vindt u dat een goed idee?” Later tijdens de zitting 
interrumpeerde de verdachte een aantal keer op het moment dat de officier van justitie bezig was met 
het requisitoir. De eerste keer dat dit gebeurde, zei de officier: “Je mag op het eind op mij reageren.” De 
twee interrupties daarop beantwoordde de officier van justitie met een stopgebaar. Toen de verdachte 
vervolgens nog een keer interrumpeerde, greep de rechter in: “Meneer eerst is de officier aan het woord, 
dan de raadsman en u op het eind.” Opvallend is dat elke keer werd terugverwezen naar de vaste 
organisatie van beurten tijdens de strafzitting.  

Bij hoorzitting 4 interrumpeerde de verdachte tijdens de fase na het verhoor, waarbij de officier van 
justitie vragen stelde. Op het moment dat ze vroeg waarom de verdachte dacht dat hij weer op het slechte 
pad zou komen na een gevangenisstraf, onderbrak hij: “Ik word nergens aangenomen” met een 
verheffende stem. De verdachte in strafzitting 5 interrumpeerde twee keer tijdens de bespreking van de 
persoonlijke omstandigheden op momenten dat het overlijden van zijn stiefmoeder werd genoemd. Bij 
deze twee gevallen is het duidelijk dat de verdachten interrumpeerden op het moment dat het een 
onderwerp betreft waar aannemelijk emoties bij komen kijken.  

 

4.1.5 Beantwoording deelvraag 1 
Naar aanleiding van de analyse kan er antwoord worden gegeven op de eerste deelvraag: ‘Hoe wordt de 

beurtverdeling georganiseerd op macroniveau bij hoorzittingen met Arabische en Nederlandse 

verdachten?’ De rechter is verantwoordelijk voor de beurttoekenning en de aankondiging van de fases. 

Maar het blijkt dat er regelmatig afwijkingen plaatsvinden in de fasestructuur en de beurtverdeling tijdens 

de strafzitting, wat aangeeft dat de interactie die plaatsvindt de context beïnvloed (Heritage & Clayman, 

2010). Verschillende factoren spelen hierbij een rol, maar de culturele afkomst van de verdachten lijkt 

hierop geen invloed te hebben. Het verloop van de fases blijkt afhankelijk te zijn van de complexiteit van 

de strafbare feiten die worden behandeld. Tegelijkertijd wordt het beïnvloed door het wel of niet 

vroegtijdig afleggen van een bekentenis door de verdachte. Er zijn verschillende redenen waardoor andere 

participanten aan het woord komen dan verwacht. Tijdens de ‘complicating actions’ fase was dit 

voornamelijk nodig om begrip te realiseren of te verifiëren. Hierbij werd de discrepantie in ervaring en 

kennis tussen de professionals en verdachten zichtbaar. Dit kwam ook tot uiting tijdens de interrupties, 

waarbij interrupties door de professionals werden toegestaan, maar er informele sancties golden voor de 

verdachten (Heritage & Clayman, 2010). Hierbij werd telkens de gewenste organisatie van beurten 

expliciet gemaakt, wat aangeeft dat beurtverdeling een belangrijk aspect is tijdens de strafzitting (Komter, 

2012). Het is een manier om controle te houden over de interactie, waardoor machtsverhoudingen 

zichtbaar worden.   
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4.2 Micro-analyse  
In deze paragraaf zijn de belangrijkste resultaten van de micro-analyse opgenomen (zie bijlage 3). Eerst 

worden de bevindingen met betrekking tot de pauzes besproken en vervolgens wordt er ingegaan op de 

verschillende soorten overlap die plaatsvonden. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen Arabische 

en Nederlandse verdachten. Aan het eind van deze paragraaf worden de deelvragen met betrekking tot 

de beurtverdeling op microniveau beantwoord.  

      4.2.1 Pauzes 
Opvallend is dat de Arabische verdachten gemiddeld een pauze van drie of minder dan drie milliseconden 
hanteren voor het nemen van de beurt. Bij de Nederlandse verdachten loopt de gemiddelde lengte van 
pauzes uiteen, namelijk zes, negen en minder dan drie milliseconden. Bij de Nederlandse verdachten in 
‘De Kinderrechter’ en ‘De Rechtbank’ worden er relatief gezien meer open vragen gesteld dan bij de 
andere hoorzittingen. Dit zou wellicht een verklaring kunnen zijn voor het feit dat hun pauzes tussen 
beurten gemiddeld langer zijn (zie bijlage 3.4).   

Het lijkt alsof de rechter en verdachte hun snelheid van beurtwisseling op elkaar afstemmen, wat 
linguistieke accommodatie wordt genoemd (Spencer-Oatey & Franklin, 2009). Bij alle hoorzittingen is te 
zien dat de gemiddelde pauzes van de rechter en de verdachte met elkaar overeenkomen of afwijken met 
1 milliseconde. De hoorzitting bij de documentaire ‘De Rechtbank’ met de Nederlandse verdachte is de 
enige uitzondering. Hier hanteert de Nederlandse verdachte een gemiddelde pauze van 0.9 seconden en 
de rechter een gemiddelde pauze van 0.5 seconden. Het hoge gemiddelde van de verdachte wordt 
overigens gedeeltelijk veroorzaakt door zijn lange pauze van 3.3 seconde na de eerste vraag van de 
rechter, als de verdachte om zich heen kijkt alsof hij steun zoekt voor het beantwoorden van de vraag. Als 
deze pauze niet wordt meegenomen in de berekening zou zijn gemiddelde pauze op 0.6 uitkomen, wat 1 
milliseconde zou afwijken van de gemiddelde pauze van de rechter.  

 

      4.2.2 Overlap  
Bij alle Arabische verdachten en bij één van de Nederlandse verdachten is er sprake van overlap. Opvallend 

is dat bij de Arabische verdachten het meest gebruik werd gemaakt van coöperatieve overlap en bij de 

Nederlandse verdachte is voornamelijk sprake van interrupties (zie tabel 5). Daarbij moet wel vermeld 

worden dat de coöperatieve overlap voorkomt bij de Marokkaanse verdachten, maar niet bij de verdachte 

uit Koeweit. Zoals in het theoretisch kader naar voren kwam, zijn coöperatieve overlappingen bedoeld om 

een positieve bijdrage te leveren aan de interactie, om de ander aan te moedigen of om te laten zien dat 

de participant actief luistert. In tegenstelling tot interrupties, die zijn bedoeld om het gesprek te hinderen 

en de beurt over te nemen (Tannen, 2012). Bij een aantal overlappingen was het onduidelijk tot welke 

categorie ze behoren, waardoor deze zijn open gelaten (zie tabel 5).  

Tabel 5 
Gemiddelde pauze & typen overlap (micro-analyse) 

 Gemiddelde pauze 
tussen beurten  

Aantal keer overlap  Totaal aantal beurten 

Arabische verdachten  <0,3 7 coöperatief 
(28%)  
2 interrupties 
(8%)  
2 overlap - onduidelijk 
(8%)  

25 

Nederlandse verdachten  0,6 8 interrupties  29 
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(28%) 
2 overlap - onduidelijk 
(6%) 

 
Bij de analyse is geconstateerd dat er drie typen coöperatieve overlapp werden gebruikt door de 
Marokkaanse verdachten. Het eerste type is een overlap ter bevestiging middels een herhaling van de 
woorden van de rechter, het tweede type is een bevestigende overlap met “Ja” en het derde type betreft 
het beantwoorden van de vraag voordat deze volledig is gesteld. Hieronder volgen twee 
voorbeeldfragmenten om deze verschillende typen overlap te illustreren.  

In het eerste voorbeeld is te zien dat de verdachte de woorden van de Rechter herhaalt met als doel 
de uiting te bevestigen. 
Voorbeeld 1: coöperatieve overlap - herhaling van de woorden van de rechter (Marokkaanse verdachte, De 
Kinderrechter) 
 
[18] 

  
 .. 24 [02:34.2] 25 [02:34.8] 

VM [v]  J:a (.)  
RNL [v] Y u n u s  ( . )  Ja >↓dat je< intelli↑gent bent >dat hebben we< vorige ↑keer al  

  
[19] 
  
 . . 26 [02:37.4] 27 [02:39.3] 

RNL [v] vas t ↓ geste l d ↑  ( 0 .4) Dat b l i jkt  wel u it  je ge ↑sc hie↓denis↑  (0 .7)  Je bent alleen een  

  
[20] 
  
 . . 28 [02:40.3] 29 [02:43.0] 

VM [v]  Ja ik ben ↑af↓gegleden   
RNL [v] beet je  ↑af ↓geglede n dan moet  je:  ( . )  bove/  bov en ↑ op gaa n k l im↑ men (0 .6 ) > D a t  i s  a l < 

  
[21] 
  
 . . 30 [02:45.0] 31 [02:46.1] 

VM [v]  J :a (.)  dat zeker (. )  
RNL [v]  moei l i jker  dan ↑afDA↓ len heb wel  eens  begre ↓pen ( .)    

 
In bovenstaand fragment geeft de rechter een compliment aan de verdachte en stelt vervolgens dat de 
verdachte alleen ‘een beetje is afgegleden.’ Op het moment dat de rechter deze taaluiting heeft 
geproduceerd, bevestigt de verdachte dit met een “Ja” en een herhaling van de woorden van de rechter: 
“Ik ben afgegleden.” Hieruit kan worden opgemaakt dat de overlap is bedoeld om te laten weten dat hij 
het eens is met de woorden van de rechter, waardoor het een coöperatief karakter heeft. Dit type overlap 
komt voor bij beide Marokkaanse verdachten. 

Het tweede voorbeeld demonstreert de andere twee typen coöperatieve overlap. De verdachte geeft 
in dit voorbeeld antwoord op de vraag van de rechter voordat deze volledig is gesteld. Daarnaast is er 
sprake van een overlapping waarbij de verdachte een uiting van de rechter bevestigd met “Ja.” 
  
Voorbeeld 2: coöperatieve overlap – antwoord op vraag & bevestiging met ja (Marokkaanse verdachte, De 
Rechtbank) 
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 [1] 

  

 0 [00:13.0] 1 [00:16.6] 

RNL [v] U  ↑heeft  (0 .6)  wel ↓  (0 .8)  contact  ↑ geha d met  °M ok ↑dar°  (0 .2)  >Hè ↓u heeft<  

  
[2] 
  
 .. 2 [00:18.4] 3 [00:18.9] 4 [00:19.9] 

RNL [v] ↓ o p g e ↑ p ast  o p M o k ↑ d ar  ( . )   In ' t  ver↑ le↑den ( .)      En in welke periode ↑was  
VM [v]  J:a (.)  Ja    (toen    hij    z/)  (.)     

  
[3] 
  
 .. 5 [00:22.4] 6 [00:23.2] 7 [00:24.0] 

RNL [v] ↑dat? Toen hi j  ba↓by ↓wa s:  (0 .5) En wanneer ↑was dat  
VM [v] ↑ toen hi j  ↑BA↓BY ↓ ja  (0.5 )  Ja  

 
Na de vraag van de rechter “In het verleden?” zegt de verdachte “Ja” en wil vervolgens toevoegen wanneer 
dat was. Als de rechter op dat moment vraagt in welke periode dat was, kapt de verdachte zijn uiting af 
en produceert vervolgens hetzelfde antwoord nog voordat de vraag is afgerond. Aangezien de uiting is 
bedoeld om de rechter van informatie te voorzien die hij wil hebben, levert de verdachte op die manier 
een positieve bijdrage aan de interactie. Hierdoor is de overlap coöperatief van karakter. Vervolgens 
herhaalt de rechter het antwoord van de verdachte. Tijdens het laatste woord van de uiting van de rechter 
overlapt de verdacht met een bevestigende “Ja.” Dit is een coöperatieve overlapping, omdat het de 
rechter laat weten dat hij het goed heeft begrepen en verder kan gaan met de volgende vraag.  

Interrupties zijn in tegenstelling tot coöperatieve overlap bedoeld om de uiting van de ander te 
hinderen en de beurt over te nemen (Tannen, 2012). Tijdens de analyse van de interrupties van de 
Nederlandse verdachte uit de documentaire ‘Kleine Delicten,’ zijn vijf verschillende typen interrupties 
ontdekt. De interrupties zijn bedoeld om te corrigeren, ontkennen, excuseren, verantwoorden of om 
informatie te verschaffen waar niet om is gevraagd. Van elk type interruptie wordt hieronder een 
voorbeeld gedemonstreerd.  

In voorbeeld 3 is te zien dat de verdachte interrumpeert met als doel de uiting van de rechter te 
corrigeren. Voorafgaand aan dit fragment zijn de rechter en verdachte al in discussie over wat er is gezegd 
en door wie. 
 
Voorbeeld 3: interruptie - correctie 
[6] 
  
 .. 7 [00:19.7] 8 [00:21.0] 9 [00:22.6] 

RNL [v] m a a r =  Nou dat  zei/  waren uw ↓eigen ver↓klaarwoo r  den  
VNL [v]  Nee dat ze i  de a↑gent  ( . )   Nee ne e   

  
[7] 
  
 .. 10 [00:25.3] 

RNL [v] maar  
VNL [v] nee  dat  heeft  d ie  agent  tegen  ↓ mij  gezegd  mevrou w Sorry want ik ↑wist  het ook ↓nie t  
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[8] 
  
 .. 11 [00:29.7] 

VNL [v]  i k  ha d niet  op mi jn <hor ↑loge gek eken ↓toen> daar  had ik  geen t i jd  ↓v oor  ( . ) Eh de  

 
Op het moment dat de rechter zegt dat het de eigen verklaarwoorden van de verdachte zijn, interrumpeert 
de verdachte met als doel te corrigeren. Door driemaal “nee” te zeggen geeft de verdachte aan dat de 
verklaring van de rechter volgens hem onjuist is. Vervolgens verkondigt de verdachte wat volgens hem de 
correcte verklaring is: “dat heeft die agent tegen mij gezegd.” 

In het volgende voorbeeld worden twee interrupties gedaan door de verdachte. De eerste is bedoeld 
om de uiting van de rechter te ontkennen en de tweede is bedoeld om zichzelf te excuseren.   
 
Voorbeeld 4: interruptie – ontkenning & excuses 
13] 
  
 .. 

RNL [v] heb wel  gezegd tegen  de bestuurder dat  ik  van de po↑lit ie was en ik  VROEG HE M 

  
[14] 
  
 15 [00:52.8] 16 [00:55.1] 

RNL [v] hè ↓toen Nee meneer a/ (.) als ik nou ↑eerst  
VNL [v] heeft  ie  ↑ook niet  ge↓zegd ( . )  >ov er igens< (0 .4 )  

  
[15] 
  
 .. 17 [00:59.0] 

RNL [v] even AF mag  ma↓ken wat  de a gent  wat  de a ↑gent   zegt en dan kunt U daarna  
VNL [v]  sorry                        neemt u mij  

  
[16] 
  
 .. 18 [01:00.9] 

RNL [v] re ag e↑ r e n  wa nt ↑a nders  wordt het  een beetje on↑ha ndige ma nier va n discuss ieren   
VNL [v] niet kwa↓lijk 

  
Bij dit voorbeeld is te zien dat de verdachte interrumpeert terwijl de rechter een stuk voorleest uit het 
proces-verbaal. Aan de uiting is te zien, dat het is bedoeld om hetgeen wat de rechter voorleest te 
ontkennen: “Heeft ie ook niet gezegd overigens.” De rechter behandelt deze overlap ook als een 
interruptie en bespreekt vervolgens de gewenste volgorde van beurten op macroniveau. Ook hierbij heeft 
de verdachte de behoefte om zijn excuses aan te bieden tijdens de uiting van de rechter, wat zorgt voor 
overlap. Over de oprechtheid van zijn excuus kan daarom ook getwijfeld worden.  

In voorbeeld vijf interrumpeert de verdacht met als doel zichzelf te verantwoorden voor zijn 
interrumperende gedrag. Dit fragment vindt plaats na de tweede keer dat de rechter de verdachte erop 
heeft gewezen om te wachten met antwoorden. 
 
Voorbeeld 5: interruptie – verantwoording  
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[22] 

  

 .. 26 [01:21.8] 

RNL [v]  Maar meneer  SAmel↓hof u bent  ↑oud genoeg om t e kunnen ↑ wachten  even met   
VNL [v] e : h =  

  
[23] 
  
 .. 27 [01:26.6] 28 [01:28.6] 

RNL [v] rea↓geren l i jkt  mi j  >↑dus ik</ ( . ) Het is  me (( ) ) als  ik 'm nu ( .)    toe ( . )                  
VNL [v]  Het is ↑meer ↓ver↑ba↓zing nu e:h mevrouw  

  
[24] 
  
 29 [01:28.9] 30 [01:30.0] 31 [01:31.5] 

RNL [v] me neer  S A mel ↓ h of  ( . )  Ja↑ (0.9 ) E:hm (0.4) hij  ↑zet e:h >ik zag dat de bestuurder uit   
VNL [v] de rech°ter°    

 
Terwijl de rechter bezig is met haar uiting, waarin ze de verdachte aanspreekt op het feit dat hij telkens 
interrumpeert, onderbreekt de verdachte met: “Het is meer verbazing nu”. Hiermee verantwoordt de 
verdachte zijn interrupties op basis van dat hij verbaasd is. Aan het feit dat de rechter telkens de beurt 
probeert terug te krijgen, is te zien dat de overlap van de verdachte interruptief is van karakter.  

In het laatste voorbeeld interrumpeert de verdachte om informatie te verschaffen waar niet om is 
gevraagd, terwijl de rechter bezig is met parafraseren.  
 
Voorbeeld 6: interruptie – informatie verschaffen waar niet om is gevraagd 
[41] 
  
 56 [02:34.3] 57 [02:35.7] 

RNL [v] U/ u zei  v/ eh ((            ))/   I K  ↑ H E B  D A T  W E L  G E Z E G D  m a a r  d a a r  w a s  e e n  ↓ r e d e n 
VNL [v]                      Ik/ ik ↑vind   dat 

  
[42] 
  
 .. 58 [02:37.7] 

RNL [v]  voor  daar komt het °wel op neer° 
VNL [v]       Ik vind dat ik als Nederlands ↑staatsburger het ↑recht heb om door  

  
[43] 
  
 .. 

RNL [v]  
VNL [v] ambtenaren in ↑functie op een fat↑soenlijke manier te worden ↑aangesproken  

 
In dit voorbeeld probeert de rechter te constateren dat de verdachte de beledigende woorden tegenover 
de ambtenaar in functie heeft uitgesproken, maar de verdachte interrumpeert tijdens deze uiting om zijn 
mening te verkondigen. De eerste keer dat de verdachte probeert te interrumperen, zet de rechter haar 
beurt door, door harder te gaan praten. Dit dient als prosodische cue om aan te geven dat de interruptie 
niet gewenst is. Maar de verdachte interrumpeert later in de uiting alsnog, om zijn mening uit te spreken.  
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      4.2.3 Beantwoording deelvragen 2 & 3 
Aan de hand van de resultaten uit de micro-analyse kan antwoord worden gegeven op de deelvragen met 
betrekking tot de beurtverdeling op microniveau: ‘Hoe verloopt de beurtwisseling op microniveau tussen 
verdachten met een Nederlandse achtergrond en de rechter?’ en ‘Hoe verloopt de beurtwisseling op 
microniveau tussen verdachten met een Arabische achtergrond en de rechter?’ Over het algemeen kan er 
gesproken worden van linguistieke accommodatie tussen de rechter en verdachte tijdens de hoorzitting, 
kijkend naar de lengte van de gemiddelde pauze tussen de beurten. Daarnaast is het opvallend dat 
Arabische verdachten een korte pauze tussen beurten hanteren (3 milliseconden of korter). Ook is er 
alleen sprake van coöperatieve overlap bij de Arabische verdachten, wat ten goede kwam aan het verloop 
van de interactie. Dit zijn allebei kenmerken van de high-involvement style (Tannen, 2012), die sterk 
aanwezig is binnen de Arabische cultuur (Pӧhaker, 1998). Met betrekking tot de pauzes tussen beurten 
van de Nederlandse verdachten kan niets worden geconcludeerd, omdat deze erg variëren. Bij slechts één 
van de Nederlandse verdachte kwamen overlappingen voor, die voor het grootste gedeelte interruptief 
van karakter waren. Uit de analyse is gebleken dat deze werden gebruikt om te corrigeren, ontkennen, 
excuseren, verantwoorden of om informatie te verschaffen waar niet om was gevraagd. De interrupties 
door de Nederlandse verdachte waren hinderend voor het gesprek en werden niet gewaardeerd. Dit was 
te zien aan het feit dat de rechter dit een aantal keer expliciet benoemde, waarbij werd verwezen naar de 
gewenste volgorde van beurten op macroniveau. De informele sancties hebben in dit geval niet geleid tot 
controle over de beurtverdeling (Heritage & Clayman, 2010).  

5. Conclusie 
Na de beantwoording van de deelvragen aan de hand van de resultaten uit de analyse, kan in dit hoofdstuk 
antwoord worden gegeven op de centrale vraag ‘Op welke manier wordt de beurtverdeling 
georganiseerd op macroniveau en microniveau tijdens strafzittingen met Arabische en Nederlandse 
verdachten?’  

De conclusie die centraal staat in dit rapport komt neer op de ‘yellow brick road’ theorie van Heritage 
& Clayman (2010). De institutionele regels met betrekking tot de beurtverdeling hebben invloed op de 
interactie, maar wat er gebeurt tijdens die interactie heeft net zoveel invloed op de daadwerkelijke 
beurtverdeling. Op macroniveau blijkt dit uit het feit dat er regelmatig afwijkingen optreden in de volgorde 
van fases en de beurtverdeling. Op microniveau komt dit tot uiting in de linguïstieke accommodatie tussen 
de rechter en de verdachte, waarbij ze hun snelheid van beurtwisseling aan elkaar aanpassen.  

Het verloop van de fases en de beurtverdeling op macroniveau wordt beïnvloed door verschillende 
factoren, maar cultuur lijkt hierin geen rol te spelen. Zo is het verloop van de fases bij ‘complicating actions’ 
(Labov, 1972) onder andere afhankelijk van de complexiteit van de strafbare feiten. Een andere 
interessante bevinding omtrent de beurtverdeling op macroniveau is dat professionele participanten 
enerzijds rekening lijken te houden met het gebrek aan ervaring en kennis van de verdachten (Heritage & 
Clayman, 2010; Komter, 2012), zoals bleek uit de gevallen waarbij de advocaat de beurt nam tijdens het 
verhoor als de verdachte niet in staat was de vraag te beantwoorden. Anderzijds wordt de beurtverdeling 
gebruikt om controle te houden (Komter, 2012) en machtsafstand te demonstreren. Zo wordt op het 
moment dat een verdachte interrumpeert verwezen naar de vaste organisatie van beurten op 
macroniveau, waardoor machtsrelaties zichtbaar worden. Dit werd geconstateerd bij zowel de macro- als 
micro-analyse en bevestigt dat de beurtverdeling een belangrijk aspect is tijdens de strafzitting (Komter, 
2012).   

In het theoretisch kader werd de verwachting geschept dat Arabische verdachten vaker door de 
rechter heen zouden praten op ongepaste momenten dan Nederlandse verdachten, op basis van de high-
involvement style die sterk aanwezig is binnen de Arabische cultuur (Pӧhaker, 1998). Kijkend naar zowel 
de macro- als micro-analyse, blijkt deze verwachting niet te kloppen. Volgens Tannen (2012) zouden de 
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coöperatieve overlappingen opgevat kunnen worden als interrupties door participanten met een high-
considerateness style en de flow van het gesprek kunnen verstoren. Echter, deze overlappingen droegen 
juist bij aan het verloop van de interactie op microniveau. Enkel de overlappingen die interruptief van 
karakter waren, werden op die manier behandeld.  

6. Discussie   
In eerste instantie was het onderzoek erop gericht om verschillen en overeenkomsten in de beurtverdeling 
te ontdekken tussen hoorzittingen met Arabische verdachten en hoorzittingen met Nederlandse 
verdachten. Echter, het materiaal dat gebruikt is tijdens het onderzoek was niet voldoende om fenomenen 
te kunnen ontdekken op basis van de culturele afkomst. Daarbij komt kijken dat op uitzondering van één 
verdachte uit Koeweit, alle verdachten onder de categorie ‘Arabisch’ van Marokkaanse afkomst waren. 
Hoewel Marokko tot de Arabische wereld behoort (Unesco, 2016), zijn er ook veel niet-Arabische 
Marokkanen, zoals berbers (McFarland, 2002). Hierdoor kan worden getwijfeld aan de Arabische afkomst 
van de verdachten in dit rapport. Bij voorkeur had ik een specifiekere categorie genomen, maar bij het 
online beschikbare materiaal werd in weinig gevallen de afkomst van de verdachte expliciet genoemd. 
Hierdoor was ik genoodzaakt om de categorie breed te houden. Daarnaast was bij de hoorzittingen die 
zijn gebruikt als materiaal sprake van uiteenlopende lengtes met betrekking tot de duur van de zitting en 
verschillende soorten misdrijven. Dit kan van invloed zijn op het aantal beurten en de beurtverdeling. Voor 
een toekomstig vergelijkend onderzoek zou het beter zijn als dit soort factoren overeenkomen. Daarnaast 
zou er gebruikt gemaakt moeten worden van een groter corpus en specifiekere doelgroepen om 
fenomenen te ontdekken en conclusies te trekken.  

Het geanalyseerde materiaal was juist wel geschikt om andere factoren die van invloed zijn op de 
beurtverdeling tijdens de strafzitting te ontdekken. Door ‘uit te zoomen’ is de valkuil van maximale 
interpretatie vermeden, waarbij verschil in beurtverdeling zou worden toegeschreven aan culturele 
factoren. Uit dit onderzoek is daardoor duidelijk geworden hoe de beurtverdeling op macroniveau en 
microniveau elkaar beïnvloeden.  

Een suggestie voor vervolgonderzoek is een grootschalig onderzoek naar de aanwezigheid van de high-
considerateness style en de high-involvement style (Tannen, 2012) bij Nederlandse sprekers. Aangezien 
hier nog geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, is in dit rapport aangenomen dat de high-
consideratness style de norm is in Nederland. Daarnaast is de accommodatie van de snelheid van 
beurtwisseling tussen de rechter en verdachte een interessant fenomeen om uitgebreider te bestuderen. 
Dit is wellicht in verband te brengen met de creatie van een intercultuur (Sarangi, 1994). 
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Bijlage 1: macro-analyse  
Nederlandse verdachten  
Hoorzitting 1:   
Politierechter: Nederlandse man – gemiddelde leeftijd  
Verdachte: Nederlandse jongen van 23 jaar 
Persoonlijke omstandigheden: nog niet eerder in aanraking geweest met justitie   
Misdrijf: inbraak woning en diefstal auto  
Context: moeder aanwezig in de zaal  
Duur van de zitting: circa 30 minuten  
 
Hoorzitting 2 
Politierechter: Nederlandse vrouw  
Verdachte: Nederlandse man 
Persoonlijke omstandigheden: heeft een kind  
Misdrijf: vriendin mishandeld & moeder en zus mishandeld  
Context: studenten/collega’s aanwezig van OJ (lerende setting) 
Duur zitting: circa 45 minuten  
 
Hoorzitting 3: 
Politierechter: Nederlandse vrouw  
Verdachte: Nederlandse man  
Persoonlijke omstandigheden: werkt niet, ontvangt een uitkering. Meerdere keren in aanraking geweest 
met justitie.  
Misdrijf: stalking en vernieling auto gestalkte.  
Context: Man heeft een relatie gehad met de vrouw die hij stalkte. Ook familie aanwezig van de 
verdachte.   
Duur van de zitting: circa 90 minuten  
 

B = bode    / = geen bijzonderheden in fase 
R= rechter    ><= wordt overgeslagen  
OJ = Officier van justitie  vet en onderstreept = anders dan verwacht 
V = verdachte  
A = advocaat  
S = slachtofferhulp 

Fase  Partic
i 
pante
n 

Zitting 1 Partici 
pante
n  

Zitting 2  Partic
i 
pante
n 

Zitting 3 Partic
i 
pante
n  

Abstract & 
orientation 

       

Openingsfase  B 
R 

/ B 
R 

/ B 
R 

/ B 
R 

Dagvaarding  OJ / OJ / OJ / OJ 

Complicating 
action  

       



22 
 

Verhoor 
verdachte 
strafbare 
feiten  

R-V / R-V V stelt 
retorische 
vraag  
 
V 
interrumpee
rt 
R: : “ik ga 
eerst 
vertellen 
wat zij 
zeggen, dan 
kunt u later 
zeggen wat 
u erover 
vindt. Vindt 
u dat een 
goed idee?” 
 
V: “Ja, snap 
je?” 
R koppelt 
terug: 
“Snapt u het 
nog? 

R-V Strafbare feit 1 
De rechter stelt in 
eerste instantie 
vragen aan de 
verdachte. Maar 
er blijkt 
onduidelijkheid te 
zijn over 
materiaal, 
waardoor 
advocaat inhaakt.  
 
Daarnaast 
verduidelijkt de 
advocaat telkens 
uitingen naar de 
rechter en de 
client toe.  

R-V-A 

Vragen OJ & 
advocaat 

R-A  
(A-V) 
R-OJ  
(OJ-V) 

OJ: “ik heb 
verder geen 
vragen” 
Rechter 
neemt 
beurt. 
OJ 
interrumpee
rt: “ik heb 
toch nog één 
vraag” 

R-A  
R-OJ  
OJ-V 

/ R-A  
R-OJ  
OJ-V 

Bij de 
beantwoording 
licht de advocaat 
vaak de uiting van 
de verdachte toe. 
Ook als hij twijfelt 
neemt ze de 
beurt.  
 
Op een gegeven 
moment wordt 
het een patroon.  
R: “en dan kijk ik 
ook even naar uw 
advocaat.” 
 
Er was een 
misverstand over 
materiaal wat 
verdachte heeft 
meegenomen. R 
dacht dat het 
getranscribeerd 

>R-A< 
R-OJ 
OJ-V-
A 
R-V-A 
B 
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was en riep de 
bode om het op te 
nemen in het 
rapport. Toen 
bleek dat het 
alleen audio was, 
werd de bode 
bedankt en 
teruggestuurd.  

      Verhoor Strafbare 
feit 2 
 

R-V 

      Vragen OJ & 
advocaat 
 
R-A: vraag-
antwoord  
A-V: vraag-
antwoord 
 

>R-A< 
R-OJ 
OJ-V 
R-A 
A-V 

      Slachtofferverklar
ing 
R leest slachtoffer 
verklaring voor.  
R geeft beurt aan 
S voor 
schadevergoeding  
R-S: vraag- 
antwoord  
OJ-R: “U begrijpt 
het wel?” 
R vat samen 

R-S 
OJ-R 
R 

Verhoor 
verdachte 
persoonlijke 
omstandighed
en  

R-V / R-V / R-V R vraagt A om 
verduidelijking  
Overleg tussen V 
& A bij het 
beantwoorden 
van de vragen   

R-V-A 

Vragen 
advocaat en 
OJ 

R-A  
(A-V) 
R-OJ  
(OJ-V) 

R stelt 
moeder in 
staat om wat 
toe te 
voegen.  

R-A  
R-OJ  
R- 
moed
er 
jongen 

/ R-A  
R-OJ  
 

/ >R-A< 
R-OJ 
OJ-V 

      Pauze  R 

Requisitoir R-OJ R vraagt V of 
hij OJ 

R-OJ 
R-V 

OJ: kondigt 
aan dat er 

R-OJ 
OJ-V 

R vraagt OJ om 
verduidelijking  

R-OJ 
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begrepen 
heeft 

collega’s in 
de zaal 
zitten die 
het 
requisitoir 
hebben 
voorbereid 
dat zij gaat 
voorlezen 
(lerende 
setting). Ze 
vraagt of de 
verdachte 
daar 
bezwaar 
tegen heeft. 
De 
verdachte 
heeft geen 
bezwaar.  
 
V mompelt 
OJ: “u mag 
op het eind 
op mij 
reageren.” 
 
V 
interrumpe
ert 
OJ non-
verbaal stop 
gebaar 
 
V 
interrumpe
ert 
OJ non-
verbaal 
stopgebaar 
 
V 
interrumpe
ert  
 
R: “meneer 
eerst is de 
officier aan 

R-V 
 

OJ corrigeert 
zichzelf 
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het woord, 
dan de 
raadsman 
en u op het 
eind.” 

Pleidooi R-A 
R-OJ 
(R-A) 
(R-OJ) 

R 
interrumpee
rt na 
herhaling A: 
“je punt is 
duidelijk” 

R-A 
 

/ R-A 
R-OJ 
R-A 
 

 R-A 
R-OJ 

Laatste woord R-V / R-V / R-V / R-V 

      Pauze R 

Evaluation        

Evaluatie    R V 
interrumpee
rt: “ik ik ik” 
Rechter: 
“nee, nu ben 
ik aan de 
beurt.” 

R 
V 

R: “Ik vind 
het écht niet 
kunnen.” 
V: “Niemand 
zou het 
normaal 
vinden.” 

R 
V 

/ R 

Resolution        

Uitspraak  R /  / R / R 

Coda        

Vrijlating of 
veroordeling  

R / 
+ uitleg over 
hoe het nu 
verder 
verloopt 

 R: “Is het 
duidelijk” 
OJ zegt dat 
de straf niet 
helemaal 
duidelijk is  
R 
herformulee
rt uiting  
R: “Is het zo 
duidelijk?” 
OJ bevestigt.  

R 
OJ 

/ R 

Arabische verdachten  
Hoorzitting 4: 
Verdachte: Marokkaanse jongen  
Politierechter: zelfde Nederlandse vrouw als bij hoorzitting 3 
Persoonlijke omstandigheden: jonge jongen, meerdere keren in aanraking geweest met justitie, werkt 
part-time bij de hema, zit niet op school  
Misdrijf: auto-inbraak  
Context: niemand aanwezig in de zaal, behalve ik. De zitting had een uur vertraging.  
 
Hoorzitting 5 
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Verdachte: Marokkaanse man 
Politierechter: zelfde Nederlandse vrouw als bij hoorzitting 3 
Misdrijf: rijden zonder rijbewijs en met alcohol achter het stuur. 
Persoonlijke omstandigheden: man heeft een alcoholprobleem, is meerdere keren in aanraking geweest 
met justitie voor dezelfde feiten, zijn stiefmoeder was recentelijk overleden.     
Context: Zijn vrouw was ook aanwezig in de zaal. De zitting had een uur vertraging.  
 
Hoorzitting 6: 
Verdachte: Marokkaanse jongen  
Politierechter: Nederlandse vrouw  
Misdrijf: auto-inbraak.  
Persoonlijke omstandigheden: jonge jongen, blanco strafblad.  
Context: eerste keer in aanraking met justitie  
 

B = bode  
R= rechter  
OJ = Officier van justitie  
V = verdachte  
A = advocaat  
RM = reclasseringsmedewerker  

Fase  Partici 
panten 

Zitting 4 Partici 
panten  

Zitting 5  Partici 
panten 

Zitting 6 

Abstract & 
orientation 

      

Openingsfase  B 
R 

/ B 
R 

/ B 
R 

OJ deelt mee dat de 
tweede zaak die zou 
worden behandeld die 
dag is ingetrokken.  
 
A getuigt dit erg 
jammer te vinden, 
omdat het juist zo 
gunstig zou zijn om 
beide zaken te 
behandelen.  
 
OJ&R snappen dat, 
maar laten de zaak 
door gaan. 

Dagvaarding  OJ / OJ R verifieert na afloop of 
dat ook bekend was bij A 

OJ 
R-A 

Na het voorlezen van 
de dagvaarding, 
vraagt OJ of A het 
aanvullende proces 
verbaal ook voor zich 
heeft.  
A zegt dit niet te 
hebben.  
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R heeft twee kopietjes 
en overhandigt die 
aan A.  

Complicating 
action  

      

Verhoor 
verdachte 
strafbare feiten  

R-V / R-V Rechter vraagt aan de 
advocaat of een andere 
zaak al is afgedaan.   

R-V-A 
 

/ 

Vragen OJ & 
advocaat 

R-A  
(A-V) 
R-OJ  
(OJ-V) 

>Fase overgeslagen< 
fases lopen in elkaar 
door 

 >fase overgeslagen< 
fases lopen in elkaar over  

 >Fase overgeslagen< 
fases lopen in elkaar 
door 

Verhoor 
verdachte 
persoonlijke 
omstandigheden  

R-V Advocaat wordt erbij 
gehaald, omdat 
verdachte de code 
‘184a’ niet kent.  

R-V-A Als R de stiefmoeder van 
V noemt tijdens het 
verhoor over zijn 
alcoholprobleem, 
interrumpeert V.  
 
R betrekt RM bij het 
gesprek om na te gaan 
hoe het verhaal zit met 
betrekking tot V’s 
welwillendheid om wel of 
niet mee te werken met 
de reclassering.  
 
R geeft wel twee keer 
aan dat ze weer 
terugkomt bij de 
verdachte.  
 
Als vervolgens het 
overlijden van de 
stiefmoeder van V weer 
wordt genoemd, 
interrumpeert hij weer. 

R-V 
R-RM 

Rechter 
interrumpeert als V 
verwijst naar de 
verklaring van de 
reclassering dat hij 
een blanco strafblad 
heeft: “Ik heb het 
gezien. Een blanco 
strafblad.” 

Vragen advocaat 
en OJ 

R-A  
(A-V) 
R-OJ  
(OJ-V) 

OJ vraagt om 
verduidelijking 
waarom V denkt weer 
op het slechte pad te 
komen als hij uit de 
gevangenis komt.  
V interrumpeert: “Ik 
word nergens 
aangenomen” 

R-OJ 
OJ-V 
R-A 

/ R-OJ 
OJ-V 
R-A 
A-V 

/ 

Requisitoir R-OJ R wijst OJ op een punt 
dat ze niet heeft 
besproken  

R-OJ 
R 

Na requisitoir vat R het 
samen, waarna OJ het 
bevestigt.  

R-OJ Na afloopt vraagt R 
aan V: “Is het duidelijk 
voor u?” 
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Pleidooi R-A 
R-OJ 
(R-A) 
(R-OJ) 

 R-A 
R-OJ 
 

 R-A 
R-OJ 

Advocaat neemt 
woord zonder 
toewijzing van de 
rechter.  

Laatste woord R-V / R-V / R-V / 

Evaluation       

Evaluatie    R / R Als R verkondigt dat ze 
ziet dat de man hulp 
nodig heeft, reageert R 
bevestigend.  

R 
V 

/ 

Resolution       

Uitspraak  R / R / R  

Coda       

Vrijlating of 
veroordeling  

R / R Na uitspraak wenst R-V 
veel succes.  
V bedankt.  

R-V / 

  V heeft nog een vraag 
over zijn straf aan OJ. R 
zegt vervolgens dat het 
vaak wel mogelijk is. 
Maar de OJ stelt voor 
om het uit te zoeken en 
het naar A te mailen.  

V-OJ 
R-V 
A 

  V reageert op de 
mededeling om in 
hoger beroep te 
kunnen gaan met “ja” 
en overlegt 
vervolgens met A.  
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Bijlage 2: observaties etnografisch onderzoek  
Interruptie  
Fase die niet wordt genoemd in de literatuur 
Vraag door de rechter – antwoord door de verdachte – structuur wordt doorbroken  
Volgorde van de fases verloopt anders dan voorgeschreven  

1.1 Hoorzittingen met Nederlandse verdachten  
De strafzittingen met Nederlandse verdachten zijn geobserveerd op maandag 14 maart 2016 in de 
rechtbank in Utrecht. De zittingen werden behandeld door een politierechter.  
 
Hoorzitting 1:  
Politierechter: Nederlandse man – gemiddelde leeftijd  
Verdachte: Nederlandse jongen van 23 jaar 
Persoonlijke omstandigheden: nog niet eerder in aanraking geweest met justitie   
Misdrijf: inbraak woning en diefstal auto  
Context: moeder aanwezig in de zaal  
Duur van de zitting: circa 30 minuten  

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en gaat na 

wie er aanwezig zijn, ook in de zaal 
(moeder) 

- Rechter geeft het woord aan de OJ.  

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Jongen wordt beschuldigd van 
een inbraak in een woning en diefstal 
van een auto samen met andere 
jongens.  

- OJ gaat weer zitten  

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbare feiten  

- Rechter neemt het woord en begint de 
verdachte te ondervragen over de 
strafbare feiten 

- Het type conversatie is: vraag door de 
rechter – antwoord door de verdachte. 

- Verdachte ontkent de strafbare feiten   

  Rechter checkt bij de advocaat of zij bepaalde 
stukken heeft.  

 Vragen OJ Fase die niet wordt genoemd in de literatuur: 
Rechter vraagt de OJ of ze vragen heeft aan de 
verdachte over het eerste gedeelte van het 
verhoor.  

- OJ – verdachte: vraag-antwoord 
structuur 

- OJ: ik heb verder geen vragen  
- Rechter neemt de beurt over  
- OJ interrumpeert: ik heb toch nog één 

vraag.  
- OJ – verdachte: vraag – antwoord  
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 Verhoor verdachte 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter neemt de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte 
door en stelt hier enkele vragen over 
aan de verdachte.  

Verdachte woont nog bij zijn moeder, is 
werkzaam bij een schildersbedrijf en doet aan 
voetbal.   

 Vragen advocaat en OJ Rechter vraagt de advocaat en de OJ of ze 
vragen hebben aan de verdachte over het 
tweede gedeelte van het verhoor. 

  - Rechter spreekt de moeder van de 
verdachte aan in de zaal: “als de 
verdachte jonger was dan 18, dan zou 
ik u ook vragen of u nog wat toe te 
voegen heeft aan het verhaal, maar 
dat is niet het geval. Als u wel wat wil 
zeggen, dan mag dat wel, maar het 
hoeft niet.” 

- Moeder van verdachte bedankt.  
 

 Requisitoir - Rechter: “dan geef ik nu de beurt aan 
de officier van justitie.” 

- Officier van justitie gaat staan en 
begint met het requisitor, wat tevens 
ook in de narratief vorm wordt verteld: 
van abstract & orientation tot en met 
Resolution. Ze loopt dit rijtje bij beide 
strafbare feiten af en beargumenteerd 
dat die volgens haar bewezen zijn. 
Daarnaast beschuldigd ze de verdachte 
van liegen, naar aanleiding van een 
andere verklaring tijdens de 
strafzitting dan bij het politieverhoor. 

  - Rechter vraagt aan de verdachte: “U 
begrijpt wat de officier van justitie 
zegt? 

- Verdachte bevestigd  

 Pleidooi - De rechter kent vervolgens de beurt 
toe aan de advocaat voor de 
verdediging  

- Advocaat gaat staan en begint over de 
beschuldiging van liegen. Ze herhaalt 
een aantal keer dat de manier waarop 
het politieverhoor is gegaan, heeft 
geleid tot een gestuurd antwoord door 
de verdachte.  

- Rechter interrumpeert dan: “Je punt is 
duidelijk.” 
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- Vervolgens gaat de advocaat verder 
met de verdediging 
 

- De advocaat sluit de beurt af met: 
“Dankuwel” 

- Rechter: “dankuwel” 

 Laatste woord - Rechter tegen de verdachte: “U heeft 
recht op het laatste woord. Wilt u nog 
wat zeggen? 

- Verdachte: vindt de eis van de OJ te 
hoog en is het er niet mee eens, omdat 
hij zegt dat hij onschuldig is.  

Evaluation  Doorgaans aanwezig   - Rechter spreekt zijn twijfel over de 
zaak uit. Hij vindt het een raar verhaal, 
maar weet niet of er genoeg bewijs is 
om te bewijzen dat de verdachte de 
het eerste strafbare feit heeft begaan.  
“Die overtuiging heb ik niet” 

- Verdachte interrumpeert: “Ik, ik, ik” 
- Rechter: “Nee, nu ben ik even aan de 

beurt.” 

Resolution  Uitspraak  - Rechter: “Voor het primaire strafbare 
feit is niet genoeg bewijs. Voor het 
subsidiaire strafbare feit wel.” 

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter geeft de verdachte een 
taakstraf  

- Rechter benoemt het recht voor de 
verdachte en de OJ om in hoger 
beroep te gaan.  

- Rechter geeft uitleg aan de verdachte 
over hoe het verder verloopt. 
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Interruptie  
Fase die niet wordt genoemd in de literatuur 
Vraag door de rechter – antwoord door de verdachte – structuur wordt doorbroken  
Volgorde van de fases verloopt anders dan voorgeschreven  
Ander participant in de fase aan het woord dan voorgeschreven  
 
  
 
Hoorzitting 2 
Politierechter: Nederlandse vrouw  
Verdachte: Nederlandse man 
Persoonlijke omstandigheden: heeft een kind  
Misdrijf: vriendin mishandeld & moeder en zus mishandeld  
Duur zitting: circa 45 minuten  
 

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en gaat na 

wie er aanwezig zijn, ook in de zaal 
- Rechter geeft het woord aan de OJ.  

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Man wordt beschuldigd van 
mishandeling van zijn vriendin.   

- OJ gaat weer zitten  

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbare feiten  

- Rechter neemt het woord en begint de 
verdachte te ondervragen over de 
strafbare feiten 

- Het type conversatie is: vraag door de 
rechter – antwoord door de verdachte. 

- Verdachte geeft toe dat hij zijn 
vriendin een ‘elleboogje’ heeft 
gegeven.   

- Rechter begint over dat de verdachte 
coke zou hebben gebruikt.  

- Verdachte geeft toe. 
- Rechter zegt dat dit op het persoonlijk 

vlak verder wordt behandeld. “Eerst 
de feiten en dan het persoonlijke 
vlak.” 

- Vraag door de rechter – antwoord 
door de verdachte -structuur zet zich 
voort.  

- Op een gegeven moment stelt de 
verdachte een retorische vraag: “wat 
kan ik er anders van maken?” 

 
- Verdachte gaat steeds harder praten, 

het lijkt alsof hij emotioneel wordt.  
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- Rechter leest verklaring van de politie 
voor. 

- Verdachte interrumpeert.  
- Rechter: “ik ga eerst vertellen wat zij 

zeggen, dan kunt u later zeggen wat u 
erover vindt. Vindt u dat een goed 
idee?” 

- Verdachte: “ja.” 
 
Op een gegeven moment gaat het erover dat 
de moeder en zus van de verdachte later hun 
aanklacht hebben ingetrokken.  

- De verdachte reageert met: “Ja, snap 
je?” 

- De rechter koppelt de vraag terug: 
“snapt u het nog?” 

 Vragen OJ & advocaat Fase die niet wordt genoemd in de literatuur: 
Rechter vraagt de OJ & advocaat of ze vragen 
hebben aan de verdachte over het eerste 
gedeelte van het verhoor. OJ heeft wel een 
aantal vragen, maar de advocaat niet. 

- OJ – verdachte: vraag-antwoord 
structuur 

- OJ: dankuwel  

 Verhoor verdachte 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter neemt de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte 
door en stelt hier enkele vragen over 
aan de verdachte.  

Verdachte heeft een kind met zijn vriendin, 
heeft een vervelende jeugd gehad, heeft coke 
gebruikt in het verleden.  

 Vragen advocaat en OJ Rechter vraagt de advocaat en de OJ of ze 
vragen hebben aan de verdachte over het 
tweede gedeelte van het verhoor. Dit is niet 
het geval.  

 Requisitoir - Rechter: “dan geef ik nu de beurt aan 
de officier van justitie.” 

- OJ gaat staan en begint  als volgt: “Ik 
ga het iets anders doen dan normaal.” 
Er zitten collega’s in de zaal, die het 
requisitoir hebben voorbereid, met als 
doel om ervan te leren.  

- Vraagt de verdachte of hij hier 
bezwaar tegen heeft.  

- Verdachte geeft aan dat hij hier geen 
bezwaar tegen heeft.  

- Telkens noemt de OJ de onderdelen 
die ze bij langs gaat: inleiding, eerste 
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feit, tweede feit, verklaringen in 
dossier, bewijs is geleverd, 
tegenbewijs niet voldoende.  

- Verdachte mompelt.  
- OJ: “U mag op het eind op mij 

reageren.  
- Verdachte begint te praten  
- OJ reageert met een non-verbaal stop 

gebaar.  
- Ze gaat verder met: “We vinden 

Nederland niet een land waarbij we 
ruzies gaan uitvechten.” 

- Verdachte probeert weer te 
interrumperen.  

- OJ reageert wederom met een non-
verbaal stopgebaar.  

- Als de verdachte vervolgens weer 
begint te praten, neemt de rechter de 
beurt: “Meneer, eerst is de officier aan 
het woord, dan de raadsman en u op 
het eind.” 

- OJ gaat verder met de eis: werkstraf 
en twee weken voorwaardelijke 
gevangenisstraf.  

 Pleidooi - De rechter kent vervolgens de beurt 
toe aan de advocaat voor de 
verdediging  

- Advocaat gaat staan en vertelt haar 
standpunten op chronologische 
volgorde.   

- De advocaat sluit de beurt af met: 
“Dankuwel” 

- Rechter vraagt de officier van justitie 
of ze erop wil reageren.  

- OJ: reageert 
- Rechter vraagt advocaat of ze erop wil 

reageren.  
- Advocaat bedankt.  

 Laatste woord - Rechter heeft de beurt aan de 
verdachte voor het laatste woord.  

- Verdachte bekent spijt. 

Evaluation  Doorgaans aanwezig   - Er volgt een korte evaluatie door de 
rechter: “Ik vind het écht niet 
kunnen.” 

- Verdachte onderbreekt: “Niemand zou 
het normaal vinden.” 

- Daar wordt niet op gereageerd.  
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Resolution  Uitspraak  - Rechter geeft de OJ gelijk en verklaart 
beide feiten bewezen. 

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter bespreekt de straf van de 
verdachte. 

- Rechter: “Is het duidelijk?” 
- OJ haakt in en zegt dat de straf niet 

helemaal duidelijk is.  
- Rechter herformuleert haar uiting en 

vraagt: “Is het zo duidelijk?” 
- OJ bevestigt.  

 
- Rechter benoemt het recht voor de 

verdachte om in hoger beroep te gaan.  

 
Hoorzitting 3: 
Politierechter: Nederlandse vrouw  
Verdachte: Nederlandse man  
Persoonlijke omstandigheden: werkt niet, ontvangt een uitkering. Meerdere keren in aanraking geweest 
met justitie.  
Misdrijf: stalking en vernieling auto gestalkte.  
Context: Man heeft een relatie gehad met de vrouw die hij stalkte. Ook familie aanwezig van de 
verdachte.   
Duur van de zitting: circa 90 minuten  
 

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en gaat na 

wie er aanwezig zijn, ook in de zaal 
(Familie) 

- Rechter geeft het woord aan de OJ.  

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Jongen wordt beschuldigd van 
een inbraak in een woning en diefstal 
van een auto samen met andere 
jongens.  

- OJ gaat weer zitten  

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbaar feit 1 

- Rechter neemt het woord en begint de 
verdachte te ondervragen over de 
strafbare feiten 

- Er volgt kort een vraag-antwoord 
structuur. 

- Als videobeelden van de verdachte die 
de auto vernielt ter sprake komen, 
ontstaat er onduidelijkheid.  

- De advocaat haakt in: er is 
onduidelijkheid over de beelden. Zij 
hebben de beelden zelf niet gezien.  

- De rechter stelt een vraag – de 
advocaat antwoordt.  
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- De rechter gaat verder met vragen 
stellen aan de verdachte.  

- Als de verdachte niet het gewenste 
antwoord geeft, haakt de advocaat 
weer in en verduidelijkt de vraag van 
de rechter aan de verdachte.   

- De rechter gaat weer verder met 
vragen stellen aan de verdachte  

- De rechter vraagt op een gegeven 
moment over een bericht die 
verdachte aan zijn ex-vriendin zou 
hebben gestuurd. 

- Rechter: “klopt dat?” 
- Verdachte: “Heb het nergens zien 

staan.” 
- Advocaat: “welke pagina?” 
- Rechter leest het bericht vervolgens 

voor.  
- Vraag door de rechter – antwoord 

door de verdachte structuur zet zich 
voort.   

 Vragen OJ Rechter vraagt de OJ of ze nog iets met de 
verdachte wil bespreken. 

- OJ: begint met een vraag over een 
sekstape die de verdachte bij zijn ex-
vriendin door de brievenbus heeft 
gegooid.  

- Verdachte geeft antwoord.  
- OJ: oke. 
- OJ aan rechter: “Mag ik direct een 

paar vragen stellen? 
- Rechter: Ja zeker.  
- OJ - verdachte: vraag-antwoord 

structuur 
- Bij antwoord door de verdachte 

ondersteunt de advocaat met uitleg.  
- Verdachte: “Het is allemaal niet zo 

eenzijdig als dat zij zegt, en dat wil ik u 
ook allemaal laten horen.” 

De verdachte heeft audiomateriaal bij zich 
van een telefoongesprek met zijn ex-
vriendin dat hij heeft opgenomen.  
- Advocaat: licht het toe  
- Rechter – Verdachte: “Wat wilt u met 

die berichten? En dan kijk ik ook even 
naar uw advocaat.” 

- Advocaat: legt uit dat het niet direct te 
maken heeft met de tenlastelegging. 
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Maar dat het wel belangrijk voor de 
verdachte is zijn kant van het verhaal 
te laten horen.    

- Rechter: “Maar moet het materiaal 
onderdeel worden van het dossier? 
Want dan moeten we de bode even 
roepen.” 

Vervolgens wordt de bode geroepen, maar 
als hij vervolgens de zaal in loopt blijkt dat 
er sprake is van een misverstand. Het 
audiomateriaal is niet gestranscribeerd en 
kan om die reden niet worden opgenomen 
in het dossier.  
 
- Rechter – verdachte: “Wat wilt u over 

het gesprek zeggen?” 
- Verdachte: benadrukt wederom dat 

het verhaal niet zo eenzijdig is als dat 
zijn ex-vriendin doet lijken.  

- Rechter: vraagt om meer duidelijkheid 
en of er iets specifieks is wat hij erover 
wil zeggen.  

- Verdachte twijfelt  
- Advocaat antwoordt:  
 

    

 Verhoor verdachte 
strafbaar feit 2 

- Advocaat leest verklaring van het 
slachtoffer voor: “Dat is haar verhaal, 
wat is uw verhaal?” 

- Verdachte geeft antwoord  
- Rechter: niet tevreden met het 

antwoord “vertel gewoon wat er 
gebeurd is.” 

 Vragen OJ Rechter vraagt de OJ of ze vragen heeft aan de 
verdachte over het tweede gedeelte van het 
verhoor. 
 

- OJ: “Is de relatie nu definitief over?” 
- Verdachte: “dat kunt u wel stellen ja.” 
- OJ: “dat is een vraag.” 
- Verdachte: “Oh, ja.” 

  - Rechter – advocaat: vraag-antwoord  
- Advocaat- verdachte: vraag – 

antwoord  

 Slachtofferverklaring  - Rechter leest de slachtoffer verklaring 
voor.  

- Rechter geef het woord aan de 
slachtofferhulp  
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- Slachtofferhulp: legt de berekening 
van de schadevergoeding uit.  

- Dan stelt de rechter een aantal vragen 
voor verduidelijking.  

Het is een onduidelijk verhaal, en 
achtereenvolgens geven de advocaat en de 
OJ aan dat ze het niet kunnen volgen.  
- OJ – rechter: “U begrijpt het wel?” 
- Rechter: vat het samen.  

 Verhoor verdachte 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter neemt de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte 
door en stelt hier enkele vragen over 
aan de verdachte.  

- Rechter vraagt advocaat om 
verduidelijking.  

- Tijdens het beantwoorden van de 
vragen overlegt de verdachte een 
aantal keer met de advocaat, die hem 
enkele keren aanstuurt om de vraag 
anders te beantwoorde. “Belangrijk 
om te vertellen over je hartstilstand.” 

- Verdachte licht hartproblemen toe, 
maar zegt dat hij zo ongeveer alles 
kan.  

 Vragen OJ Rechter vraagt de OJ of ze vragen heeft aan de 
verdachte over het verhoor mbt de 
persoonlijke omstandigheden. 

- OJ vraagt aan de verdachte of ze 
rekening moet houden met zijn 
hartafwijking mbt taakstraf.  

- Verdachte: “Nee dat is niet nodig.” 
 

 Pauze  - Rechter geeft aan dat ze behoefte 
heeft aan een kleine onderbreking.  

- Iedereen gaat staan als de rechter gaat 
staan.  

- Er volgt een pauze van ongeveer 10 
minuten.  

- Dan komt de rechter weer binnen, 
iedereen gaat weer staan.  

- Rechter: “u kunt gaan zitten”. 
- Iedereen gaat weer zitten  
- Rechter sluit de pauze af met: “We 

kunnen weer verder.” 

 Requisitoir - Rechter geeft de beurt aan de OJ. 
- OJ: weer in de vorm van een narratief. 

Acht beide feiten bewezen.  
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- Eist een taakstraf, voorwaardelijke 
gevangenisstraf en een contact 
verbod.  

- Schade vergoeding is niet helemaal 
duidelijk.  

- Rechter vraagt om verduidelijking.  
- OJ corrigeert zichzelf. 

 Pleidooi - De rechter kent vervolgens de beurt 
toe aan de advocaat voor de 
verdediging  

- Advocaat gaat staan en begint met 
een narratief, waarbij ze begint met 
“een verboden liefde” en eindigt met 
“een verboden liefde.” 

- Ze eist vrijspraak van beide feiten.  
- Rechter vraagt of de OJ daarop wil 

reageren. 
- OJ gaat staan en zegt dat ze in ieder 

geval een maatregel eist voor het 
doorbreken van het contact verbod. 

- OJ gaat weer zitten.   

 Laatste woord - Rechter wijst de verdachte op het 
recht van het laatste woord.  

- Verdachte: “Het heeft toch geen zin.” 

 Pauze - Rechter geeft aan dat ze behoefte 
heeft aan een kleine onderbreking.  

- Iedereen gaat staan als de rechter gaat 
staan.  

- Er volgt een pauze van ongeveer 5 
minuten.  

- Dan komt de rechter weer binnen, 
iedereen gaat weer staan.  

- Rechter: “u kunt gaan zitten”. 
- Iedereen gaat weer zitten  
- Rechter sluit de pauze af met: “Ik had 

het verhoor al gesloten. Zo niet, dan 
doe ik dat bij deze.” 

Evaluation  Evaluatie  - Er volgt een korte evaluatie door de 
rechter. 

Resolution  Uitspraak  - Rechter doet uitspraak en vindt beide 
feiten bewezen.  

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter komt tegemoet aan de eis van 
de OJ. Behalve mbt de 
schadevergoeding.  

- Rechter geeft aan dat de verdachte 
twee weken de tijd heeft om in hoger 
beroep te gaan.  
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Interruptie  
Fase die niet wordt genoemd in de literatuur 
Vraag door de rechter – antwoord door de verdachte – structuur wordt doorbroken  
Volgorde van de fases verloopt anders dan voorgeschreven  
Ander participant in de fase aan het woord dan voorgeschreven 

1.2 strafzittingen met Arabische verdachten  
Hoorzitting 4: 
Verdachte: Marokkaanse jongen  
Politierechter: zelfde Nederlandse vrouw als bij hoorzitting 3 
Misdrijf: auto-inbraak  
Context: niemand aanwezig in de zaal, behalve ik. De zitting had een uur vertraging.  
 

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en zegt tegen 

de verdachte dat hij niet verplicht is 
om antwoord te geven op de vragen.  

- Rechter geeft het woord aan de OJ.  

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Jongen wordt beschuldigd van 
auto-inbraak.    

- OJ gaat weer zitten  

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbare feiten  

- Rechter neemt het woord en begint de 
verdachte te ondervragen over het 
strafbare feit. 

- Het type conversatie is: vraag door de 
rechter – antwoord door de verdachte. 

- Verdachte bekent het misdrijf    
- Rechter vraagt naar de andere jongens 

die te zien zijn op de 
beveiligingsbeelden.  

- Verdachte draait hier omheen en zegt 
enkel wat zijn aandeel was.  

- Rechter is hier niet tevreden over en 
vraagt: “A. & Y. hebben hier niets mee 
te maken?” 

- Verdachte antwoordt onduidelijk 
- Rechter: “De anderen hebben het niet 

gezien?”  
- Verdachte geeft hetzelfde antwoord.  
- Rechter stelt dezelfde vraag.  
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- Verdachte: “Ik weet er niet veel moois 
van te maken.” 

 Verhoor verdachte 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter neemt de persoonlijke 
omstandigheden van de verdachte 
door en stelt hier enkele vragen over 
aan de verdachte.  

Verdachte is al enkele keren eerder in 
aanraking geweest met de justitie.  

- Verdachte: “stelt niet veel voor, 
toch?”  

- Rechter: “Het is een overtreding van 
184A.” 

- Verdachte: “Ik ken de code niet.” 
- Rechter kijkt de advocaat aan.  
- Advocaat: bevestigt en licht toe.  

De verdachte heeft een oproep contract bij de 
hema en woont nog thuis bij zijn vader.   

 Vragen OJ & advocaat Rechter vraagt de OJ of ze vragen heeft aan de 
verdachte over het tweede gedeelte van het 
verhoor. Dit is niet het geval.  

- OJ: “Ja. Je hebt een taakstraf verbod, 
waardoor een gevangenisstraf moet 
worden toegepast. Wat betekent een 
gevangenisstraf voor jou?” 

- Er volgt een vraag-antwoord structuur.  
- Als de OJ doorvraagt waarom dat zou 

betekenen dat de verdachte weer op 
het slechte pad zou komen 
interrumpeer de verdachte: “Ik word 
nergens aangenomen.” 

- Op een gegeven moment zegt de 
verdachte: “Ik weet niet hoeveel staat 
voor zo’n straf.” 

- OJ reageert met: “Zo’n twee 
maanden.” Wat aangeeft dat ze de 
uiting als vraag heeft opgevat.  

- OJ: “Ik heb verder geen vragen.” 
 

- Rechter begint over de schadeclaim 
van 195 euro.  

- Vraagt vervolgens aan de advocaat of 
zij nog vragen heeft.  

- Advocaat: “nee.” 

 Requisitoir - Rechter geeft het woord aan de OJ. 
- OJ gaat staan en begint haar narratief.  
- Ze acht het strafbare feit bewezen.  
- Rechter: “U  heeft niets gezegd over 

((niet kunnen verstaan))” 
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- OJ eist 1 week gevangenisstraf en 80 
uur taakstraf.   

 Pleidooi - De rechter kent vervolgens de beurt 
toe aan de advocaat voor de 
verdediging  

- Advocaat en begint over de 
persoonlijke situatie van de verdachte: 
hij wordt vader en hij doet het redelijk 
goed. Ze is het redelijk eens met de OJ, 
maar eist 1 dag gevangenisstraf in 
plaats van een week.    

- De advocaat gaat weer zitten.   
- Rechter vraagt aan de OJ of ze nog wil 

reageren.  
- OJ bedankt.  

 Laatste woord - Rechter heeft de beurt aan de 
verdachte voor het laatste woord.  

- Verdachte bekent spijt. 

Evaluation  Doorgaans aanwezig   - Rechter: “dat is wat.. goed. Dan sluit ik 
de zaak en doe ik direct uitspraak.” 

Resolution  Uitspraak  - Rechter geeft de OJ gelijk en verklaart 
het strafbare feit bewezen.  

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter geeft de verdachte de straf 
die de OJ heeft voorgesteld.  

- Rechter: “Dat is de uitspraak.” 
 

Dan stelt de verdachte een vraag over de 
gevangenisstraf.  
De OJ kan die niet beantwoorden.  
Rechter reageert vervolgens met: “Dat is vaak 
wel mogelijk.” 
De OJ stelt voor om het na te kijken, als de 
advocaat de gestelde vraag mailt. Dan geeft 
de OJ haar mailadres aan de advocaat.  
 

- Rechter benoemt het recht voor de 
verdachte om in hoger beroep te gaan 
binnen 14 dagen.  

 
Hoorzitting 5: 
Verdachte: Marokkaanse man 
Politierechter: zelfde Nederlandse vrouw als bij hoorzitting 3 
Misdrijf: rijden zonder rijbewijs en met alcohol achter het stuur.   
Context: Zijn vrouw was ook aanwezig in de zaal. De zitting had een uur vertraging.  
 

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en gaat bij 

langs wie er aanwezig zijn (vrouw van 
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meneer en een medewerker van de 
reclassering zijn ook aanwezig.)  

- Rechter: “Dan geef ik de beurt aan de 
OJ.” 

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Man wordt beschuldigd van 
rijden met alcohol.     

- OJ sluit de beurt af met: “Dankuwel.”  

  - Rechter vraagt na bij de advocaat of 
dat ook bekend was bij haar.  

- Advocaat bevestigt.  

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbare feiten & 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter neemt het woord en begint de 
verdachte te ondervragen over het 
strafbare feit: “Bekent u die?” 

- Verdachte: “Ja, dat klopt.” 
- Het type conversatie is: vraag door de 

rechter – antwoord door de verdachte. 
- Rechter vraagt vervolgens aan de 

Advocaat of een andere zaak al is 
afgedaan.  

- Advocaat: “nee, nog niet.” 
- Rechter begint over het alcohol 

probleem van de verdachte en zijn 
onwelwillendheid om mee te werken 
met de reclassering. Als vervolgens het 
overleiden van zijn stiefmoeder erbij 
wordt betrokken, interrumpeert de 
verdachte: “Ik voelde me niet thuis bij 
de groepsgesprekken.” Hij vertelt dat 
hij wel wilde meewerken, maar dat hij 
een andere manier van behandeling 
wilde. Dit zou zijn overlegd.  

- Rechter – reclasseringsmeneer: “Hoe 
zit dat?” 

- Reclasserings meneer geeft uitleg en 
er volgt kort een vraag-antwoord 
structuur.  

- Rechter – verdachte: legt uit dat ze 
wat duidelijkheid nodig heeft en zo 
weer bij de verdachte terug komt. 

- Rechter vervolgt met een vraag aan de 
reclasseringsmeneer, die vervolgens 
nadere uitleg geeft.  

- Rechter- verdachte: “Ik kom zo ook bij 
u hoor.” 

- Reclasseringsmeneer vervolgt zijn 
verhaal.  Als het vervolgens weer gaat 
om het overlijden van de stiefmoeder 
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van de verdachte, probeert hij te 
interrumperen.  

- Rechter – verdachte: vraag-antwoord 
structuur zet zich voort.  

 Vragen OJ & Advocaat - Rechter: even kijken. OJ heeft u nog 
vragen? 

- OJ – Verdachte: vraag-antwoord 
structuur met betrekking tot het 
huidige alcohol gebruik van de 
verdachte.  

- OJ: “Ik heb verder geen vragen.” 
- Rechter – advocaat: “Heeft u nog 

vragen?” 
- Advocaat – verdachte: vraag-

antwoord  

 Requisitoir - Rechter – OJ: “Dan kunt u nu uw 
standpunt duidelijk maken.” 

- OJ gaat staan en begint haar narratief.  
- Ze begint met het feit dat de 

verdachte al vaker voor hetzelfde 
strafbare feit veroordeeld is.  

- Ze acht de strafbare feiten bewezen.  
- Eist een gevangenisstragf van 60 

dagen voorwaardelijk, 60 uur 
werkstraf en rijontzegging.  

- Rechter: vat het samen  
- OJ bevestigt.  

 Pleidooi - De rechter tegen de advocaat: “Aan u 
het woord.  

- Advocaat: Advocaat is het eens met de 
eis van de OJ, maar vind de 
rijontzegging overbodig, omdat de 
verdachte al geen recht meer op een 
rijbewijs heeft.  

- De advocaat gaat weer zitten.   
- De rechter vraagt of de OJ nog wil 

reageren.  
- OJ bedankt  

 Laatste woord - Rechter – verdachte: “Wilt u zelf nog 
wat zeggen? U heeft het laatste 
woord.”  

- Verdachte zegt dat hij niets wil 
zeggen.  

- Rechter: “Oke.” 

Evaluation  Doorgaans aanwezig   - De Rechter zegt dat ze ziet dat de man 
hulp nodig heeft.  

- Verdachte bevestigt.  
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- Rechter raad aan om met advocaat te 
overleggen over de reclassering.  

Resolution  Uitspraak  - Rechter geeft de OJ gelijk en verklaart 
de strafbare feiten bewezen.  

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter geeft de verdachte de straf 
die de OJ heeft voorgesteld.  

- Rechter benoemt het recht voor de 
verdachte om in hoger beroep te gaan 
binnen 14 dagen.  

- Rechter: veel succes  
- Verdachte: Dank u wel.  

 
 
Hoorzitting 6: 
Verdachte: Marokkaanse jongen  
Advocaat: Nederlandse jonge vrouw 
Politierechter: vrouw  
Misdrijf: auto-inbraak.  
Context: eerste keer in aanraking met justitie  
 

Abstract & orientation Openingsfase  - Bode roept de zaak uit  
- Rechter opent de zitting en vertelt de 

verdachte dat hij goed moet opletten 
en dat hij het recht heeft om te 
zwijgen.  

- Dan wordt meegedeeld door de OJ dat 
de tweede zaak die zou worden 
behandeld die dag is ingetrokken.  

- Advocaat: “Wat vervelend. Het was 
juist zo gunstig dat we beide zaken 
zouden kunnen behandelen vandaag.” 

- De rechter en OJ laten beiden weten 
dat ze snappen dat het vervelend is, 
maar dat de eerste zaak alsnog 
behandeld kan/gaat worden vandaag.  

- Rechter: “Dan ik als eerst de OJ het 
woord geven. ” 

 Dagvaarding  - OJ gaat staan en leest dagvaarding 
voor. Jongen wordt beschuldigd van 
een auto-inbraak. 

- Dan begint de OJ over een aanvullend 
proces verbaal en vraagt of de 
advocaat die ook voor zich heeft.  

- Advocaat: “Die heb ik nog niet 
gezien.” 

- Rechter zegt vervolgens dat ze er een 
kopietje van heeft. De advocaat loopt 
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naar voren, en de rechter overhandigt 
de kopietjes.  

- Advocaat: “Het zijn er twee.” 
- Rechter: “Ja, één voor u en één voor 

uw client.” 
- Advocaat gaat weer zitten.    

Complicating action  Verhoor verdachte 
strafbare feiten & 
persoonlijke 
omstandigheden  

- Rechter – verdachte: “Wilt u er wat 
over zeggen?” 

- Verdachte vertelt dat hij is onderdruk 
gezet door een jongen om de inbraak 
in de auto te doen, omdat hij die 
jongen nog geld schuldig was. 
Aangezien hij bang was, heeft hij het 
gedaan. Hij vertelt dat hij nog nooit 
eerder in aanraking is geweest met 
justitie.  

- Rechter stelt een aantal vragen over 
de jongen die hem onderdruk heeft 
gezet.  

- Verdachte beantwoordt de vragen 
enkel met “Nee.” 

- Rechter: “U heeft er ook spijt van?” 
- Verdachte bevestigt en zegt nogmaals 

dat hij nog nooit met justitie in 
aanraking is geweest. Hij verwijst naar 
de verklaring van de reclassering. 

- Dan valt de rechter in de rede: “Ik heb 
het gezien. Een blanco strafblad.” 

- Rechter zegt dat de reclassering het 
moeilijk in te schatten vindt, omdat er 
dus wel twee strafbare feiten zijn (één 
die, die dag niet werd behandeld), dus 
dat het niet ‘slechts’ één keer is 
gebeurd. “Heeft u het ook gelezen?” 

- Verdachte: “Nee.” 
- Rechter benoemt nogmaals dat er 

twee verdenkingen zijn. 
- Verdachte bevestigt. 
- Rechter – verdachte: vraag-antwoord. 

 Vragen OJ & Advocaat - Rechter vraagt of de OJ en advocaat 
vragen hebben.  

- Beiden hebben geen vragen.  
- Rechter: “Dan geef ik het woord aan 

de OJ.”  

 Requisitoir - OJ gaat staan en begint haar narratief.  
- Ze acht de strafbare feiten bewezen.  
- Eist een taakstraf van 120 uur.  
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- Rechter - verdachte: “Is het duidelijk 
voor u?”  

- Verdachte: “Ja.”  

 Pleidooi - Dan gaat de advocaat staan en neemt 
het woord.  

- Advocaat: eist een vermindering van 
de werkstraf, omdat verdachte al vast 
heeft gezeten voor enkele dagen 

- Ze gaat weer zitten.  
- Rechter – OJ: “Heeft u nog behoefte 

aan een reactie?” 
- OJ zegt dat de dagen dat de verdachte 

heeft vastgezeten inderdaad in 
mindering worden gebracht.  

- Rechter – advocaat: “Wilt u nog 
reageren?” 

- Advocaat bedankt.  

 Laatste woord - Rechter – verdachte: “Aan u het 
laatste woord.” 

- Verdachte zegt dat hij niets wil 
zeggen.  

- Rechter: “Goed, dan sluit ik nu het 
onderzoek en ga ik gelijk uitspraak 
doen.” 

Evaluation  Doorgaans aanwezig    

Resolution  Uitspraak  - Rechter verklaart het strafbare feit 
bewezen.   

Coda  Vrijlating of veroordeling  - Rechter geeft de verdachte de straf 
die de OJ heeft voorgesteld, met aftrek 
van de vastgezeten dagen.  

- Rechter benoemt het recht voor de 
verdachte om in hoger beroep te gaan 
binnen 30 dagen.  

- Verdachte: “Ja.” En overlegt met de 
advocaat.  
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Bijlage 3: micro-analyse 
3.1 taalhandelingen & pauzes  

 De kinderrechter  Marokkaanse verdachte     

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-R pauze  

1. open vraag -
antwoord 

0,6 2. antwoord - reactie   <0,3 

3. reactie - 
bevestiging  

<0,3 4. bevestiging - reactie <0,3 

5. reactie - 
bevestiging  

<0,3 6. bevestiging - nieuwe 
fase 

<0,3 

 

 De kinderrechter  Nederlandse 
verdachte 

   

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-R pauze  

1. opdragen om te 
vertellen - verhaal 
vertellen 

1,1 2.  verhaal vertellen - reactie + 
open vraag  

0,5 

3. open vraag - antwoord 0,5 4. antwoord - retorische vraag 0,5 

5. retorische vraag - 
reactie 

0,8 6. reactie - open vraag  0,6 

7. open vraag - antwoord  0,4 8. antwoord - retorische vraag <0,3 

    retorische vraag - specifieke 
vraag 

0,9 

9. open vraag - antwoord  0,5 10. antwoord - 
reactie/constatering 

1,5 

11. constatering - 
bevestiging  

>0,3 12. bevestiging- nieuwe fase  overla
p 

 

 De Rechtbank  Marokkaanse 
verdachte  

   

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-R pauze  

1. feiten check - bevestiging  <0,3 2. bevestiging - vraag <0,3 

3. Ja/nee vraag - bevestiging  <0,3 4. bevestiging - vraag  latching 

5. open vraag - antwoord overlap begin 
uiting 

6. antwoord - herhaling  0,5 

7. herhaling - bevestiging  overlap 
laatste woord 

8. bevestiging - vraag  0,5 

9. Zelfde open vraag - antwoord  latching  10. antwoord - herhaling  0,8 

11
. 

herhaling - toelichting antwoord overlap 
midden uiting 

12. toelichting antwoord 
(onduidelijk) 

 

    advocaat verduidelijkt 
toelichting (ook sprake 
van overlap) 

 

 2e gedeelte      
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13
. 

Negatieve vraagstellng  - 
bevestiging  

latching  14. bevestiging - vraag  0,6 

15
. 

open vraag - antwoord  0,7 16. antwoord - herhaling  0,3 

17 herhaling - herhaling laatste 
woorden  

latching  18. herhaling laatste 
woorden - vraag  

1,1 

19
. 

Ja/nee vraag - antwoord  overlap 
midden uiting 
(na eh) 

20. antwoord - vraag om 
bevestiging  

overlap/ 
tijdens 
uiting  

21
. 

vraag om bevestiging - bevestiging  overlap 
laatste  
woord  

22. bevestiging - 
vraag/statement  

0,3 

 

 De Rechtbank  Nederlandse 
verdachte  

   

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-R pauze  

1. open vraag - antwoord  3,3 2.  antwoord - reactie + 
vraag  

0,5 

3. reactie + open vraag - antwoord  0,9 4. antwoord - vraag  1 

5. open vraag - antwoord  0,4 6. antwoord- herhaling + 
vraag  

<0,3 

7. herhaling + ja/nee vraag - 
antwoord 

<0,3    

 2e gedeelte      

8. open vraag  - antwoord  1,7 9. antwoord - reactie + 
vraag  

0,6 

10. reactie + ja/nee vraag - 
antwoord  

0,4 11. antwoord - concludering  1,3 

12. conlusie - bevestiging  <0,3 13. bevestiging  - vervolg 
concludering  

latching 

14. vervolg conclusie - bevestiging  <0,3 15. bevestiging - reactie + 
vraag  

<0,3 

16. reactie +  open vraag  - antwoord  1,3 17. antwoord - 
reactie/afronding + 
aankondiging nieuwe 
fase 

0,6 

 

 Kleine delicten Verdachte uit 
Koeweit  

   

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-
R 

pauze  

1. constatering - retorische 
stelling 

overlap/interrupti
e 

2. retorische stelling - 
vraagwoord 

<0,3 
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3. nee?  - herhaling stelling + 
hè? 

0,4 4. herhaling stelling + 
hè? - reactie + 
aanname 

0,7 

5. Aanname - ontkrachting 
aanname 

<0,3 6. onktkrachting 
aanname - reactie 
+ poging vraag 

0,3 

7. Poging vraag - versterking 
ontkrachting aanname  

overlap/interrupti
e 

8. versterking 
ontkrachting 
aanname  - rechter 
typt op haar 
computer  

 

 DEEL 2     

 Rechter spreekt zorg uit 
tegen OJ 

    

9. herhaling woorden van 
verdachte in algemeen - 
uitleg  

2.4 (omdat 
rechter iets in het 
algemeen zegt, 
wordt deze pauze 
niet 
meegerekend) 

10
. 

uitleg - 
vraag/stelling 

overlap/cooperati
ef 

11
. 

vraag/stelling - 
(onduidelijke) reactie  

0,4 12
. 

(onduidelijke) 
reactie - 
vraag/stelling 

overlap/cooperati
ef 

13
. 

vraag/stelling - 
(onduidelijke) reactie 

<0,3 14
. 

(onduidelijke) 
reactie  

 

    vervolg verhaal - 
back-chanel  

0,6 

15
. 

back-chanel (0,6) open 
vraag - antwoord  

0,7 16
. 

antwoord - 
parafraseren  

0,3 

17 parafraseren - bevestiging  0,3 18
. 

bevestiging - 
poging 
aankondiging  

latching 

19 poging aankondiging 
nieuwe fase - toelichting 
vorige uiting 

overlap/interrupti
e 

20
. 

toelichting vorige 
uiting - back-
channel 

2,3 

21
. 

back-channel     

 spreekt OJ aan - poging 
uiting  

overlap/interrupti
e 

22
. 

poging uiting - 
onderbreking  

overlap/interrupti
e 

 

 Kleine delicten  Nederlandse 
verdachte 

   

 Beurtwisseling R-V pauze   Beurtwisseling  V-R pauze  

    Officier van justitie leest 
dagvaarding voor  

 

   1. ontkenning -afwijzing  <0,3 
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2. afwijzing - verdediging  overlap/interrup
tie  

3. verdediging - 
tegenargument  

overlap laatste 
woord  

4. tegenargument - 
ontkenning + 
tegenargument 

latching  5. ontkenning + 
tegenargument- 
tegenargument 

<0,3 

6. tegenargument - 
ontkenning + 
tegenargument 

overlap laatste 
woord 

7. tegenargument - vervolg 
verklaring agent 

<0,3 

8. vervolg verklaring 
agent - ontkenning 

overlap 
middenin uiting 

9. ontkenning - wijst op 
interrumperen 

0,4 

10. wijst op 
interrumperen,  

    

 benoemt gewenste 
verloop (eerst 
afmaken vervolgens 
reageren) 

    

 vervolg verhaal - 
corrigeren 

interruptie 
middenin uiting 

11. corrigeren - verzoek tot 
wachten met reageren  

overlap laatste 
woord  

12 verzoek tot wachten 
met reageren  

    

 ("Ik ga het niet vijf 
keer zeggen") - 
verdediging  

latching  13. verdediging - "U bent oud 
genoeg om te wachten 
met reageren lijkt mij, 
dus ik" 

overlap/interrup
tie middenin 
uiting 

14. "U bent oud genoeg 
om te wachten met 
reageren lijkt mij, dus 
ik" - verdediging 

overlap/interrup
tie middenin 
uiting 

15. Verdediging - pogingen 
verdachte stil te krijgen 

overlap/interrup
tie 

16. pogingen verdachte 
stil te krijgen 

    

 "Ja?" (0,9)     

 vervog verklaring 
agent, ja/nee vraag - 
antwoord + verklaring 
+ uiting frustratie 

latching  17. antwoord + verklaring + 
uiting frustratie - poging 
tot parafraseren 

latching  

18. poging tot 
parafraseren - poging 
tot expressive 

overlap/interrup
tie begin uiting 

19. poging tot expressive - 
vervolg parafraseren  

overlap/interrup
tie begin uiting 

20. vervolg parafraseren - 
vervolg expressive 

overlap/interrup
tie einde uiting 

21. vervolg expressive -
parafraseren/ 
concluderen  

<0,3 

22. parafraseren/conclude
ren  

    

 aankondiging nieuwe 
fase: persoonlijke 
omstandigheden  
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 voorlezen gedeelte 
dossier (zegt iets over 
dochter) - corrigeren  

<0,3 23. corrigeren - herhaling + 
aanvaarding correctie  

overlap laatste 
woord  

24. herhaling + 
aanvaarding correctie 
- expressive over 
dochter  

overlap/interrup
tie einde uiting 

25. expressive dochter - 
reactie/stelling  

overlap/interrup
tie einde uiting 

26. reactie/stelling - 
aanname/bevestiging  

latching  27. aanname/bevestiging - 
vervolg persoonlijke 
omstandigheden  

<0,3 

28. vervolg persoonlijke 
omstandigheden - 
corrigeren  

overlap/interrup
tie einde uiting 

29. corrigeren + 
verdediging/zelfverheerlij
king - afkapping 
("duidelijk") 

latching  

30. afkapping ("duidelijk") 
- bevestiging  

<0,3 31. bevestiging - 
aankondiging volgende 
fase (laastste woord) 

<0,3 

 

3.2 overlappingen  
overlap De kinderrechter  Marokkaanse verdachte  

bij beurt door  type 

4 verdachte Cooperatief: bevestiging/herhaling van gezegde  

 

overlap  De kinderrechter Nederlandse verdachte 

bij beurt door  Type  

10 rechter  na korte pauze. Aankondiging nieuwe fase  

 

overlap De Rechtbank  Marokkaanse verdachte  

bij beurt door  type 

5 verdachte  Cooperatief: antwoord 

7 verdachte  Cooperatief: bevestiging (ja) 

11 verdachte  cooperatief - toelichting 

13 verdachte cooperatief: bevestiging/herhaling van gezegde 

19 verdachte cooperatief: antwoord op vraag voordat ie is afgemaakt 

20 rechter  cooperatieg: herformuleert uiting na input van verdachte 

21 verdachte  cooperatief: bevestiging 

 

overlap Kleine delicten  Verdachte uit Koeweit  

bij beurt door  type 



53 
 

1 verdachte  interruptie  

7 verdachte  overlap - toelichting 

10 rechter  cooperatief - aanmoediging verhaal  

12 rechter  cooperatief - aanmoediging verhaal  

19 verdachte  overlap - toelichting 

21 verdachte  poging tot interrumperen  

22 rechter  afkappen/onderbreken 

 

overlap  Kleine delicten  Nederlandse verdachte   

beurt  door  Type  functie 

2 verdachte  interruptie (na eh) verantwoording 

3 rechter  overlap laatste woord  tegenargument 

6 verdachte  overlap laatste woord  ontkenning 

8 verdachte  interruptie middenin uiting  ontkenning 

10 verdachte  interruptie middenin uiting  corrigeren  

11 rechter  overlap laatste woord  leiding nemen 

13 rechter  overlap middenin uiting  afkappen  

13 rechter  overlap middenin uiting  afkappen  

14 verdachte  interruptie middenin uiting  verantwoording 

15 rechter  4 x interruptie gedurende 
uiting 

afkappen  

16 verdachte  overlap poging beurt nemen 

17 rechter  overlap (poging 
afkappen/begrip 
tonen) 

18 verdachte  interruptie begin uiting  info waar niet om is 
gevraagd 

19 rechter  interruptie begin uiting  beurt houden 

20 verdachte  interruptie einde uiting  info waar niet om is 
gevraagd 

23 rechter  overlap laatste woord   

24 verdachte  interruptie einde uiting  info waar niet om is 
gevraagd 

25 rechter  interruptie einde uiting  leiding nemen 

28 verdachte  interruptie einde uiting  corrigeren  

 

3.3 gemiddelde pauze & aantal typen overlap 
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 Gemiddelde 
pauze tussen 
beurtverdeling 
verdachte 

Aantal x 
overlap: 
coöperatief 
of interruptie  

Beurten 
verdachte 

Gemiddelde 
pauze 
tussen 
beurtverdeli
ng rechter  

Aantal x 
overlap: 
coöperatief 
interrupties 

Totaal 
aantal 
beurten + 
lengte 
opname 

De kinder- 
rechter  

      

Marokkaans
e verdachte  

<0,3 1 coöperatief 3 <0,3  x 6 (1:17) 

Nederlandse 
verdachte 

0,6 x 6 0,7 1 overlap na 
korte pause  

12 (1:02) 

De 
rechtbank 

      

Marokkaans
e verdachte  

<0,3 6 coöperatief 11 0,4 1 coöperatief 
(tijdens 
overlap 
verdachte)  

22 (1:02) 

Nederlandse 
verdachte  

0,9 x 9 0,5 x 17 (1,02) 

Kleine 
delicten  

      

Verdachte 
uit Koeweit 

<0,3 2 interrupties 
2 overlap  

11 0,4 1 interruptie 
2 coöperatief 

21 (1:53) 

Nederlandse 
verdachte  

<0,3 8 interrupties  
2 overlap 

15 <0.3 6 interrupties 
6 overlap  

31 (3:34) 

 

3.4 Pauzes/overlap X voorafgaande uiting  

3.4.1 Arabische verdachten  

De kinder- 
rechter  

 De 
rechtbank 

 Kleine 
delicten  

 

Lengte pauze  Na uiting  Lengte 
pauze 

Na uiting Lengte 
pauze 

Na uiting  

Overlap  Open vraag Overlap  Open vraag  
Herhaling antwoord 
Herhaling antwoord 
Ja/nee vraag  
Vraag met herhaling 

Overlap  Constatering  
Poging vraag  
Poging nieuwe fase 
Uiting tegen OJ 

  Latching  Herhaling open vraag(5 
& 7) 
Negatieve vraag 
Herhaling antwoord 

  

<0,3 Reactie  
Reactie  

<0,3 Feiten check  
Ja/nee vraag   

<0,3 Aanname  
Vraag/stelling 

  0,7 Open vraag  0,3 Parafrasering  
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    0,4 Nee? 
Vraag/stelling 

    0,7 Open vraag  

    2,4 Als de rechter bezig 
is met iets 
opzoeken op de 
computer en in het 
algemeen herhaalt 
“meneer zegt….” 
De uiting is dus niet 
direct aan de 
verdachte gericht. 
Dat is de reden dat 
ik ervoor heb 
gekozen om deze 
pauze niet mee te 
nemen bij het 
berekenen van het 
gemiddelde.   

 

3.4.2 Nederlandse verdachten  

De kinder- 
rechter  

 De 
rechtbank 

 Kleine 
delicten  

 

Lengte pauze  Na uiting  Lengte 
pauze 

Na uiting Lengte 
pauze 

Na uiting  

    Overlap  Afwijzing verdediging 
Tegenargument  
Vervolg verklaring agent 
Vervolg verklaring 
Aandringen op wachten 
met reageren 
Poging tot parafraseren 
Vervolg parafraseren 
Aanvaarding correctie 
Voorlezen pers. omst.  

    Latching  Tegenargument  
“ik ga het niet 5 x 
zeggen” 
Ja/nee vraag  
Reactie/stelling  

<0,3 Constatering  <0,3 Ja/nee vraag  
Conclusie  
Vervolg conclusie 

<0,3 Voorlezen pers. omst. 
(zegt iets over dochter) 
Afkapping (“Duidelijk”) 

0,4 Open vraag  0,4 Open vraag  
Ja/nee vraag  

  

0,5 Open vraag  
Open vraag 

0,9 Open vraag    
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0,8 Retorische 
vraag  

1,3 Open vraag    

1,1 Opdragen 
om verhaal 
te vertellen 

1,7 Open vraag    

  3,3 Open vraag ( 1e 
vraag: verdachte 
kijkt om zich heen 
alsof hij steun zoekt 
bij advocaat (of 
iemand anders)) 
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Bijlage 4: transcripten  

4.1 Kinderrechter – Marokkaanse verdachte  
Project Name: Eindwerkstuk  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\De_kinderrechter WAV.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Mannelijke Nederlandse rechter Mannelijke Marokkaanse verdachte  Mannelijke Nederlandse advocaat  
 

Speakertable 

 

VM 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: ara 
 

RNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

ANL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

OJ 
 Sex: u 
 
[1] 
  

 0 [01:34.4] 1 [01:36.2] 

RNL [v] Ju↓nus we hebben elkaar de vorige keer ge↑zien (.)  Net als ↑toen hoef je nu GEEN  

  
[2] 
  

 .. 2 [01:39.5] 

RNL [v] vragen te beantwoor↑den (1.0) Je ↑weet >↓namelijk (aan)< waarom je ↑hier ↓bent  

  
[3] 
  

 .. 3 [01:42.7] 

RNL [v] het gaat op↑nieuw om ↓de voorlopige hechte↑nis (0.3)  Het gaat erom dat je  

  
[4] 
  

 .. 4 [01:45.5] 5 [01:47.5] 

RNL [v] <ver↑dacht ↓wordt van ↓eh ↑straat↑roof> (0.4)  Op ↑drie ↓janua↑ri (1.0) Daar ↑zou je 
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[5] 
  

 .. 

RNL [v]  samen >met iemand anders ↓ee:n ↑toerist hebben beroofd< >van een kof↓fer of een  

  
[6] 
  

 .. 6 [01:52.8] 7 [01:54.1] 

RNL [v] ↑tas< (1.3) Of het allemaal <↑waar is> of ↓niet (.)  Dat ↑moet nog worden  

  
[7] 
  

 .. 8 [01:57.1] 9 [01:57.6] 

RNL [v] beoor↓deeld (.) ik heb begrepen op <DRIE ↑maart midden> (.)   ((    )) 
OJ [v]  Dat ↓klopt  

  
[8] 
  

 10 [01:58.4] 11 [01:59.4] 12 [02:01.0] 

RNL [v]  Juist (0.7) ((inademing)) Dus we gaan het nu ↑niet over de  
OJ [v] Drie ↓maart aanstaan↓de    

  
[9] 
  

 .. 

RNL [v] <zaak ↑zelf> ↓hebben maar om de vra/ over de/ a↑lleen over de vraag of je tot drie  

  
[10] 
  

 .. 13 [02:07.1] 

RNL [v] ↓maart vast ↑moet blijven zitten ja of nee↑(0.6)  Wat ↑vind jij ↓daarvan ↓eh ↓Yunus  

  
[11] 
  

 .. 14 [02:08.9] 

VM [v]  E::hm (.) ja: ik vind het wel ↓eh jammer dat ik dan: tot (.) drie maart moet  
RNL [v] (0.6)  

  
[12] 
  

 .. 15 [02:13.5] 16 [02:13.8] 17 [02:16.1] 

VM [v] vastzit↑ten (0.4)  Want e:h (.) >ik vind het (.) onder dit gebeuren< (.)  Ja niet dat 
RNL [v]  Ja:   
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[13] 
  

 .. 18 [02:19.8] 

VM [v]  het niet mijn eigen ↑schuld is want ik heb ↑wel iets doms ↓gedaan (1.2)  Maar >in  

  
[14] 
  

 .. 19 [02:20.9] 

VM [v] ieder ge↑val< (.) Ik ↑mis heel veel ↓school en ik/ ik ↑merk aan mezelf >dat ik een<  

  
[15] 
  

 .. 20 [02:25.1] 

VM [v] achterstand begin te krij↓gen (0.4)  En dit is toch echt het jaar/ ↑laatste jaar dat ik  

  
[16] 
  

 .. 21 [02:30.1] 

VM [v] mijn ↓eh M/ MB/ eh VMBO ↑T diploma kan ↑ha↓len (0.3)  Zodat ik ↑door kan  

  
[17] 
  

 .. 22 [02:32.0] 23 [02:32.6] 

VM [v] stromen >naar de< ↑HA↓VO (.)   
RNL [v]  Precies (.) Je kan allemaal ↓goed ver↑tellen e:h↓  

  
[18] 
  

 .. 24 [02:34.2] 25 [02:34.8] 

VM [v]  J:a (.)  
RNL [v] Yunus (.)  Ja >↓dat je< intelli↑gent bent >dat hebben we< vorige ↑keer al  

  
[19] 
  

 .. 26 [02:37.4] 27 [02:39.3] 

RNL [v] vast↓gesteld↑ (0.4) Dat blijkt wel uit je ge↑schie↓denis↑ (0.7)  Je bent alleen een  

  
[20] 
  

 .. 28 [02:40.3] 29 [02:43.0] 

VM [v]  Ja ik ben ↑af↓gegleden   
RNL [v] beetje ↑af↓gegleden dan moet je: (.) bove/ boven↑op gaan klim↑men (0.6)  >Dat is al< 
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[21] 
  

 .. 30 [02:45.0] 31 [02:46.1] 

VM [v]  J:a (.) dat zeker (.)  
RNL [v]  moeilijker dan ↑afDA↓len heb wel eens begre↓pen (.)    

  
[22] 
  

 .. 32 [02:47.8] 

RNL [v] ((inademing)) ik ga e↓ven de advo↑caat aan↓kij↑ke:n   ik denk dat uw client ↓al: (.)  

  
[23] 
  

 .. 33 [02:51.7] 

RNL [v] wat >gras voor uw voeten heeft ↑weg↓gere/ ↑weg↓gemaaid↑< (.) maar (0.5)   

  
[24] 
  

 34 [02:53.7] 

  
 

4.2 De Kinderrechter – Nederlandse verdachte  
 
Project Name: Eindwerkstuk  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\De kinderrechter - NL (Kevin).wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Verdachte: NL man Rechter: NL man OJ: NL vrouwadvocaat: NL man 
 

Speakertable 

 

RNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

VNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

OJNL 
 Sex: f 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

ANL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
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 L1: nld 
 
[1] 
  

 0 [00:35.1] 

RNL [v] We gaan ↑eerst eens <kijken naar> wat er ge↓beurd ↓is< op (.) ↑bijna >een jaar<  

  
[2] 
  

 .. 1 [00:38.2] 2 [00:39.9] 3 [00:42.6] 

RNL [v] gele↓den (0.3) Vertel ↑'es (1.1)   
VNL [v]   Hm:: nou ik was aan het werk↑ (1.0) En ↓e:hm (.)  

  
[3] 
  

 .. 4 [00:46.0] 

VNL [v] mijn e:h dienst >zat er ↓al< ↑op (0.3)  En e:hm (1.0) er lag een pak sigaret↑ten bij de 

  
[4] 
  

 .. 5 [00:50.1] 6 [00:51.0] 7 [00:54.9] 

RNL [v]  Ja (0.6)   
VNL [v]  kas↑sa's (.)  En ↓e:h (0.6) toen mijn (.) ↑baas (0.8) Toen hij naar boven ↑ging 

  
[5] 
  

 .. 

VNL [v]  (.) toen ben ik naar de kassa ge↑gaan >en heb ik een pak sigaretten in mijn °zak  

  
[6] 
  

 .. 8 [01:00.6] 9 [01:02.9] 

RNL [v]  Ja (0.6) en waarom heb je dat gedaan?  
VNL [v] gestoken°< (0.5)  Mijn sigaretten kon ik niet  

  
[7] 
  

 .. 10 [01:07.1] 

RNL [v]  En dat ↑noe↓men ↓ze  
VNL [v] ↓e:h (.) ver↓oor↑loven >omdat ik geen geld ↑had< (0.5)   

  
[8] 
  

 .. 11 [01:08.9] 12 [01:09.7] 13 [01:11.3] 

RNL [v] ↑pi↓kken he↑ (0.8)  wat ↑VIND je nou dat je dat ge↓daan hebt?   
VNL [v]  Ja (0.6)  Nou  
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[9] 
  

 .. 14 [01:12.5] 15 [01:13.9] 

RNL [v]  ((    )) Want de ge↑volgen heb je ↓wel ge↑merkt ↓he↑ (0.9) 
VNL [v] hartstikke ↑dom (.)    

  
[10] 
  

 16 [01:16.2] 17 [01:17.7] 18 [01:19.3] 19 [01:19.9] 

RNL [v] Wat ↑waren ↓de gevol↑gen? (0.5)  Ja (0.4)  
VNL [v]  E:h (.) ik ben ont↑sla↑gen  °Ik (.) heb° mijn 

  
[11] 
  

 .. 20 [01:22.8] 

VNL [v]  maandsalaris niet meer ge↑had (1.0)  °Ik (.) heb° vier uur e::h (.) >in dagverblijf  

  
[12] 
  

 .. 21 [01:26.3] 22 [01:27.7] 

RNL [v]  Ja (1.1)  
VNL [v] gezeten bij de poli↑tie< (.)  En ↓e:h (.) ik heb ook me: vakantie↑geld niet  

  
[13] 
  

 .. 23 [01:32.0] 24 [01:33.2] 25 [01:33.5] 26 [01:34.7] 

RNL [v]  DUUR ↓pakje siga↑ret↓ten (.)     Ja we gaan ↑luis↓teren  
VNL [v] meer gehad (1.5)  Ja (.)  zeker  

  
[14] 
  

 .. 27 [01:37.0] 

RNL [v] >naar< offi↑cier van ju↓stitie (0.9)  
  

4.3 De rechtbank - Marokkaanse verdachte 
Project Name: De rechtbank 
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\De_rechtbank_-_Ben_bla_converted.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Ben Bla - Mannelijke Marokkaanse verdachte  Vreemdelingen rechter - Man Nederlands Case: 

beslissing of hij in NL mag blijven voor zijn kind extra info: onder gemiddelde beheersing vd Nederlandse taal  
 

Speakertable 

 

RNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
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VM 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: ara 
 

ANL 
 Sex: f 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

Verteller 
 Sex: u 
 
[1] 
  

 0 [00:13.0] 1 [00:16.6] 

RNL [v] U ↑heeft (0.6) wel↓ (0.8) contact ↑gehad met °Mok↑dar° (0.2)  >Hè ↓u heeft<  

  
[2] 
  

 .. 2 [00:18.4] 3 [00:18.9] 4 [00:19.9] 

RNL [v] ↓opge↑past op Mok↑dar (.)  In 't ver↑le↑den (.)     En in welke periode ↑was  
VM [v]  J:a (.)  Ja    (toen    hij    z/)  (.)     

  
[3] 
  

 .. 5 [00:22.4] 6 [00:23.2] 7 [00:24.0] 

RNL [v] ↑dat? Toen hij ba↓by ↓wa s: (0.5) En wanneer ↑was dat  
VM [v] ↑toen hij ↑BA↓BY ↓ja (0.5)  Ja  

  
[4] 
  

 .. 8 [00:25.8] 

RNL [v] onge↓VEER ↑welke peri↓ode   
VM [v]  E:h (.) t/ (.) <↑tweeduizend>/ (.) eh (.) toen hij is  

  
[5] 
  

 .. 9 [00:32.7] 

RNL [v]  Twee↓duizend 
VM [v] ge↑bo↑ren ↓tweeduizend↑vijf tot ↓tweeduizend↑ze↓ven (0.8)   
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[6] 
  

 10 [00:33.3] 11 [00:34.4] 12 [00:35.3] 13 [00:36.2] 

RNL [v] ↑VIJF tot twee↓duizend          tot twee↓duizend↑ze ↑ven 
VM [v] ((                               )) (per) ↓jaar (.) >↑ik heb< (ge°zorgd°) 
ANL [v]    Toen  

  
[7] 
  

 .. 14 [00:37.1] 15 [00:39.0] 16 [00:52.8] 

RNL [v]   En ↑sinds  
VM [v]  voor gezorgd (0.8)   
ANL [v] ↑heeft u voor 'm ge ↓zorgd   
Verteller [v]   ((Verteller))  

  
[8] 
  

 .. 17 [00:55.5] 

RNL [v] twee↓duizend↑zeven heeft ↓u (.) Mokdar ↑niet meer         in persoon ge↓zien 
VM [v]  (niet ↓meer) 

  
[9] 
  

 18 [00:56.6] 19 [00:57.4] 

RNL [v]  (inademing) Eh ↑sinds wanneer zit <Mok↓dar> in een eh ↑pleeggezin?  
VM [v] Ja (0.6)  

  
[10] 
  

 .. 20 [01:01.0] 21 [01:04.2] 22 [01:05.0] 

RNL [v] (0.7)  Ongeveer een <↓jaar>   
VM [v]  E::h ik denk nu is ↑één ↑jaar ↓°ik denk° (0.3)   Een  

  
[11] 
  

 .. 23 [01:06.7] 24 [01:10.4] 

RNL [v]  E:n (1.0) heeft u (.) ook (.) tele↑fonisch con↑tact met  ↑Mok↓dar als ie/ 
VM [v] ↓jaar (1.1)  Ja  

  
[12] 
  

 .. 25 [01:11.4*] 26 [01:12.9] 27 [01:13.4] 

RNL [v]  eh eh  dat/ ↑dat is die twee keer per ↓maan d  S/ ↑sinds hij in dat  
VM [v]  ((                              ))             J:a (0.3)  
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[13] 
  

 .. 28 [01:15.6] 29 [01:20.7] 

RNL [v] ↓pleeggezin zit (0.6)   
Verteller [v]  ((verteller))  

  

 

4.4 De rechtbank - Nederlandse verdachte 

4.1.1 transcript gedeelte 1  
Project Name: De rechtbank  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\De_rechtbank_-_NL1_converted.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Nederlandse verdachte - jongen Nederlandse rechter - man Misdrijf: vriendin uit een inrichting gehaald, 

zonder dat hier toestemming voor was gegeven  
 

Speakertable 

 

V 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

VNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

Verteller 
 Sex: m 
 
[1] 
  

 0 [00:05.1] 

V [v] En hoe/ (0.3) ↑hoe kreeg ↑u er ↓ineens ↑lucht ↓van eh dat eh eh ↑Lisa eh eh eh  

  
[2] 
  

 .. 1 [00:13.7] 

V [v] >↑wegge↓lopen ↓was< (3.3)  
VNL [v]  E::h↓ ze belde mij hui↓lend ↓eh (.) >↑op< (0.5) 

  
[3] 
  

 2 [00:16.7] 3 [00:17.8] 4 [00:19.8] 

V [v] O↓ké (0.7) En wat heb je toen ge↓daan (0.9)  
VNL [v]   Ge↓daan >wat ze ↑vroeg< (1.0) 
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[4] 
  

 5 [00:21.6] 6 [00:23.0] 7 [00:23.8] 8 [00:24.7] 

V [v] t (.) wat ↑vroeg ↓ze (0.4)  Haar ↑op te ha↓len (.) Dat hebt u  
VNL [v]  Haar ↑op ↑t' halen(.)   

  
[5] 
  

 .. 9 [00:25.5] 10 [00:27.5] 11 [00:29.5] 

V [v] ge↓daan (.)    
VNL [v]  Ja (1.8)   
Verteller [v]   ((overgang naar ander fragment))  
  

4.1.2 transcript gedeelte 2  
Project Name: De Rechtbank  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\De_rechtbank_-_NL2_converted.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Nederlandse verdachte - man Nederlandse rechter - man misdrijf: vriendin uit inrichting gehaald zonder 

toestemming  
 

Speakertable 

 

RNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

VNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

achtergrond 
 Sex: u 
 
[1] 
  

 0 [00:00.7] 1 [00:04.5] 

RNL [v] Oké wat ↑vond ↓u van het feit dat ze wegge↓lopen was (1.7)   
VNL [v]  Hm::: (.) aan de  
achtergrond [v] ((                                                                               achtergrondmuziek               

  
[2] 
  

 .. 

VNL [v] ene kant (1.3) niet ↑slim ↓maar aan de andere kant (0.4) ↓ja (.) ↑w/ >was ik  
achtergrond [v]                                                                                                                               



67 
 

  
[3] 
  

 .. 2 [00:12.7] 3 [00:13.1] 

RNL [v]  Ja (.)  ((inademing)) had u het  
VNL [v] blij om haar weer te ↑zien< (0.6)    
achtergrond [v]           ))   

  
[4] 
  

 .. 4 [00:14.9] 5 [00:16.1] 6 [00:17.7] 

RNL [v] ↑af↓ge↓spro↑ken? (0.4)  hm Dus het  
VNL [v]  Ehm ↓nee dat was ↑niet ↓afgespro ken (1.3)  

  
[5] 
  

 .. 7 [00:19.2] 8 [00:19.3] 9 [00:20.3] 10 [00:20.7] 

RNL [v] was voor u ↑helemaal nieuw↓ (.)  Toen die zij u ↓belde (.)  °Oke°  
VNL [v]  Ja  Ja (.)  

  
[6] 
  

 .. 11 [00:21.8] 12 [00:25.2] 

RNL [v] (0.6) ((inademing)) Hoe ↑kijkt u ↓nou op dit he/ geheel terug (1.3)   
VNL [v]   Als ↓wij: (.) 

  
[7] 
  

 .. 13 [00:28.8] 

VNL [v]  ↑toen ↓de keuze ha↓dden/ (1.7) of als we het zeg maar ↑terug ↓draa↓ien en  

  
[8] 
  

 .. 14 [00:32.0] 

VNL [v] ↑we↓ten wat we ↑nu ↑we↑ten (.) Dan: ↑denk ik dat ↓we 't: (0.5) ↑toch ↓n:/ (.)  

  
[9] 
  

 .. 15 [00:37.5] 

VNL [v] ↑anders >↓of niet hadden ge↓daan< (1.2)  Want 't is ↑niet ↓echt geweest >dat je 

  
[10] 
  

 .. 16 [00:39.2] 

VNL [v]  zegt van< (.) ((inademing)) Nou we hebben ↑echt van elkaar kunnen  
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[11] 
  

 .. 17 [00:43.5] 

RNL [v]  O↓°ké° (.) GOED (0.8) 
VNL [v] ge↑nieten ↓of/ (.) <↓nee> dat ↑zeer zeker niet (0.6)   

  
[12] 
  

 18 [00:45.2] 

RNL [v] ↑Dan ↓gaan we luisteren naar de/ >wat of de officier ↓van justi↑tie hiervan  

  
[13] 
  

 .. 19 [00:47.8] 

RNL [v] vindt< (0.2)  

  

 

4.5 Kleine Delicten – verdachte uit Koeweit  
Project Name: Kleine delicten  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\Kleine_Delicten_-

_Koeweit_converted.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Verdachte uit Koeweit - man  Nederlandse rechter - vrouw  misdrijf: 4 x winkeldiefstal (etenswaren) 

context: beperkt nederlands / geen uitkering  
 

Speakertable 

 

RNL 
 Sex: f 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

VKW 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: ara 
 

OJ 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

Non-verbaal  
 Sex: u 
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[1] 
  

 0 [00:23.6] 1 [00:26.7] 2 [00:27.6] 

RNL [v] Dat be↑te↓kent dat u bijna ↑iedere ↓dag (1.0)  e↑ten ↓steelt (.) Althans (0.3)  

  
[2] 
  

 .. 3 [00:31.1] 4 [00:32.4] 

RNL [v] NU hè↑ die vier (.) ZA↓ken  >die we hier nu bes↑PRE↓ken< (.)     Misschien  
VKW [v]       J::a            °j:a° ja:                 

  
[3] 
  

 .. 5 [00:36.4] 

RNL [v] zijn er ↑andere ↓keren ge↓weest Nee↑ (0.4) 
VKW [v] ik moet niet ↓e↓ten ↑jullie moeten ↓eten ik moet niet ↓e↓ten (.)   

  
[4] 
  

 6 [00:37.3] 7 [00:40.1] 

RNL [v]  ((inademing) (.) Nou ↑ja (.) t (.)  
VKW [v] Nee ik ↑moet/ ↓ik moet ↑niet ↓eten hè↑ (0.7)   

  
[5] 
  

 .. 8 [00:41.8] 

RNL [v] ahah ((inademing)) (.) U moet wel ↑e↓ten (.) ((inademing)) (.) maar u heeft  

  
[6] 
  

 .. 9 [00:45.4] 

RNL [v] ↑ook ↓een ↑uit↓kering neem ik ↓aan (.)   
VKW [v]  Eh ↑nee >ik heb< geen uit↓ke↓ring  

  
[7] 
  

 .. 10 [00:47.5] 11 [00:47.9] 12 [00:51.6] 13 [00:54.4] 

RNL [v]  Nee (.)  ↑wat   Want ik/ 
VKW [v] (0.3)     Ik heb ↑geen ↓cent (2.4)   
Non-verbaal  [v]    (Rechter typt op de computer)  

  
[8] 
  

 .. 

RNL [v]  (.) ik vind het toch wel (.) ↑zorge↓lijk >dat het maar zo< ↑door ↓gaat en  
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[9] 
  

 .. 14 [00:58.4] 

RNL [v] (0.4) D'r dat er/ >eh< ↑meneer komt ↓op ↑negentien janu↓ari (.) weer vrij↑  

  
[10] 
  

 .. 15 [01:02.3] 16 [01:03.1] 

RNL [v] (0.4)   Nou (.) en (.) dan (.) zegt >ie ik heb ↑geen ↓geld< geen  
OJ [v]  Ja (0.3)  

  
[11] 
  

 .. 17 [01:09.5] 

RNL [v] uit↑ke↑ring ↓ik (.) moet (.) e↑ten (2.3)  
VKW [v]  Nee ↑ik ↑heb ↓uitkering aange↓vraagd  

  
[12] 
  

 .. 18 [01:11.7] 19 [01:15.5] 

VKW [v] (.) Maar e:h die ↑ambte↓naare zegt ze:: (0.6)  Wat ↑doe je op schip↓hol (0.4) 

  
[13] 
  

 20 [01:17.4] 21 [01:21.1] 

VKW [v] Ik zeg ↓eh ik ↑slaap ↓eh bij die me↑tro (0.4)  Vanaf (.) TWAALF uur ↓tot vier  

  
[14] 
  

 .. 22 [01:23.9] 23 [01:24.1] 24 [01:25.1] 25 [01:26.4] 26 [01:27.1] 

RNL [v]   be↑ne↓den (0.4)              Ja                     Ja 
VKW [v]  ↑uur (0.4) Vier  ↑uur  Ja bene::h/  be↑ne↓den  ↑bo↓ven beneden  

  
[15] 
  

 .. 27 [01:28.8] 28 [01:31.2] 

RNL [v]   Ja              bij de ↓trei↓°nen° (.)  
VKW [v] (.) ↓zo  ↑bij die ↓e::h   Bij die ↓e:h (.) (↑twee↓°de°) (0.4) 

  
[16] 
  

 29 [01:33.4] 30 [01:35.9] 

VKW [v] ((inademing)) (.) en ik heb genoeg ↓pro↑bleem (.)  En ik wil <nie↑mand>  
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[17] 
  

 .. 31 [01:38.2] 

VKW [v] ↓spre↓ken (0.8) I:k heb/ >ik wi/ ik zoek< ↑geen contact met men↓sen (0.6) 

  
[18] 
  

 32 [01:41.7] 33 [01:42.9] 

RNL [v] Hm↑hm (0.6) Wat denkt u nou↓ (.) ↑hoe ↓dit (.) ↑DOOR moet ↓gaan >als u  

  
[19] 
  

 .. 34 [01:48.1] 

RNL [v] weer< ↑vrij ↓komt straks (0.7)  
VKW [v]  Ik wil graag e:h ↑terug ↓naar ↑Koe↓weit (0.3) 

  
[20] 
  

 35 [01:50.9] 

RNL [v] Oke m:aa/ m/ ↑u zegt ik ↓wil (.) >eigenlijk het liefst naar< ↑Koe↑weit (0.5) 

  
[21] 
  

 36 [01:55.1] 37 [01:58.1] 

RNL [v] U heeft een ↑UIT↑ke↓ring aangevraagd in ↓Neder↑land (0.6)  E:hm (1.1) en  

  
[22] 
  

 .. 38 [02:02.2] 39 [02:02.6] 

RNL [v] ↑verder heeft u ↓met ↑niemand con↓tact zegt u (0.3)   Nou (.)  
VKW [v]  Nee↓  

  
[23] 
  

 .. 40 [02:03.2] 

RNL [v] ((inademing))  Ik ga eens e/ 
VKW [v]  Ik heb weinig ik heb ↓eh mijn ↑neef ↓hij is (.) >↑topdokter in  

  
[24] 
  

 .. 41 [02:08.2] 42 [02:09.0] 43 [02:11.1] 44 [02:14.5] 

RNL [v]  Ja (0.4)    Ja Ja (.)  
VKW [v] ↓Koe↑weit< (.)  En eh eh ik ↑vroeg ↓hem  eh voor ↑GELD (2.3)      
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[25] 
  

 .. 45 [02:15.0] 46 [02:16.1] 

RNL [v] ((inademing))  Meneer de offi↑ci↓er (.)         Ik ga u ↑even onder↓<bre>↓ken  
VKW [v]  (maar) (en ↑toen) 

  
[26] 
  

 .. 47 [02:17.7] 

RNL [v] (.) U/ heeft/ ↑heeft u misschien gedacht ↓aan/ aan/ aan/ aan/ (( ))/ ↑andere  
VKW [v]   

  
[27] 
  

 .. 48 [02:22.5] 49 [02:26.6] 

RNL [v] (0.9)  ande↓re: (0.3) af↑doe↓nings eh mo↑du↓len (1.1)  bij meneer ↓eh Sa↓leh  
OJ [v]   ((  )) 

  
[28] 
  

 .. 50 [02:29.5] 

RNL [v] ↑want hoe moet dit ↑nou ↑ver↓der (.)   
OJ [v]   

  

4.6 Kleine delicten – Nederlandse verdachte  
Project Name: Kleine delicten  
Referenced file: C:\Users\sony\Documents\ICC\eindwerkstuk\audiofiles\Kleine_delicten_-

_Nle_verdachte_converted.wav 
Transcription Convention: HIAT 
Comment: Nederlandse verdachte - man  Nederlandse rechter - vrouw  misdrijf - belediging van ambtenaar  context: 

man is het er totaal niet mee eens hoog opgeleid 
 

Speakertable 

 

RNL 
 Sex: f 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

VNL 
 Sex: m 
 Languages used: nld 
 L1: nld 
 

OJ 
 Sex: f 
 Languages used: nld 
 L1: nld 



73 
 

 
[1] 
  

 0 [00:00.5] 1 [00:02.6] 

OJ [v] Ga eens wat beters ↑doen ↓klootzak (0.4)  Ga eens ↑boeven ↓vangen (.) kloot↓°zak°  

  
[2] 
  

 .. 2 [00:04.6] 

VNL [v]  Ja dat ↑klopt niet hele↓maal maargoed daar ga ik wel o/ verder over in dat  
OJ [v] (0.5)   

  
[3] 
  

 .. 3 [00:08.7] 

RNL [v]  'et eh staat denk ik ↑wel vast dat is niet ter discussie dat u  
VNL [v] ↑klopt helemaal ↓niet (.)   

  
[4] 
  

 .. 4 [00:14.0] 

RNL [v] door ↓rood bent gereden uit de ↑hoek e::h  Je hebt recht °op° 
VNL [v]  Ik heb ↑net ↓oranje ↓rood ge↓mist inder 
OJ [v]   

  
[5] 
  

 5 [00:16.0] 6 [00:18.2*] 

RNL [v] ja Maar u zei toen drie se↓conde  
VNL [v] ↓daad dat ↑schijnt een k/ seconde ↓werk geweest te   zijn 

  
[6] 
  

 .. 7 [00:19.7] 8 [00:21.0] 9 [00:22.6] 

RNL [v] maar=  Nou dat zei/ waren uw ↓eigen ver↓klaarwoor  den  
VNL [v]  Nee dat zei de a↑gent (.)  Nee nee  

  
[7] 
  

 .. 10 [00:25.3] 

RNL [v] maar  
VNL [v] nee dat heeft die agent tegen ↓mij gezegd mevrouw  Sorry want ik ↑wist het ook ↓niet 

  
[8] 
  

 .. 11 [00:29.7] 

VNL [v]  ik had niet op mijn <hor↑loge gekeken ↓toen> daar had ik geen tijd ↓voor (.)  Eh de  
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[9] 
  

 .. 12 [00:32.0] 

VNL [v] ↑man had niet eens een uni↑FORM aan (.)  Eh ik heb nog ↑nooit in mijn <↑le↓ven>  

  
[10] 
  

 .. 

VNL [v] (.) een politieagent in ↑burger (.) ont↑moet die mij e:h (.) ter verantwoording riep (.)  

  
[11] 
  

 .. 13 [00:42.9] 

RNL [v]  En ↑toen heeft de a↑gent  
VNL [v] en voor mij was dat een ↑zeer ver↑vreemdende situ↓atie (.)   

  
[12] 
  

 .. 14 [00:48.2] 

RNL [v] (.) die zegt van ik heb (.) ↓eh niet mijn legiti↑ma↑tie laten zien (0.4)  Maar↑ ↓e:h ik  

  
[13] 
  

 .. 

RNL [v] heb wel gezegd tegen de bestuurder dat ik van de po↑litie was en ik VROEG HEM 

  
[14] 
  

 15 [00:52.8] 16 [00:55.1] 

RNL [v] hè ↓toen Nee meneer a/ (.) als ik nou ↑eerst  
VNL [v] heeft ie ↑ook niet ge↓zegd (.) >overigens< (0.4)   

  
[15] 
  

 .. 17 [00:59.0] 

RNL [v] even AF mag ma↓ken wat de agent wat de a↑gent  zegt en dan kunt U daarna  
VNL [v]  sorry                        neemt u mij  

  
[16] 
  

 .. 18 [01:00.9] 

RNL [v] reage↑ren  want ↑anders wordt het een beetje on↑handige manier van discussieren  
VNL [v] niet kwa↓lijk 
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[17] 
  

 .. 19 [01:04.6] 20 [01:06.0] 

RNL [v] ↓hier (.) Dus wat hij ↑zegt is (.) ik ↑zag dat hij mijn ↑aanwijzing <↑opvolg↓de> en  
VNL [v]    

  
[18] 
  

 .. 

RNL [v] zijn ↑voer↓tuig ↑stil zette op een par↑keer↓strook ter hoogte van de kruizing  

  
[19] 
  

 .. 21 [01:12.1] 22 [01:13.7] 

RNL [v] Hereweg met de Kerklaan Dus dat is wat >verder↑op< in Heemstede=   
VNL [v]   Nou dat is z/  

  
[20] 
  

 .. 23 [01:15.3] 

RNL [v]  ALS U NU EVEN WACHT ↓Meneer ↑Sa↓melhof ik ga  
VNL [v] ↑zevenhonderd meter ↓ver °der° 

  
[21] 
  

 .. 24 [01:18.6] 25 [01:19.1] 

RNL [v] het ↑niet vijf keer ↓zeggen=  DUIDE↑LIJK                                 
VNL [v]  Nee maar  d'er staan: ↑ZOveel onwaarheden in dat ik  

  
[22] 
  

 .. 26 [01:21.8] 

RNL [v]  Maar meneer SAmel↓hof u bent ↑oud genoeg om te kunnen ↑wachten even met  
VNL [v] e:h=  

  
[23] 
  

 .. 27 [01:26.6] 28 [01:28.6] 

RNL [v] rea↓geren lijkt mij >↑dus ik</ (.)  Het is me (( )) als ik 'm nu (.)   toe (.)                  
VNL [v]  Het is ↑meer ↓ver↑ba↓zing nu e:h mevrouw  

  
[24] 
  

 29 [01:28.9] 30 [01:30.0] 31 [01:31.5] 

RNL [v] meneer SAmel↓hof (.) Ja↑ (0.9) E:hm (0.4) hij ↑zet e:h >ik zag dat de bestuurder uit  
VNL [v] de rech°ter°    
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[25] 
  

 .. 

RNL [v] zijn ↑voertuig stapte waarbij hij door zijn ma↑nier van doen een geirriteerde ↑indruk  

  
[26] 
  

 .. 32 [01:39.0] 

RNL [v]  op mij maakte< (0.3)  En ik ↑zag dat hij met een ver↑snelde pas op mij ↓afliep (.) 

  
[27] 
  

 33 [01:41.4] 

RNL [v] Ik hoorde hem met ↑luide stem zeggen heb je niet wat ↑BEters te doen ga boeven  

  
[28] 
  

 .. 34 [01:46.2] 

RNL [v] ↓van↑gen wat moet je ↓nou (0.8) E::h (.) heeft ↑u (.) nu gezegd ↓van >ga eens  
VNL [v]       Nou ik wil u (()) 

  
[29] 
  

 .. 35 [01:50.2] 36 [01:51.3] 37 [01:52.6] 

RNL [v] ↑boeven vangen< kloot↑zak=  Nee oké                          nee dat  
VNL [v]  Ja ik vond niet dat die  ↓man mij fatsoenlijk  

  
[30] 
  

 .. 38 [01:53.3] 39 [01:55.1] 

RNL [v] is dan duidelijk  
VNL [v] be↑naderde nee Hij stelde ↓zich niet <↑voor> ((inademing))  Hij zei niet meneer ik  

  
[31] 
  

 .. 40 [01:57.5] 

VNL [v] ben politie↑agent ((inademing)) (.) Hier hebt ↓u mijn legiti↑ma:tie ((inademing) (.) 

  
[32] 
  

 41 [01:59.6] 

VNL [v] U/ >u hebt een< (.) k/ ver↑keersovertreding u krijgt een be↑keuring ((inademing) (.)  
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[33] 
  

 42 [02:02.8] 43 [02:04.5] 44 [02:04.9] 

RNL [v]  Nee  
VNL [v] Dan was het allemaal niet uit de ↑hand gelo  °pen° ((inademing)) (.) Maar ik werd e:h/ 

  
[34] 
  

 .. 

VNL [v]  ik heb dat ook tegen de ↑rechter gezegd ik heb toevallig ↓filosofie gestudeerd en  

  
[35] 
  

 .. 45 [02:10.0] 46 [02:10.8] 47 [02:11.4] 

RNL [v]  Hm↑hm                    ja        Heel veel ↑dus 
VNL [v] sociolo gie en noem maar ↑op= ((inademing)) (.) Hè we/ we/ eh dat ↑is dus een Duitse 

  
[36] 
  

 .. 48 [02:15.6] 49 [02:15.9] 

RNL [v]  Hm (.)  
VNL [v]  term en die heet ver↑DINGlichung::   ((inademing)) Hè dus ik ↑werd eigenlijk  

  
[37] 
  

 .. 50 [02:19.2] 51 [02:19.7] 

RNL [v]  Hm  
VNL [v] als een (.) ↑DING: ↓behandel d ((inademing)) (.) Dus ↑zonder dat ik (.) ook (.)  

  
[38] 
  

 .. 52 [02:21.9] 53 [02:22.3] 

RNL [v]  Ja (.)  
VNL [v] <maar> ((inademing))   Eh >eh eh eh< (.) ↑enige eh (.) sympha↑tie: of enige  

  
[39] 
  

 .. 

VNL [v] ↑menselijkhei:d of enige ((inademing)) (.) <↑poging tot> communi↑ca:tie of  

  
[40] 
  

 .. 54 [02:31.9] 55 [02:33.8] 

RNL [v]   Nee 
VNL [v] serieuze dia↑loog ((inademing)) (.) Eh >eh eh eh eh< ik kan/ ik ↓kan d'r niet  ↑te↓gen= 
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[41] 
  

 56 [02:34.3] 57 [02:35.7] 

RNL [v] U/ u zei v/ eh ((            ))/  IK ↑HEB DAT WEL GEZEGD maar daar was een ↓reden 
VNL [v]                      Ik/ ik ↑vind  dat 

  
[42] 
  

 .. 58 [02:37.7] 

RNL [v]  voor  daar komt het °wel op neer° 
VNL [v]       Ik vind dat ik als Nederlands ↑staatsburger het ↑recht heb om door  

  
[43] 
  

 .. 

RNL [v]  
VNL [v] ambtenaren in ↑functie op een fat↑soenlijke manier te worden ↑aangesproken  

  
[44] 
  

 .. 59 [02:47.4] 

RNL [v]  Goed ↑maar  
VNL [v] ((inademing)) (.) wanneer ik een ver↑keersovertreding heb ↓begaan (.)   

  
[45] 
  

 .. 60 [02:51.4] 

RNL [v] (.) t (.) u zegt >ik ↑heb het wel ge↑zegd maar daar was een ↓reden voor<  Dan ga ik  

  
[46] 
  

 .. 61 [02:53.9] 

RNL [v] naar uw persoonlij°ke° om↑standigheden (.)  U bent niet ↑eerder met justitie in  

  
[47] 
  

 .. 

RNL [v] aanraking <geweest> u bent ↓ge↑huwd u heeft een dochter van zeventien ↑thuis  

  
[48] 
  

 .. 62 [02:59.8]  
RNL [v] >heb ik uit het< dossier gehaald (.)  Die is  
VNL [v]  Nou ↑die is ↑nu in↑middels een jaartje ↓ou  der 
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[49] 
  

 .. 64 [03:04.2] 

RNL [v] een jaartje ouder want het is in 2013 gebeurd hè  ((                  )) 
VNL [v]  Ja: ↑heel mooi meisje die is nu in  

  
[50] 
  

 .. 65 [03:07.2] 66 [03:08.1] 

RNL [v]  Nou         Betere plek om te zijn dan ↓hier misschien  
VNL [v] rome hehe  ((inademing))Waarom ik  (bruiloft) ((    )) 

  
[51] 
  

 .. 67 [03:10.5] 68 [03:11.8] 69 [03:13.9] 

RNL [v] wel=  Een ge↑pensioneerd leraar >↓HB↑O< bent u  en er is  
VNL [v]  Dat ↑neem ik wel ↓aan (.)   

  
[52] 
  

 .. 70 [03:15.1] 71 [03:17.4] 

RNL [v] een ↑brief van uw/ (.)  via uw advo↑caat gekomen  
VNL [v]   Nou ik/ ik ben ↑meer dan dat ↑hoor (.)  Ik ben afgestudeerd  

  
[53] 
  

 .. 72 [03:19.1] 73 [03:20.6] 

RNL [v]   Nou 
VNL [v] socio↓loog  Ik ben een <↑heel> kritisch bur↑ger     Ik ben een (.) ↑pure demo↓craat (.) 

  
[54] 
  

 74 [03:22.7] 75 [03:24.5] 76 [03:25.5] 

VNL [v] Ik geloof in de tien gebo↓°den° (.) Dat zijn MIJN wet↓°ten° (.) Omdat ik daarin  

  
[55] 
  

 .. 77 [03:28.4] 

VNL [v] geloof↑ >geloof ik ook< heilig in de waar↓heid (.)  Ik ben een ↑eerlijk mens ik lieg  

  
[56] 
  

 .. 78 [03:31.1] 79 [03:31.9] 80 [03:32.4] 81 [03:33.5] 

RNL [v]  Duidelijk (.)  Goed (0.5) U heeft recht van  
VNL [v] nie:t >ik heb daar geen belang ↓bij<  Ja: (.)   
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[57] 
  

 .. 82 [03:34.8] 

RNL [v] het laatste woord [volgende fase]  

  
 


