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Gezin 1 is een gezin uit lager sociaal milieu 
 
(( Moeder probeert de kinderen zover te krijgen dat ze de rommel opruimen. Mieke is zes jaar oud, Elise is acht en 
Mirjam is elf)) 
 
Spr  spreker 
Geadr  geadresseerde; degene tegen wie gepraat wordt 
Indirect geadr  Indirect geadresseerde; een toehoorder tot wie het woord niet rechtstreeks gericht is, maar die het zich 

wel mag aantrekken 
//  onderbroken, d.w.z. afgebroken door toedoen van een gespreksdeelnemer 
(                 ) slecht verstaanbaar; tussen de haakjes staat een vermoeden van wat gezegd wordt 
((               )) informatie die van belang is voor het gesprek 
 
Nr Spr Geadr Indirect 

geadr 
Transcriptie Toelichting 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer 

  
1 Mieke Elise Jij hebt ook geslagen. Mieke begint met een deel 

van de schuld van zich af 
te schuiven. 

2 Moeder Meer Kinderen, raap dat nou eens in de keuken 
op, ja. 

 

3 Elise ? (Heb ik gedaan) Slecht verstaanbaar. 
4 Moeder Meer Is dat oprapen? De hele vloer ligt vol. Niet 

aan de haren trekken. 
 

   ((Stoeigeluiden van Elise en Mieke))  
5 Moeder Meer Die kunnen niks as knokken, knokken.  
6 Mieke Elise Dalijk sla ik je midden in je gezicht, hoor. Mieke reageert niet op 

moeder. Ze probeert Elise 
de baas te blijven door 
met een sanctie te 
dreigen. 

7 Mirjam Mieke Sla maar, doe maar. Mirjam moedigt Mieke 
hierin aan met 
imperatieven 

8 Moeder Meer Nee, ophouden. 
Oh, kinder. 
Kinderen. 
Je hoeft mekaar de kop niet in te slaan. 

 

  Meer 
 
Meer 

Ohoh ((fluisterend)) 
Ohoh, kind. 
Ga buiten knokken. Ga buiten knokken. Niet 
aan de haren trekken. 

 

9 Mirjam Moeder Ik doe niks Moeder grijpt Mirjam bij 
de arm. Mirjam verklaart 
zichzelf onschuldig (vgl. 7) 

10 Moeder Mirjam Jij ook rustig zitten.   
11 Moeder Meer Ik heb het vanmorgen ook al gezegd. Waren 

jullie me de hele morgen bezig. Jullie gaan 
vanavond op tijd naar bed. Jullie tweeën. 
Tuurlijk. Geen losse groeven kijken. Naar 
bed. Ik ben niet gek.  

 

12 Moeder Elise Maar ja, morgen heb ik van jou rust.  Elise, een belangrijke 
bron van ellende is 
morgen het huis uit, 
omdat ze op kamp gaat.  

     
        
 
 


