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5. METHODE: Onderzoeksvragen en de analyse van konnektiviteit 

5.1. Inleiding en centrale vraagstelling 

In hoofdstuk 3 is konnektiviteit als linguïstische operationalisatie van coöperativiteit in 
gesprekken gepresenteerd. Door konnektiviteit als (een) linguïstische uitdrukkingsvorm van 
coöperativiteit op te vatten, was de eerste doelstelling van dit onderzoek bereikt, namelijk een 
antwoord op de vraag wat de kenmerken van coöperatief taalgebruik zouden kunnen zijn. De 
tweede doelstelling van dit onderzoek betreft de empirische exploratie van de stelling dat een 
sekseverschil in verbale interactie zich manifesteert in een sekseverschil in konnektiviteit in 
gesprekken. Het onderzoekscorpus bestaat uit een verzameling vergelijkbare gesprekken waarvoor 
een taalhandelingstypologie is opgesteld. Zoals in hoofdstuk 4 uiteen is gezet, zijn deze 
gesprekken van drietallen adolescente meisjes en jongens onderling omdat verwacht wordt dat 
sekseverschillen in het algemeen het meest manifest zullen zijn in same-sex peergroups tijdens 
de puberteit. De centrale vraagstelling van het empirisch onderzoek is als volgt. 

Is er een verschil in konnektiviteit tussen meisjesgesprekken en jongensgesprekken ? 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de linguïstische entiteiten die konnektiviteit in 
gesprekken bewerkstelligen en die als analysevariabelen voor het empirisch onderzoek worden 
gebruikt. Op basis van die beschrijving worden de onderzoeksvragen ook nader gespecificeerd. 

Onder konnektiviteit is dus letterlijk verstaan het verbinden van de beurt van de ene sprekerster 
met die van een andere sprekerster door middel van linguïstische entiteiten die een anaforische 
of kataforische relatie met de beurten van een ander tot stand brengen. 
Ik gebruik de algemene term 'linguïstische entiteiten', omdat er met verschillende linguïstische 
middelen verbindingen tot stand gebracht worden met de uitingen van anderen in een gesprek en 
op verschillende linguïstische niveaus. Centraal staat echter de lexicaal-grammaticale vorm van 
gespreksbeurten, met in achtneming van de onderliggende taalhandeling van de beurt. Zoals 
gezegd, zal daarnaast konnektiviteit op beurtwisselingsniveau bij de analyse betrokken worden. 
De onderzoeksdeelvragen en analysevariabelen worden hieronder per analyseniveau toegelicht 
en gedefinieerd. Het betreft de volgende niveaus. 

Context van de beurten: globale gespreksvoering (§ 5.2). 
Functie van de beurten: het taalhandelingsniveau (§ 5.3). 
Vorm van de beurten: het lexicaal-grammaticale niveau (§ 5.4). 
De relatie tussen vorm en functie (§ 5.5). 

De definities van de analysevariabelen zijn tot stand gekomen aan de hand van pilot-studies van 
doctoraalstudenten en mijzelf op vergelijkbare gesprekken in andere leeftijdsgroepen. De 
voorbeeldzinnen en voorbeeldfragmenten komen uit deze pilotstudies en - bij de eindversie ter 
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illustratie toegevoegd - uit het onderhavige corpus.1 De analysevariabelen zijn gemarkeerd met 
een * en vetgedrukt. Achter iedere benaming staat tussen ( ) de afkorting die in het onderzoek 
is gebruikt. In § 5.6 geef ik een samenvatting van de onderzoeksvragen en de mogelijke 
verwachtingen ten aanzien van de resultaten. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de procedure 
omtrent de data-analyse en de kwantificering van de data worden weergegeven (§ 5.7). 

5.2. Context van de beurten: globale gespreksvoering 

5.2.1. Inleiding: beurtwisselen en gespreksbijdragen 

Onder globale gespreksvoering versta ik de mate waarin en de wijze waarop de meisjes en 
jongens deelnemen aan de gesprekken. Onder de wijze van deelname is ten eerste verstaan de 
manier waarop men een bijdrage levert aan het gesprek op beurtwisselingniveau. Daartoe is van 
elke auditieve uiting van de meisjes en de jongens bepaald of deze een reagerende bijdrage is op 
de voorafgaande uiting of niet. Dit wordt het beurtwisselingstype genoemd, die of initiërend 
(INI) of reagerend (REA) is. Ten tweede versta ik onder de wijze van deelname de soort 
bijdrage die iemand met een auditieve uiting aan het gesprek levert. Gaat de bijdrage (ook wel 
uiting genoemd) over de onderhandeling van een wens of niet? Is de bijdrage een minimale uiting 
en dus een back channel? Bestaat de bijdrage uit gezang, geluid of nog iets anders? Van elke 
uiting in dit corpus is vastgesteld wat de globale aard van ervan is. Elke auditieve uiting wordt 
een gespreksbijdrage genoemd. Deze gespreksbijdragen bestaan uit vier hoofdtypen: beurten, 
back channels, lachen en varia. Voordat ik hieronder deze analysevariabelen nader definieer, 
bespreek ik kort de achtergrond van de ordening in vier hoofdtypen gespreksbijdragen. 
Een zuivere vergelijking van het gebruik van lexicaal-grammaticale konnektiviteit en het gebruik 
van taalhandelingen tussen meisjes en jongens kan uitsluitend plaatsvinden op een verzameling 
vergelijkbare gesprekseenheden. Daarom zijn uitsluitend die gespreksbijdragen op vorm en 
onderliggende functie (taalhandeling) geanalyseerd die betrekking hebben op hetzelfde 
gespreksthema, het onderhandelen over een wens voor Peter Jan Rens (zie hoofdstuk 4). Een 
tweede vereiste is dat een dergelijke gespreksbijdrage minimaal één betekenisvolle eenheid (zin 
of clause) bevat, waarvan de interactionele zet die deze doet in termen van een taalhandelingstype 
kan worden benoemd. Deze gespreksbijdragen worden in dit onderzoek beurten genoemd (zie 
nadere definitie hieronder). Uitsluitend deze deelverzameling wordt verder geanalyseerd op het 
gebruik van lexicaal-grammaticale elementen (§ 5.4) en type taalhandeling (§ SJ).2 

1 Voorbeeldzinnen beginnende met een hoofdletter (A,B) betreffen dialogen. 
Voorbeeldzinnen met een kleine letter (a,b) zijn losse voorbeeldzinnen. In langere fragmenten 
krijgen de sprekersters (fictieve) voornamen. 

2 Voor 'gespreksbijdrage' gebruik ik uit stilistisch oogpunt ook wel 'uiting'. 'Beurt' is 
gereserveerd voor een gespreksbijdrage met minimaal éen zin die de onderhandeling over een 
wens betreft. Dus: alle beurten zijn gespreksbijdragen, niet alle gespreksbijdragen (of 
uitingen) zijn beurten. Een gespreksbijdrage kan namelijk ook één van de andere hoofdtypen 
zijn: back channels, lachen of varia. 
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In de gesprekken komen echter ook korte uitingen zonder zin voor die ook de onderhandeling 
van een wens betreffen, de zogenoemde back channels. Deze zijn als tweede hoofdtype van de 
gespreksbijdragen apart onderscheiden omdat zij bij gebrek aan een inhoudelijk zelfstandige 
eenheid niet verder geanalyseerd kunnen worden naar lexicaal-grammaticale elementen noch naar 
type taalhandeling. Back channels vallen echter wel onder de notie konnektiviteit omdat zij een 
verbale ondersteuning zouden vormen van de woorden van een ander (zie hoofdstuk 2 en 3). 
De gesprekken bestaan voorts uit andere auditieve uitingen, zoals gelach, gezang, geluiden en 
gespreksbijdragen die wel een zin bevatten maar die niet over de onderhandeling van een wens 
gaan. Deze laatste worden exoforische gespreksbijdragen genoemd die - wegens 
onvergelijkbaarheid - niet verder geanalyseerd worden. Zij zijn samen met gezang, geluiden en 
andere niet relevante uitingen onder het hoofdtype varia gerangschikt. Tot slot zijn alle lachende, 
grinnikende en giechelende uitingen samengenomen onder lachen. Ook dit type valt bij gebrek 
aan lexicaal-grammaticale informatie buiten de verdere analyses. 

Elke gespreksbijdrage is dus in eerste instantie geanalyseerd naar type gespreksbijdrage en naar 
beurtwisselingstype. Zo kan de mate waarop de meisjes en jongens reageren dan wel initiëren 
worden bepaald en de mate waarop zij gebruik maken van de vier verschillende soorten 
gespreksbijdragen. De analyse van de verschillende soorten gespreksbijdragen, de globale 
gespreksvoering, geschiedt in eerst instantie vanuit descriptief perspectief. In het kader van dit 
onderzoek naar konnektiviteit kan echter verwacht worden dat het totaal aan gespreksbijdragen 
van de meisjes qua beurtwisselingstype meer reagerende gespreksbijdragen zal bevatten dan dat 
van de jongens. Voor wat betreft type gespreksbijdrage wordt een groter gebruik van back 
channels bij de meisjes verwacht ten opzichte van de jongens. Bovendien kan de veronderstelde 
gespreksgerichtheid van meisjes leiden tot een hoger aantal beurten die de onderhandeling van 
een wens betreft. 
Konnektiviteit op het niveau van de globale gespreksvoering betreft dus het gebruik van 
reagerende gespreksbijdragen ten opzichte van initiërende gespreksbijdragen, in het bijzonder het 
gebruik van back channels. De onderzoeksvraag daarbij is dan ook: 

1. Is er een sekseverschil in globale gespreksvoering? 
a. Is er een verschil in de mate waarin en de wijze waarop de meisjes en de jongens 

deelnemen aan de gesprekken ? 
b. Is er een verschil in globale gespreksvoering voor wat betreft de mate waarin 

meisjes en jongens gebruik maken van reagerende gespreksbijdragen in het algemeen 
en back channels in het bijzonder? 

Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van een aantal analysevariabelen die 
hieronder nader worden gedefinieerd. De variabelen *initiëren en *reageren (Beurtwisselingstype) 
en *beurt zijn ook bij de verdere onderzoeksvragen (§ 5.3 en § 5.4) van centraal belang. Bij de 
analyse van de globale gespreksvoering wordt - voor de volledigheid - de lengte van de 
gespreksbijdragen en de mate van simultaan taalgedrag weergegeven. Ook daarvan staan de 
definities hieronder. Bij de resultaten van deze globale beschrijving van de gesprekken wordt 
bovendien een uitstapje gemaakt naar de inhoud van wensen bij de meisjes en de jongens (zie § 
6.2.1). 
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5.2.2. Definities van de variabelen op gespreksniveau 

•GESPREKSBIJDRAGE (GB) 
In principe is een gespreksbijdrage elke linguïstische uiting (een (gedeelte van een) zin of een 
een back channel) of paralinguïstische uiting (een lach, een boer) van een persoon die 
voorafgegaan en gevolgd wordt door de eigen stilte. Wanneer er sprake is van meerdere zinnen 
van een persoon die een intonationele eenheid vormen - ook al worden ze begeleid door 
interrupties en instemmingen van derden - dan worden deze als één gespreksbijdrage beschouwd. 
Uitzondering hierop vormen gespreksbijdragen die over de onderhandeling van een wens gaan 
en die bestaan uit verschillende zinnen die verschillende taalhandelingen bevatten. Een 
taalhandeling is opgevat als een specifieke interactionele zet in het gesprek. Deze zetten 
verschillen doorgaans ook qua intonatie. Deze verschillende zetten zijn omwille van de 
doelstelling van dit onderzoek getranscribeerd als aparte gespreksbijdragen. Zij vallen elk onder 
het hoofdtype beurt en aan elke beurt wordt een taalhandelingtype toegekend (zie verder onder 
*Beurt en voorbeeld (4) hieronder). Zoals gezegd bestaan gespreksbijdragen in dit corpus uit vier 
hoofdtypen: *beurten, *back channels, *lachen en *varia, waaronder gevarieerde bijdragen als 
gezang, geluiden, opstarts en exoforische bijdragen zijn opgenomen. Beurten, lachen en varia 
kunnen op beurtwisselingsniveau reagerend of initiërend zijn. Back channels zijn per definitie 
reagerende gespreksbijdragen. De definitie van beurtwisselingstype geef ik hieronder. 

Beurtwisselingstype: *initiëren of *reageren (INI,REA) 
Van iedere gespreksbijdrage (dus ook van lachen) is vastgesteld of het op beurtwisselingsniveau 
een reagerende of een initiërende bijdrage aan het gesprek betreft. Hierbij is uitgegaan van de 
norm dat alle mensen samenwerken in gesprekken en dat elke bijdrage een reactie is op het 
voorafgaande, tenzij dit NIET zo is. Hierbij vormen lexicale, semantische en prosodische 
informatie de grond voor het toekennen van het beurtwisselingstype.3 Uitingen die géén reactie 
zijn op een uiting van een ander, zijn kort samengevat de volgende (en dus initiërende) uitingen: 
a. uitingen die zonder lexicale aansluiting op het voorafgaande een nieuw locaal onderwerp 
initiëren; b. uitingen die binnen één gespreksbijdrage een nieuwe interactionele zet in het gesprek 
doen; c. uitingen die geen antwoord geven op een direct gestelde vraag; d. uitingen die een 
antwoord geven op een vraag die aan een ander is gesteld; e. lachen na een eigen uiting; f) 
uitingen die geen - voor de analysant - relatie met de voorafgaande uiting hebben. Hieronder 
worden deze initiërende gespreksbijdragen met voorbeelden toegelicht. 

a. Als initiërende gespreksbijdragen zijn opgevat die gespreksbijdragen die niet ingaan op de 
inhoud van de voorafgaande uiting en een ander locaal onderwerp aansnijden, waaronder beurten 
die een tegenvoorstel doen zonder eerst expliciet te reageren op het voorstel van een ander zoals 
B in (1), die niet expliciet reageert op het voorstel van A om te gaan deltavliegen: 

3 Omdat 'beurt' in dit onderzoek een specifieke betekenis heeft, zou eigenlijk moeten 
worden gesproken van gespreksbijdrage-wisselingsstype. Hier is echter aangesloten bij de 
gangbare terminologie. 
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(1) A: laten we gaan deltavliegen INI: Voorstel 
-» B: ik wil naar Eurodisneyl INI: Tegenvoorstel 

Met locaal onderwerp wordt een semantische domein bedoeld dat onderdeel uitmaakt van het 
hoofdonderwerp (of thema) van deze gesprekken: het onderhandelen over een wens. Sluit men 
wel expliciet aan bij de beurt van een ander door middel van een conjunctie, maar niet bij het 
locale onderwerp dan wordt de beurt wel als reagerend beschouwd, zie B in (2), 

(2) A: laten we gaan deltavliegen INI: Voorstel 
-» B: nee ik wil naar Eurodisneyl REA: Tegenvoorstel 

Onder het overkoepelende thema kunnen locale onderwerpen besproken worden als "een cruise 
maken" maar ook meta-talige onderwerpen als "hoe moeten we nu verder overleggen?" en 
beurten die de tijdspanne van het gesprek betreffen, en dus de organisatie van het gesprek als 
geheel. In (3) reageert B inhoudelijk op de beurt van A door de resterende tijd van het 
overleggen vast te stellen. 

(3) A: hoe moeten we nu overleggen? INI: Meta-Act 
-» B: hoe lang hebben we nog? REA: Organisational Act 

De reactie van B is in de interrogatief gesteld, waardoor deze reagerende beurt een eerste 
paardeel is, die op zich weer een reactie initieert. Op interactioneel niveau is deze beurt echter 
primair een reactie op het voorafgaande. De interrogatief wordt op het lexicaal-grammaticale 
niveau als kataforisch beschouwd (zie § 5.4.1.2). Reagerende gespreksbijdragen kunnen immers 
verschillende zinsvormen bevatten. Deze zijn ondergeschikt (of secundair) geacht aan het hogere 
niveau van de beurtwisseling. 

b. Een tweede type initiërende gespreksbijdrage ontstaat wanneer er binnen een gespreksbijdrage 
van één persoon een nieuwe zet in het gesprek wordt gedaan. In (4) bevat de gespreksbijdrage 
van B "nee daar vind ik niks aan we kunnen beter gaan carten" twee verschillende interactionele 
zetten (en dus taalhandelingen, zie § 5.3) die dus in twee aparte beurten, (, en 2), is 
getranscribeerd. 

(4) A: laten we gaan deltavliegen 
B: nee daar vind ik niks aan, REA: Negatief Oordeel 

-* B: we kunnen beter gaan carten2 INI: Voorstel 

c. Gespreksbijdragen worden ook initiërend genoemd indien de uiting geen antwoord geeft op 
een direct daarvoor gestelde vraag aan één of meerdere personen zoals in (5) waarin B niet 
meteen reageert op de vraag van A. 

(5) A: kun je daar dan deltavliegen? REA: Vraag 
-* B: dat is echt leukl INI: Advance Act 
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d. Gespreksbijdragen die antwoord geven op een vraag die expliciet aan een andere persoon is 
gesteld, worden ook als initiërend beschouwd ("speaking for another" Schiffrin 1994:106). In 
(6) geeft C antwoord op een vraag die aan N was gesteld. 

(6) A: wat wil jij dan worden, Nico? INI: Vraag 
-* C: Nico wil flikker worden INI: Grapje 

N:(...) 

e. Initiërende gespreksbijdragen zijn ook lachjes van de sprekerster na de eigen beurt als in (7) 
waarin A haar voorstel voor een bezoek aan een warenhuis afsluit met een lachje. Dit ter 
onderscheiding van lachen als reactie op iemand anders' beurt als B in (7) en B in (8). 

(7) A: naar een warenhuis ofzo INI: Voorstel 
-» A: hihihi INI: Lachen 

B: hihihi REA: Lachen 

(8) A: de leraren opsluiten INI: Grapje 
-» B: hihihi REA: Lachen 

f. Initiërende gespreksbijdragen in de vorm van geluiden als in (9) en grapjes als in (10) die -
voor de analysant - geen relatie met het voorafgaande hebben. 

(9) A: laten we gaan deltavliegen INI: Voorstel 
-» B: boeoeoer [boergeluid] INI: Varia 

(10) A: laten we gaan deltavliegen INI: Voorstel 
-» B: hee hoekje gulp staat open\ INI: Grapje 

Uitgaande van de veronderstelling dat vrouwen meer aansluitend taalgedrag vertonen dan mannen 
wordt voor de meisjes verwacht dat zij vaker zullen reageren dan jongens dat doen (hoofdstuk 
2 en 3). Uitgaande van het samenwerkingsprincipe in gesprekken is het aannemelijk te 
verwachten dat zowel de meisjes als de jongens meer zullen reageren dan initiëren (Grice 1976). 

*BEURT(B) 
Onder een beurt wordt verstaan een gespreksbijdrage die met minimaal één inhoudelijk 
zelfstandig segment (zin of clause) één interactionele zet doet tijdens de onderhandeling over een 
wens. De beperking van het gespreksthema ("de onderhandeling over een wens") is in de 
definitie aangebracht omdat in mijn onderzoek de lexicaal-grammaticale vormgeving van 
vergelijkbare taalhandelingen centraal staat.4 Voor de lexicaal-grammaticale en taalhandelings-

4 Uiteraard bevat een exoforische uiting als "Is Marjan al weg uit Maastricht?" een zin. 
Dit type uitingen gaat echter niet over het wensverzinnen, is derhalve onvergelijkbaar, en valt 
dus buiten de lexicaal-grammaticale- en taalhandelingsanalyse van dit onderzoek. 
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analyse zijn deze beurten de eenheid van analyse (zie onder analyseprocedure § 5.7). Beurten zijn 
dus gespreksbijdragen die minimaal één zelfstandig inhoudelijk segment bevatten, oftewel een 
zin (11) of een elliptische vorm daarvan (12). 

(11) A: oke ik ben de filmster hè? 
(12) B: ja ja doe maar. 

In (11) en (12) zijn de buitenbeurtse elementen ("oke", "hè", "ja") niet gecursiveerd. Zij vormen 
- in de woorden van Huls (1982) - de aankledingen van de moves (interactionele zetten) die een 
aparte functie in gesprekken hebben. 

"Men zou kunnen overwegen ook aanspreekvormen, attention getters, 'tag questions' en 
uitroepen als moves op te vatten. Zij hebben immers als speciale functie de aandacht te 
trekken, emoties uit te drukken, reacties uit te lokken of de spreekhandeling te versterken 
of af te zwakken. Hoewel ze in dit opzicht zelfstandig zijn, staan ze toch ook in zekere 
dienst van iets anders. Deze middelen zijn in dit onderzoek beschouwd als entiteiten die 
een move 'aankleden' en niet een aparte move. " (Huls 1982:85 cursivering IvA) 

In mijn onderzoek ligt nu juist de focus op deze "aankledingen" en op de "zekere dienst waarin 
deze entiteiten staan van iets anders", een formulering die - conform de aard van deze elementen 
- overigens rijkelijk vaag is. 
Een beurt kan meerdere zinnen bevatten. Aanvullingen in één adem met het voorafgaande, die 
de interactionele zet of functie (taalhandeling) van het geheel niet veranderen, worden niet als 
aparte beurten opgevat. In (13) vormen twee zinnen (, en 2) één en dezelfde taalhandeling, 
namelijk een grapje (om niet meer terug naar de les te gaan) in één beurt. 

(13) A: we gaan d'r niet heenx hoor we blijven lekker zitten2 

In (14) wordt ook door middel van twee zinnen één interactionele zet (taalhandeling) gedaan, 
namelijk een negatief oordeel gegeven in één beurt. 

(14) B: dat vind ik niet leuk, daar vind ik niks aan2 

In beurt (15) wordt door middel van vier (en een halve) zin en een stemmetje één interactionele 
zet of taalhandeling, namelijk een grapje geuit. 

(15) C: de spanning en via de van eh condensator-microfoon^ die d'r in zit2 en 
daardoor raakt ie weer overbelast, en dan plus gaat ie eh overstuurt want 
dan eh +... 

Net zoals de voorbeelden (11) en (12), die maar uit één zin bestaan, zijn (13), (14) en (15) 
hierboven elk opgevat als één gespreksbijdrage of uiting van de desbetreffende persoon. Zij zijn 
elk van het hoofdtype beurt - ook al bestaan ze uit meerdere zinnen - omdat deze samen één 
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interactionele zet doen in het gesprek. In (13) en (15) is dat een grapje. In (14) een negatief 
oordeel. Deze interactionele zet wordt een taalhandeling genoemd. Elke beurt bevat zodoende 
dus één taalhandeling (zie § 5.3). 

Als iemand daarentegen binnen één gespreksbijdrage met twee (of meer) verschillende zinnen 
twee (of meer) verschillende interactionele zetten doet, dan zijn deze zetten als verschillende 
beurten opgevat. De oorspronkelijk lange gespreksbijdrage valt dan uiteen in twee verschillende 
gespreksbijdragen die allebei dus van het hoofdtype beurt zijn. Deze zijn ook afzonderlijk 
getranscribeerd, zie bijvoorbeeld voorbeeld (4). Deze afzonderlijke transcriptie is noodzakelijk 
omdat bij de analyse van de functie van de beurten (i.e. de taalhandeling die een beurt bevat) 
uitgegaan wordt van de verschillende interactionele zetten die iemand in het gesprek doet.5 Elke 
interactionele zet (beurt) is zodoende aan de hand van de taalhandelingstypologie (zie § 5.3) 
gecodeerd naar taalhandelingstype. 
In voorbeeld (16) hieronder doet B (tussen twee eigen stiltes in) met behulp van drie zinnen twee 
interactionele zetten in het gesprek. 

(16) A: meespelen in Beverly Hills man! 
B: nee nee niet Beverly HillSi REA:Negatief Oordeel 
B: maar wel met die stukken ervan1 met Dennis en Johnny Depp2 INl.co-proposal 

De oorspronkelijk lange gespreksbijdrage van B ("nee nee niet Beverly Hills maar wel met die 
stukken ervan met Dennis en Johnny Depp") bevat twee verschillende taalhandelingen. De eerste 
is een (reagerend) negatief oordeel over een wens "nee nee niet Beverly Hills" en de tweede is 
een (initiërende) modificatie van die wens "maar wel met die stukken ervan met Dennis en 
Johnny Depp" oftewel een co-proposal (zie § 5.3). Het negatieve oordeel wordt geuit door 
middel van één zin (,) De co-proposal wordt geuit door middel van twee zinnen (u). 
Deze twee afzonderlijke interactionele zetten van B zijn dus als twee afzonderlijke 
gespreksbijdragen getranscribeerd, elk gecodeerd als beurt die bij de taalhandelingsanalyse 
verschillende taalhandelingstypen krijgen toegekend. In (16) is er dus sprake van drie 
gespreksbijdragen. Eén van A en twee van B. Alle drie vallen ze onder het hoofdtype beurt. A's 
beurt bevat de taalhandeling proposal, B's eerste (reagerende) beurt de taalhandeling negatief 
oordeel, B's tweede beurt, die initiërend is, de taalhandeling co-proposal. 

*Back channel (BC) 
Back channels zijn alle gespreksbijdragen die een minimale reactie zijn op de uitingen van 
derden. Het zijn uitroepen en ondersteuningen van het gezegde maar ze hebben niet de intentie 
de beurt over te nemen. Deze bevatten geen zelfstandig inhoudelijk segment en bestaan uit 
minimale responsen van het type "ja", "hm", "o" of "yeah". Back channels zijn een teken dat 
de boodschap is overgekomen, dat men geïnteresseerd luistert en nog meer wil weten of andere 

5 Dit heeft uiteraard consequenties voor de gemiddelde beurtlengte (mlu). Hierbij wordt 
tevens duidelijk hoe de doelstelling van een onderzoek van invloed is op de transcriptie van 
gesprekken. 
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voor de analysant onachterhaalbare betekenissen. Wanneer men duidelijk met een voorstel instemt 
("tuurlijk", "ja") of niet instemt ("gadver", "nee") wordt niet van een back channel gesproken 
omdat deze uitingen een eigen inbreng in de conversatie vormen en dus als beurt opgevat 
worden. Ja/nee antwoorden op vragen zijn evenmin back channels. Volgens Huls voegen back 
channels op inhoudelijk niveau niets toe aan de stand van conversatie6. Woods (1988) noemt ze 
assem terms en ziet ze als een continue vertoon van hoorderschap waar vooral vrouwen sterk in 
zouden zijn. In hoofdstuk 2 bleek dat deze veronderstelling een grote rol speelt bij de benoeming 
van het vrouwelijk taalgebruik als coöperatief. Daarbij zouden vrouwen vaker dan mannen een 
minimale vorm ("hm") ervan hanteren en deze meer tijdens de beurt van een ander uiten dan 
erna (hoofdstuk 2). 

»LACHEN (LA) 
Alhoewel mijns inziens grapje/lach als bijbehorende paardelen kunnen worden opgevat, worden 
lachbeurten bij gebrek aan lexicaal-grammaticale entiteiten uiteraard niet meegenomen in de 
linguïstische analyse. De onderzoekservaring heeft bovendien geleerd dat de interpretatie van 
lachgedrag buitengewoon moeilijk en complex is (Van Alphen en Bogaers 1989). 
In dit onderzoek wordt wel gedifferentieerd naar initiërend en reagerend lachen. Initiërend lachen 
is lachen na of tijdens een eigen beurt of zonder een voorafgaand expliciet leuke opmerking van 
een ander. Reagerend lachen betreft het meelachen met een ander of het lachen op een grapje of 
leuk bedoelde beurt van een derde (zie ook voorbeeld (7) hierboven). Het is een (gewenste) 
respons op de uiting van een ander en derhalve konnektief. 
Door de goede kwaliteit van het stereo-microfoontje is overigens in alle gevallen te bepalen 
geweest of een sprekerster meteen zelf lachte. 

»VARIA 
Hierin zijn alle overige gespreksbijdragen opgenomen die niet in aanmerking komen voor een 
lexicaal-grammaticale analyse. Onder Varia zijn drie subtypen onderscheiden, respectievelijk 
exoforische-, diverse para-linguïstische gespreksbijdragen en opstarts. Bij een eventueel 
sekseverschil in gebruik van deze ruime variabele kan zodoende achterhaald worden welk subtype 
eventueel oververtegenwoordigd is bij de meisjes of de jongens. 

Exoforische gespreksbijdragen 
Dit zijn gespreksbijdragen die niet gaan over het eigenlijke gesprekthema dat een wens voor Peter 
Jan Rens betreft. Dit zijn uitingen die gericht zijn tot de microfoon "kijk, een onwijs ding, man" 
of terzijde opmerkingen als "heb jij Martha nog gezien gister?" Deze exoforische uitingen 
genereren onvergelijkbare beurten en gespreksinhouden bij de meisjes en de jongens. Daarom 
vallen ze buiten de lexicaal-grammaticale en taalhandelingsanalyse. 

6 Hier valt overigens over te twisten, gezien een experimenteel onderzoek gerapporteerd 
in Giles & Powesland (1975:147) waaruit blijkt dat vooropgezette nauwkeurig ingevoegde 
'hms' onder specifieke woorden in iemands betoog, meer van deze woorden en derhalve van 
een betreffend semantisch domein ontlokken. Er is hier dan sprake van een zeer indirecte 
manier van bepaling van de inhoud van een gesprek. 
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Para-linguïstische gespreksbijdragen 
Dit zijn geluiden als gezang of het bewust laten van boeren en winden. Zeker bij kinderen in het 
algemeen en adolescenten in het bijzonder, worden veel uitingen door middel van geluiden 
gedaan: gegil, gezang, geluiden in het algemeen of bewust geproduceerde boeren en winden.7 

Indien geluidsbijdragen onomatopeeën zijn, zoals "poef" bij "schieten" of "boïng" bij "deur 
dichtslaan", dan is er sprake van geluidssynoniemen van entiteiten uit de beurten van een ander, 
en dus van konnektiviteit in de vorm van substitutie (zie § 5.4.1.1). Indien deze op de 
betekenisvolle uitingen bijdragen aan de onderhandeling over een wens (en dus beurten zijn) dan 
worden ze naar vorm en functie geanalyseerd. 
Ook de zogenaamde geluidsvlag, het plotseling en soms tijdens de uitingen van de anderen uiten 
van een woord als "tiedoe", "yeah man" of "ruks", is een para-linguïstische bijdrage. Deze 
uitingen hebben geen relatie met het besprokene en lijken (analoog aan de ethologische geurvlag) 
uitsluitend te dienen als signaal voor de aanwezigheid van de sprekerster. Deze worden ook wel 
tijdens stiltes in het gesprek geuit. Gevocaliseerde denksignalen als "ehm ehm ehm" zijn 
eveneens onder Varia opgenomen, alsmede de enkele gespreksbijdragen die vanwege 
onverstaanbaarheid niet interpreteerbaar waren. 
Opstarts 
In gesprekken starten mensen vaak op met een zin zonder die af te maken: "Ja maar dat is 
eh+... " Soms worden deze zogenaamde opstarts tijdens de beurt van een ander geuit en dienen 
ze om het woord te verkrijgen en/of om een plotseling idee te uiten, het betreft dan initiërende 
opstarts. Reagerende opstarts zijn een reactie op het gezegde die halverwege wordt gestopt als 
in "dat is eh +...". Opstarts worden bij gebrek aan linguïstische informatie niet in de analyse 
meegenomen. Dit subtype onder Varia komt voort uit de empirie en is daarom hier apart 
onderscheiden. 

Bij de inventarisatie van de mate en wijze waarop de meisjes en jongens deelnemen aan deze 
gesprekken wordt ten behoeve van de volledigheid ook de mate van simultaan taalgedrag 
betrokken en de gemiddelde lengte (mlu) van de gespreksbijdragen en beurten. Daarbij worden 
de volgende definities gehanteerd. 

Simultaan taalgedrag 
Het gaat hierbij om alle gehele of gedeeltelijke overlappingen van gespreksbijdragen van 
verschillende personen. Deze simultane uitingen zijn in de transcripties aangegeven middels de 
conventies van Childes. De kwantitatieve inventarisatie ervan is hier uitsluitend van belang om 
te bepalen of een mogelijk sekseverschil in aantal gespreksbijdragen veroorzaakt wordt door een 
sekseverschil in gelijktijdig gedane uitingen. Met een uitzondering voor het mogelijk simultaan 
uiten van back channels door meisjes (zie hierboven) is op grond van de multifunctionaliteit van 
simultaan taalgedrag geen seksespecifieke verwachting te formuleren (zie hoofdstuk 2). 

'Volgens Ornstein (1993:12) is het bewust laten van een harde boer bij Engelse hooligans 
een belangrijk communicatiemiddel. "Na zijn eerste boer, bij wijze van gespreksopening wijst 
hij op zijn grootste litteken en zegt trots: (boeoer). De boeren worden steeds luider en de 
frequentie neemt toe. Woorden zijn eigenlijk alleen nog maar interpunctie". 
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Aantal verbale eenheden (MLU) 
Een 'woord' is bij Childes gedefinieerd als een serie ASCII karakters gescheiden door spaties of 
bepaalde interpunctie. Bij de analyse is vooral de lengte van de beurten relevant, omdat de 
gespreksbijdragen ook uit gezang of gelach kunnen bestaan. Daarbij zijn wel gevocaliseerde 
denkgeluiden als "ehm" meegeteld omdat zij, zeker in het geval van postpositie "iets van ehm" 
betekenisvol zijn (namelijk tailing off, zit § 5.4.1.2). Zo bevat "ja ehm ja maar dat is niet leuk 
dat ehm +..." tien eenheden (de mlu=10). 

Nadat volgens bovenstaande definities de beurten, die de onderhandeling over een wens voor 
Peter Jan Rens betreffen, zijn afgebakend van de rest van de interactie in de gesprekken, zullen 
in de volgende paragraaf de taalhandelingen besproken worden die deze beurten kunnen bevatten. 

5.3. Functie van de beurten: taalhandelingen 

5.3.1. Inleiding: een taalhandelingstypologie 

In hoofdstuk 3 is gesteld dat konnektiviteit op lexicaal-grammaticaal niveau geanalyseerd moet 
worden in de locale interactionele context daarvan: de onderliggende interactionele functie van 
beurten oftewel taalhandelingen. Hiertoe is een specifiek op dit corpus toegeschreven 
taalhandelingstypologie ontworpen. Ten eerste wordt daardoor op descriptief niveau duidelijk of 
er sprake is van een verschil in gebruik van taalhandelingen tussen meisjes en jongens. Ten 
tweede blijkt dat er sprake kan zijn van konnektiviteit van bepaalde clusters van taalhandelingen 
(§5.3.1.2). Ten derde kan met behulp van deze taalhandelingen de relatie tussen vorm en functie 
van de beurten worden onderzocht (zie onderzoeksvragen onder § 5.4 en § 5.5). De 
onderzoeksvragen die aan het taalhandelingsniveau worden gesteld, zijn de volgende. 

2. Is er een sekseverschil in het gebruik van taalhandelingen ? 
a. Is er een sekseverschil in het gebruik van typen taalhandelingen tijdens het 

onderhandelen over een wens ? 
b. Is er een sekseverschil in het gebruik van (clusters van) taalhandelingen die konnektief 

genoemd kunnen worden ? 

Omdat niet voor ieder gesprek dezelfde taalhandelingen even belangrijk zijn en omdat niet alle 
mogelijke taalhandelingen in een gesprek hoeven voor te komen, is met een blik op de data en 
geïnspireerd door Erickson (1984), Risselada (1993) en Koole en Ten Thije (1994) voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag een taalhandelingstypologie vastgesteld. Deze dient als 
onderliggend fundament om de lexicaal-grammaticale konnektiviteit als uitdrukkingsvorm van 
coöperativiteit in de contekst te plaatsen van de interactionele functie waarin lexicaal
grammaticale entiteiten worden gebruikt. Hieronder zal ik kort aangeven waarom de hiervoor 
genoemde onderzoeken een inspiratiebron voor mijn taalhandelingsmodel zijn geweest. 

Koole en Ten Thije (1994) hebben een speech act patroon opgesteld voor overleg tussen 
volwassenen die samen een plan moesten opstellen. Dit gesprekstype is verwant aan mijn type 
onderzoeksgesprekken. In beide is namelijk sprake van gezamenlijk overleg met als kerneenheid: 
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het doen en bespreken van een voorstel. Koole en Ten Thije (1994) kenden in hun analysemodel 
uitsluitend het "alternatieve voorstel". Bij de analyse van hun data bleek echter dat er sprake was 
van twee typen die systematisch verschillend gebruikt werden door allochtone en autochtone 
mensen (mannen): een plan voor gedeeltelijke wijziging (co-proposal), en een plan voor totale 
wijziging (counter-proposal). Dit verschil in overlegstijl en vooral het verschil in interpretatie 
van een "alternatief plan" vormde één van de oorzaken van interculturele miscommunicaties in 
het onderzoek van Koole en Ten Thije. Ik neem het onderscheid tussen co- en counter-proposals 
in mijn onderzoek mee als potentiële sociolinguïstische variabelen die wellicht ook gevoelig zijn 
voor variatie naar sekse. 

Erickson (1984) heeft een functionele typologie van taalhandelingen opgesteld voor narratieven 
in spontane interactie bij zwarte adolescenten. Hierin zijn typische speech acts van adolescenten 
opgenomen als het ontkennen van de empirische status van een uiting van een ander, of het 
bevechten daarvan. Die komen bij gespreksmateriaal van volwassenen (en derhalve bij Risselada 
en Koole en Ten Thije) niet voor. Erickson's typologie is in termen van functionele zetten 
(moves), met als minimale eenheid een clause (toongroep) binnen een spreekbeurt. Erickson gaat 
uit van één hoofd-rethorische functie, ook als een beurt bestaande uit meerdere uitingen een 
variëteit aan functies kent. Zijn voornaamste tweedeling is in topic-initiërende en topic-
handhavende moves, waarvan de laatste wordt onderverdeeld in twee subcategorieën agree en 
disagree. Deze dichotomieën heb ik van Erickson overgenomen. 

Risselada (1993) is voor mijn onderzoek relevant omdat zij - in tegenstelling tot voornoemde 
onderzoeken en vele andere - de linguïstische eigenschappen van directieve speech acts centraal 
stelde in haar pragmatische analyse van Latijnse corpora. 
Als criterium voor het opstellen van een taalhandelingstypologie sluit ik mij aan bij Risselada die 
uitgaat van "what the content of the speech act is about" en daarbij nagaat of de taalhandeling 
een spreker- of hoordergerichte oriëntatie heeft. Uitgangspunt is de informatie uit de zin waarmee 
de taalhandeling wordt uitgevoerd, waarbij geen inzicht "into the minds of the speech partners" 
noodzakelijk is (Risselada 1993:35). 
Bij Risselada's typologie van taalhandelingen bestaat een conversatie uit een reeks uitwisselingen 
tussen de gesprekspartners. Iedere uitwisseling bestaat uit twee verplichte en een optionele move. 
Een zogenaamde initiërende move plus de reactie daarop ("reactive move") door de ander en een 
optionele evaluatie daarvan ("evaluating move") door de eerste sprekerster. Een interactionele 
eenheid kan bij Risselada bestaan uit meerdere zinsachtige speech acts, zoals commisieve, 
expressieve of directieve speech acts. Deze kunnen zich tot elkaar verhouden als "subsidiairy" 
en "main" acts, waarbij de eerste een verantwoording of motivatie van de hoofdtaalhandeling kan 
zijn, en de hoofdtaalhandeling bijvoorbeeld een oordeel of een voorstel kan bevatten. Voor de 
toekenning van het type taalhandeling aan een beurt die uit minimaal twee zinnen bestaat maar 
die één interactionele zet doet, heb ik in mijn onderzoek de hoofdtaalhandeling ("main" act) als 
uitgangspunt genomen. Erickson zou dit de hoofd-rethorische functie noemen. 

Zowel bij Erickson als bij Risselada is er sprake van initiërende en reagerende zetten in het 
gesprek. Ik heb dit 'Beurtwisselingstype' genoemd (zie § 5.2.1). (Bij Koole en Ten Thije is er 
op dit niveau sprake van een Author en een Critic). Dit beurtwisselingstype is aan alle 
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gespreksbijdragen in dit corpus toegekend en dus ook aan de deelverzameling gespreksbeurten 
daarbinnen. Dat wil zeggen dat van elke beurt niet alleen het taalhandelingstype volgens 
onderstaande typologie is vast te stellen maar ook of het op beurtwisselingsniveau een reagerende 
of initiërende beurt betreft. 

De taalhandelingstypologie die hierachter gepresenteerd wordt, is toegeschreven op het 
gesprekstype dat hier ter analyse staat. De gesprekken komen voort uit de situatie waarin drie 
meisjes of drie jongens samen een wens (moeten) verzinnen. Daarin worden voorstellen voor een 
wens gedaan, waar al of niet op gereageerd wordt (uitbreiden, beoordelen, modificeren) er 
worden vragen gesteld, grapjes gemaakt en de beurtwisseling wordt wel of niet expliciet 
beregeld. Bestudering van een meisjesgesprek en een jongensgesprek uit het corpus leverde de 
volgende mogelijke taalhandelingen op binnen dit gesprekstype. Het navolgende is bovendien 
getoetst in de studies van de doctoraalstudenten Govers (1997), Van den Berg (1997) en Velterop 
(1996), die (onderdelen van) dit taalhandelingsmodel hanteerden. Voorafgaand aan de presentatie 
van dit model citeer ik instemmend Preisler die syntactisch-semantische elementen en hun 
communicatieve functie onderzocht: 

"The present model is designed to do no more than what is called for according to the 
specific aim of this study, i.e. it is designed simply to handle the analysis of aspects of 
the conversational discourse." (Preisler 1986:54) 
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TAALHANDELINGSTYPOLOGIE 
Deze typologie is opgesteld na het beantwoorden van de vraag bij iedere beurt in dit corpus: 
'welke interactionele zet doet deze beurt in dit gesprek?' Het Neder-Engels van de benoeming 
van de taalhandelingstypen is ontstaan door de wens aan te sluiten bij bestaande Engelstalige 
taalhandelingsnoties. Achter de benaming staat de gebruikte afkorting. 
De taalhandelingstypen worden in § 5.3.1.1. nader beschreven. 

TAALHANDELINGSTYPE DEFINITIE IN TERMEN INTERACTIONELE ZET 

Proposal (P) 
Positive Judgement (PJ) 

Negative Judgement (NJ) 

Problemizing Act (PA) 
Co-Proposal (CP) 

Counter-Proposal (CTP) 

Advance Act (AA) 

Question (Q) 

Request for Clarification (RQ) 

Answer to Question (AQ) 

Meta Act (MA) 

Organisational Act (OA) 

Countering Act (COU) 

Grapje (GR) 

Zelf Advance Act (ZAA) 

De beurt bevat een wens voorstel P. 
De beurt geeft een positief oordeel over een P of 
een bewering van een ander. 
De beurt geeft een negatief oordeel over een P of 
een bewering van een ander. 
De beurt problematiseert de validiteit van een P. 
De beurt bevat een alternatief voorstel na een eerder 
voorstel P binnen het semantisch domein van P. 
De beurt bevat een alternatief voorstel direct na een 
eerder voorstel P buiten het semantisch domein van P. 
De beurt borduurt inhoudelijk voort op het onderwerp uit 
de uiting van een ander. 
De beurt bevat een gericht en inhoudelijk verzoek aan de 
ander(en). 
De beurt bevat een verzoek om verheldering of 
herhaling bij onbegrip of niet-verstaan. 
De beurt geeft een antwoord op een direct tot de 
sprekerster gerichte vraag. 
De beurt bevat een aan- of opmerking over het uitvoeren 
van het gesprek op meta-niveau. 
De beurt bevat een zet die het regelen van de 
beurtwisseling betreft. 
De beurt weerkaatst "countered" de reactie van een ander 
door middel van een contrasterende - reciproke - uiting 
als in "nietes"/welles". 
De beurt is een grapje, dat wil zeggen een niet-serieuse 
bijdrage aan het onderhandelingsgesprek. 
De beurt bevat een (gemodificeerde) herhaling van 
een eigen uiting, zonder inhoudelijke of interactionele 
relatie met de beurten er om heen. 
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5.3.1.1. Definities van de taalhandelingen 

Zoals in §5.3.1 is vermeld, is aan elke beurt van de meisjes en de jongens in eerste instantie een 
taalhandelingstype toegekend teneinde de interactionele functie te bepalen die lexicaal
grammaticale konnektieven in die beurt hebben. Daardoor is het echter ook mogelijk om te 
onderzoeken of er een mogelijk sekseverschil is in het gebruik van taalhandelingen. De 
onderzoeksvraag luidt daarbij: 
2a Is er een sekseverschil in het gebruik van taalhandelingen tijdens het onderhandelen 

over een wens ? 
Hieronder volgen de definities van taalhandelingen die in dit onderzoek als analysevariabelen 
worden gebruikt. Verwachtingen ten aanzien van een mogelijk seksepreferent gebruik van 
sommige taalhandelingen worden gegeven in § 5.6. 

»Proposal (P)8 

De centrale eenheid van de gesprekken in het corpus is het doen van een voorstel P ten behoeve 
van het doel van het gesprek, het formuleren van een gezamenlijke wens. Het doen van een 
voorstel in deze gesprekken kan verschillende linguïstische gedaanten hebben, van het letterlijk 
ongemarkeerde "P" ("deltavliegen") tot meer linguïstisch gemarkeerde voorstellen als "nou mij 
lijkt me heel tof om samen te gaan deltavliegen". De aard van dit type gesprek geeft hier een 
basis om te spreken van een ongemarkeerde vorm bij het doen van een Voorstel P. Het type 
gesprek betreft een brainstorming rond wensen, waardoor het uitsluitend uiten van P door de 
hoordersters (alsmede de analysant) terecht zal worden opgevat als: "Ik heb een voorstel voor 
een gezamenlijke wens en wel: P". 
Voorstellen kunnen ook negatief worden geformuleerd (-P), dat wil zeggen een wens die het 
vooral niet moet worden, als in "nee dat vind ik echt dom, hoor, dat haat ik, dat is eh 
kanovaren". Deze beurt (die geen reactie was) bestaat uit drie zinnen, waarvan de laatste 
("kanovaren") de hoofdtaalhandeling bevat en de eerste twee ondergeschikte motiverende 
taalhandelingen die in dit onderzoek niet apart gecodeerd worden. 

»Positive judgement (PJ) 
Er wordt een positief oordeel uitgesproken over een ter tafel liggend voorstel P. Dit kan door 
middel van een "amen respons" (Erickson 1984) als "ja" of "okee" (of instemmend "nee" bij 
niet-P) of een meer expliciete uiting als "ja dat is tof" of door middel van het herhalen van P met 
een positieve (enthousiaste) intonatie. Korte uitingen als "ja" of "okee" op een beurt die geen 
voorstel betreft, zijn back channels. Letterlijke herhalingen met een instemmende intonatie van 
beurten van anderen die geen wensvoorstel zijn, worden advance acts genoemd (zie hieronder). 
Bij deze uitingen ontbreekt de lexicale informatie om ze als "oordelen" te beschouwen. Vooral 
lexicale (semantische) maar ook prosodische en contextuele informatie vormen de grond voor het 
toekennen van deze taalhandeling aan een beurt. 

8 Zoals aangegeven sluit ik bij de benaming van de taalhandelingen aan bij reeds 
bestaande Engelse begrippen. Voor de leesbaarheid gebruik ik bij de uitleg ook wel de 
Nederlandse vertalingen (Voorstel=Proposal, Vraag=Question etc). 
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•Negative judgement (NJ) 
Er wordt een negatief oordeel gegeven over een daarvoor gedaan voorstel P. Dit kan door middel 
van een ontkenning "nee" tot meer uitgebreide uitingen als "vind ik echt geen bal aan hoor". 
Vooral lexicale (semantische) maar ook prosodische informatie alsmede de context vormen de 
grond voor het toekennen van deze categorie. In (17) is de reactie "ulch" van C gemarkeerd als 
onomatopee (@o) van een braakgeluid, waarvan de semantische lading een negatief oordeel 
aangeeft op het wensvoorstel van B om met Danny de Munck uit eten te gaan. 

(17) A: zo'n hele knappe goser. 
B: ja ja Danny de Munck ofzo. 

-» C : ulch@o. [ « ajakkes] REA : Negatief Oordeel 

*Problemizing act (PA) 
"More often than outright refusal we find "problemizing reactions " which usually trigger off so-
called subsidiary exchanges in which the speaker tries to get his addressee to comply after all" 
(Risselada 1993:59). Problematiserende taalhandelingen bestaan doorgaans uit verzoeken om 
aanvullende motivatie als in "hoezo deltavliegen?" of stellen de consequenties van een voorstel 
ter discussie als in (18), waarin B constateert dat parachutespringen op Texel ook kan. 

(18) A: parachutespringen! 
-H. B: ja maar dat kan je hier op Texel ook. REA:Problemizing Act 

Lexicale en prosodische informatie vormen de grondslag voor de toekenning van dit type 
taalhandeling aan een beurt. Echter, ook het ontbreken van deze informatie blijkt veelzeggend 
te zijn voor een problematiserende taalhandeling. In deze gesprekken worden reacties op een 
voorstel P gegeven waar bij gebrek aan intonationele of lexicale informatie geen oordeel over 
P uit op te maken valt. Een voorbeeld daarvan is het met vlakke intonatie herhalen van P (zie 
19) of het herhalen van P met een bevragende intonatie: "parachutespringen?" Dit type reactie 
wordt wel benoemd als "challenge" (Goodwin 1990, Labov 1972) en "not yet agreement" 
(Houtkoop 1989). Erickson (1984) plaatste problematiserende taalhandelingen samen met 
negatieve oordelen onder de verzamelcategorie "disagree with previous utterance". Om deze 
taalhandeling gelijk te stellen aan een negatief oordeel lijkt mij als analysante echter voorbarig. 
Er is geen lexicale informatie waaruit een oordeel spreekt. Sterker nog, het lijkt wel de intentie 
van de sprekerster dat een oordeel niet 'hoorbaar' overgedragen wordt. Het oordeel lijkt 
uitgesteld te worden, totdat eerst is vastgesteld is of het voorstel P eigenlijk wel wordt 
besproken. De validiteit van het voorstel staat nog ter discussie. In (19) reageert B met "op tv" 
met een neutrale problematiserende taalhandeling op het wensvoorstel van A. Hierop beveelt A 
inderdaad zijn voorstel om op tv te komen nog eens extra aan "is toch leuk" (zie citaat Risselada 
1993 hierboven). 

(19) A: eh op tv! 
-» B: op tv [neutrale intonatie] REA:Problemizing Act 

C: ja op tv! 
A: is toch leuk 
B:ja 
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Het zal duidelijk zijn dat de intonatie en contextuele gegevens uit het gesprek van belang zijn bij 
de toekenning van deze taalhandeling. In (20) blijkt door de intonatie en de verdere context dat 
de echovraag van C "van zo'n schans?" geenszins een problematiserende taalhandeling is maar 
gewoon een vraag om verduidelijking van schans-skieën. 

(20) A: van zo'n schans af skieën zo 
B: nee joh doe normaal 

-* C: van zo'n schans! REA:Question 
A:ja# 
A: ken je dat niet? 
C: nee 

*Co-Proposal (CP) 
Een co-proposal is een beurt waarin een voorstel P van een ander gemodificeerd wordt tot een 
plan voor gedeeltelijke wijziging van voorstel P (Koole en Ten Thije 1994). P wordt niet 
verlaten, maar er vindt een verschuiving plaats binnen het voorgestelde semantische of lexicale 
kader van het voorstel P. Dit uit zich door de semantische relaties die worden uitgedrukt in de 
parafrase van P door de tweede sprekerster, zoals door middel van synoniemen, hyponiemen of 
superordinatie. Dat synonymie hier als betekenisverschuivend wordt opgevat, mag vreemd 
klinken, maar komt voort uit empirische evidentie als de dialoog in (21), waarin A een voorstel 
P doet om "instructies (te) krijgen over vechtsporten". B reageert hierop door een parafrase van 
P, "les krijgen" echter met de intonatie alsof het een alternatief voorstel is. Het semantisch 
domein wordt niet verlaten, maar op formuleringsniveau (de later in te dienen wens) treedt een 
lexicale wijziging op, waardoor er sprake is van een gemodificeerd voorstel, een co-proposal. 
C substitueert vervolgens de woorden van B en doet de co-proposal "gewoon doen". 

(21) A: ja effe eh instructies krijgen over allerlei soorten vechtsporten 
-» B: gewoon les krijgen! REA:Co-Proposal 
-» C: gewoon doen\ REA:Co-Proposal 

In (22) roept de wens van A om te gaan paardrijden twee co-proposals op binnen hetzelfde 
semantische domein, namelijk paardrijden op het strand, een strandrit (door B) en de paarden 
van Hennie Huisman (bezoeken) (door C): 

(22) A: paardrijden. 
-* B: een strandrit REA:Co-Proposal 
-» C: naar de paarden van Hennie Huisman REA:Co-Proposal 

Een co-proposal kan bestaan uit een combinatie (compromis) van verschillende wensvoorstellen, 
zoals in (23) hieronder, het geval is. A doet hierin (met meerdere zinnen) één co-proposal, 
waarbij alle voorafgaande wensen [paardrijden, paarden van Hennie Huisman bezoeken, uit eten 
gaan, alle leden van RTL4 leren kennen] zijn vervat. B doet daarop eveneens een co-proposal, 
omdat zij het onderdeel "eten met alle leden van RTL4" modificeert naar het voorstel om 
uitsluitend met "alle mannelijke leden van RTL4" uit eten te gaan. 
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(23) A: dus eerst 's-middags paardrijden op de paarden van Hennie Huisman en 
dan 's-avonds gaan we eerst eten met alle vrienden van eh of alle leden van 
RTL4 en dan +/. REA:Co-Proposal 

-» B: Me jongens alle mannen jongensl REA:Co-Proposal 

•Counterproposal (CTP) 
Een counter-proposal is een beurt die een alternatief voorstel doet na een wensvoorstel P dat een 
totale wijziging van P bevat (Koole en Ten Thije 1994). Het semantisch domein van P wordt 
verlaten en er is dus gewoon sprake van een tegenvoorstel. Cruciaal voor het doen van een 
counter-proposal is dat het als reactie onmiddellijk op P volgt, zonder dat eerst een oordeel is 
geuit over P. Door het doen van een counter-proposal wordt indirect het gedane voorstel 
afgewezen, waardoor het kan worden opgevat als een impliciet gedaan negatief oordeel over P. 
In (24) ontbreekt (lexicaal) een oordeel als reactie door B op het voorstel van A om te gaan 
zweefvliegen. Daarom is hier sprake van een counter-proposal door B (en van een initiërend 
beurtwisselingstype). 

(24) A: zullen we gaan zweefvliegen? 
-» B: we gaan voetballen. INI:Counter-Proposal 

Wordt een alternatief voorstel gepresenteerd nadat een eerder P met zoveel woorden positief of 
negatief is beoordeeld (PJ of NJ), dan is er sprake van de initièring van een nieuw wensvoorstel 
P. In (25) geeft B in zijn gespreksbijdrage eerst (in een reagerende beurt) een negatief oordeel 
over het voorstel van A om te gaan zweefvliegen. Vervolgens doet hij een nieuwe interactionele 
zet met een nieuw wensvoorstel om te gaan voetballen. Deze laatste is als aparte en initiërende 
beurt geanalyseerd (zie § 5.2.1). 

(25) A: zullen we gaan zweefvliegen? 
B: nee dat is niet leuk. REA:Negative Judgement 

-» B: we gaan voetballen. INI:Proposal 

Een tegenvoorstel zoals in (26) dat meteen na een voorstel wordt gedaan, maar dat - gezien de 
intonatie - met een conjunctie adversatief begint, wordt als reagerende counter-proposal 
gecodeerd. 

(26) A: zullen we gaan zweefvliegen? 
-» B: nee we gaan voetballen. REA:Counter-Proposal 

•Advance Act (AA) 
Het betreft hier een beurt met een onderwerpsvaliderende lading. Men borduurt voort op de 
inhoud van een voorafgaande beurt, zonder expliciet een oordeel te vellen of een nieuw 
wensvoorstel te doen. In fragment (27) hieronder is sprake van een reeks voortbordurende 
beurten (advance acts) die samen <en vaak simultaan > het wensvoorstel om naar een 
onbewoond eiland te gaan, uitbreiden. Hierbij passeren met behulp van lexicale middelen allerlei 
elementen uit het semantisch domein "onbewoond eiland" [hut -* blaadjes -» bladerdak -» 
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hangmat -» wind -» doorzichtige zee -» boomstam; kokosnoten -* boomstam -» varen -» heldere 
zee; leeuw -» olifant]. In regel 6 herhaalt Nan (bijna) letterlijk de advance act "met zo'n 
doorzichtige zee" van Fem in regel 4. Hierbij wordt niet met verwante lexicale middelen voort 
geborduurd op de voorafgaande beurt, maar, gezien de instemmende intonatie, deze wordt wel 
gevalideerd. Dit type herhalingen is ook een advance act genoemd en niet een positief oordeel. 
Daartoe ontbreken de context (geen voorstel P) en de lexicale middelen. Alle beurten hieronder 
zijn dus gecodeerd als REA:Advance Act. (Zie voor transcriptienotaties bijlage iv-2). 

(27) FRAGMENT "DOORZICHTIGE ZEE" 

dan gaan we een hut bouwen <zo'n huis> [>] . 
<met van die> [<] blaadjes. 
met van die trappen en van die blaadjes op het dak en een hangmat in de 
wind. 
ja met zo'n <doorzichtige zee> [>] . 
< en dan schaven we > [ < J < kokosnoten > [ > ]. 
<met een> [<] doorzichtige zee. 
en dan gaan we een boomstam uithollen en dan gaan we in de zee en dan +... 
een hele heldere zee. 

9 MIA: en dan <hebben we> [/] hebben we een leeuw die ons beschermt +... 
10 FEM: en allemaal een olifant waar we op rijden. 

Cruciaal voor het toekennen van advance act aan een beurt is dat niet van locaal onderwerp 
veranderd wordt maar dat daarop wordt voortgeborduurd. Theoretisch zou de hier ruim 
gedefinieerde advance act onderverdeeld kunnen worden in verschillende sub-taalhandelingen 
zoals motivation act of justification act (zie § 5.3.1 en Risselada 1993). Voor dit onderzoek is 
dat echter niet van belang. Wel van belang is of men in de eigen beurt qua semantisch domein 
lexicaal met de beurt van een ander verbonden blijft. 

»Question (Q) 
Het betreft hier beurten die een gerichte vraag aan een derde zijn, bijvoorbeeld om nadere 
informatie of om een oordeel ergens over. Ze zijn in deze typologie apart opgenomen omdat ze 
een expliciete oriëntatie (interesse) ten aanzien van de ander ten toon spreiden én om 
duidelijkheid te verkrijgen omtrent de aard van de stelling dat vrouwen meer 'vragen stellen' 
(hoofdstuk 2). Betreft dit een groter gebruik van de interrogatiefvorm en/of van de taalhandeling 
'vraag' (Q)? In (28) en (29) wordt een gerichte vraag gesteld aan een ander over welke popgroep 
(28) of welk land (29) men dan als wens zou willen bezoeken. 

(28)-* A: wie vind jij heel goed om te zien? INEQuestion 
B: dat weet ik niet. 

(29)-» A: nou waar zou jij in hemelsnaam dan heen willen? REA: Question 
B: gewoon overal heen. 
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In (30) hieronder, wordt een - spreekvloer verkrijgende - vraag gesteld aan de anderen die 
eigenlijk onbeantwoordbaar is. Interactioneel is het echter een vraag, gezien de antwoorden (in 
de interrogatief) van B en C. 

(30)-» A: weetje wat ook leuk is? INI:Question 
B: nou? 
C: nee? 
A: van eh van hoe hoe+heet+dat bungee jumpen! 

*Request for clarification (RQ) 
Om een onderscheid te maken in ander-gerichte vragen (Question (Q) zie hierboven) en 
verzoeken die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van het gesprek, zijn vragen om 
verheldering en nonverstaan ("een WAT?") apart in de analyse opgenomen. In (31) vraagt B wat 
bungee jumpen is. C geeft daarop antwoord. 

(31) A: en bungee jumpen! 
-» B: wat is dat? REA .Request for Clarification 

A: o "wat is dat" voor de derde keer! 
C: weetje wel van een brug afspringen 

*Answer (AQ) 
Het betreft hier beurten die expliciet ontlokt worden door een gestelde vraag (Q) of een verzoek 
om verheldering (RQ). Ze zijn per definitie een reagerende beurt. Er is hier dus sprake van 
'ware tweede paardelen'. In fragment (30) hierboven stelde A de spreekvloer verkrijgende vraag 
die echter zowel door B als C werd beantwoord in (30)'. 

(30)' A: weet je wat ook leuk is? 
-» B: nou? REA:Answer 
-» C: nee? REA:Answer 

A: van eh van hoe hoe+heet+dat bungee jumpen! 

In (32) wordt antwoord gegeven door B op de vraag waar zij dan in hemelsnaam heen zou 
willen. 

(32) A: nou waar zou jij in hemelsnaam dan heen willen? 
-* B: gewoon overal heen. REA:Answer 

In (31) hiervoor, werd door B een verhelderingvraag gedaan (RQ) naar wat nu eigenlijk bungee 
jumpen is, A gaf daarop geen direct antwoord (maar doet een metatalige uitspraak (zie onder 
*Meta Act). C geeft wél het gewenste antwoord (AQ), namelijk dat "het van een brug afspringen 
is", zie (31)'. 
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(31)' A: en bungee jumpen! 
B: wat is dat? 
A: o "wat is dat" voor de derde keer! 

-» C: weetje wel van een brug afspringen REA:Answer 

organisational Act (OA) 
Organisational acts, gespreksorganiserende taalhandelingen, betreffen beurten die een zet doen 
betreffende de beurtwisseling, de organisatie van het gesprek. 
Het zijn aansporende uitingen ten einde het gesprek te sturen (te organiseren) naar het 
einddoel van het gesprek: een gezamenlijke wens. In (33) wordt het gesprek georganiseerd door 
iemand het woord te ontnemen. In (34) wordt de "mannen" bevolen een wens ter tafel te 
brengen. In (35) wordt het wensverzinnen opgestart in de vorm van een interrogatief. 

(33) hou eens op over carten, jip. Organisational Act 
(34) zeg het eens mannen. idem 
(35) wat kunnen we nu wensen? idem 

Voorbeeld (35) "wat kunnen we nu wensen?" zou ook als Vraag (Q) kunnen worden opgevat, 
de dominante illocutie van de beurt betreft echter de aansporing tot het verder denken over een 
wens door een ieder. De interrogatiefvorm is daaraan ondergeschikt, gezien het feit dat deze 
aansporingen ook in de imperatief (36) of adhortatief (37) voor kunnen komen. 

(36) verzin eens een wens! Organisational Act 
(37) laten we een wens verzinnen. idem 

Indien echter een specifiek persoon wordt aangesproken als middel om tot een gezamenlijke wens 
te komen, dan is dit wel als Vraag (Q) gecodeerd als in (38) (en voorbeeld (29) hierboven). 

(38) -»A: wat wil jij later worden, Bo? INI:Question 
B: ik zou het echt niet weten. 

*Meta Act (MA) 
Beurten die commentaar op metatalig niveau leveren over iemands gespreksbijdrage, het gesprek 
of de gesprekstaak zelf, worden meta acts genoemd. Deze beurten horen wel bij de 
onderhandeling over een wens, maar gaan daar inhoudelijk niet over, zoals in (39) en (40). 

(39) wat loop je nou raar te praten. Meta Act 
(40) je liegt. idem 

Ook de geërgerde reactie van A op een (derde) verzoek om verheldering (RQ) van B uit 
voorbeeld (31) dat hierboven reeds ter illustratie is gebruikt, is een meta act. (NB. Omdat A 
geen antwoord geeft op de vraag van B is deze als initiërende gespreksbijdrage gecodeerd.) 
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(31)" A : en bungee jumpen ! 
B: wat is dat? 

-» A: o "wat is dat" voor de derde keer! INI:Meta Act 
C: weetje wel van een brug afspringen 

Het betreft hier ook beurten die commentaar leveren op het verzinnen van een gezamenlijke 
wens, de gesprekstaak, zoals in (41) en (42). 

(41) is echt moeilijk. Meta Act 

(42) A: wat zullen we wensen? 
-» B: effe denken. [~ "ik ga nu even denken"] REA:Meta Act 

Er wordt in (41) en (42) niet onderhandeld over de inhoud van een voorstel P, evenmin wordt 
de beurtwisseling actief georganiseerd, alhoewel er van uitingen als (42) ook een aansporing in 
het verder denken over een wens voor de anderen kan worden gehoord. De organisational act 
en de meta act zijn dan ook verwant aan elkaar omdat ze de vorm in plaats van de inhoud van 
het gesprek beregelen en kunnen samen genomen worden onder de noemer Gespreksverzorgende 
taalhandelingen (zie § 5.3.1.2). 

»Countering Act (COU) 
Een countering act is een - doorgaans korte - beurt die de uiting van een ander als het ware 
weerkaatst, 'countered'. Dit geschiedt door een contrasterende nietes/welles-substitutie als in (43) 
of door het herhalen van bijvoorbeeld een eigen voorstel tegenover een ander voorstel, zie (44). 
Hierbij worden de woorden van een ander middels substitutie 'gespiegeld' geretourneerd. Ook 
de spreektaal uiting "nou en?" (45) weerkaatst de woorden van een ander: het bevat geen lexicale 
informatie waaruit een oordeel spreekt over hetgeen de ander heeft gezegd. (Dat daar eventueel 
negatief over gedacht wordt, wordt impliciet gehouden). 
In (43) weerkaatst A het negatieve oordeel dat B op zijn voorstel om te gaan bungee jumpen 
heeft gedaan, door diens "nee" in "wel" te substitueren en te counteren. 

(43) A: bungee jumpen. 
B: nee! 

-» A: wel! REA Countering Act 

In (44) probeert zowel A als B de ander te overtuigen van het eigen voorstel door onmiddelijk 
als reactie het eigen voorstel te herhalen, waardoor het voorstel wordt gesubstitueerd in de eigen 
woorden en zo wordt gecounterd of weerkaatst. 

(44) A: of zo'n jetski 
B: deltavliegen 

-» A: jetski! REA Countering Act 
-» B: deltavliegen! REA Countering Act 
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De herhalingen van A en B in (44) van het eigen voorstel zijn sterk gericht op het overtuigen van 
de ander en zijn dus op beurtwisselingsniveau reacties. Zij onderscheiden zich van het 'zomaar' 
herhalen van de eigen woorden dat een *Zelf Advance Act wordt genoemd, zie hieronder. In (45) 
weerkaatst B de opmerking van A dat hun wensvoorstel al een keer is gedaan met "nou en?" 

(45) A: bungee jumpen is al een keer gedaan. 
-» B.nouèn? REA:Countering Act 

•Grapje (GR) 
Onder grapjes worden in dit onderzoek verstaan beurten die een niet serieuze bijdrage leveren 
aan het gesprek. Het betreft bijvoorbeeld niet serieus bedoelde voorstellen als "Peter wil hetero 
worden", of reacties die het voorafgaande in een grappig daglicht stellen. Het opvatten van een 
grapje als een taalhandeling is - naar mijn weten - nieuw in de speech act typologie. Er is in dit 
corpus nooit sprake van moppen vertellen maar grapjes worden veel gemaakt. Grapjes zijn echter 
wel degelijk te beschouwen als specifieke interactionele zetten - en dus taalhandelingen - in het 
gesprek. Het zal bijvoorbeeld duidelijk zijn dat grappige wensvoorstellen als "ik wens dat dat 
ding ontploft" (over de cassetterecorder) niet onder de serieuze categorie 'initieert een Proposal 
P' horen te vallen. 
Als ondersteunende evidentie voor het toekennen van de taalhandeling 'grapje' aan een beurt 
geldt het voorkomen van gelach (hihihi), het gebruik van stemmetjes ['voice'] of andere 
gemarkeerde intonatie en een mogelijke afsluiting van een niet-serieuze sequentie met een meta-
act als "nu effe serieus héé" of een taalhandeling die de (re)organisatie van het gesprek betreft 
als bijvoorbeeld: "oke nou een wens". 

In het fragment "Schoonheidsbehandeling" hierachter is sprake van een sequentie van grapjes. 
Nadat de jongens al een aantal wensen hebben besproken stelt Wim in regel 1 serieus een 
schoonheidsbehandeling voor. Dit ontaardt in een reeks grapjes die geïnitieerd wordt door Auk 
in regel 3 ("Wim heeft zéker een schoonheidsbehandeling nodig") en door Max in regel 7 ("Wim 
heeft eerder een paar groeihormonen nodig"). In regel 14 initieert Max weer een grapje door 
Wim (hier aangesproken met zijn achternaam "Jansen") ten onrechte ervan te betichten "de hele 
tijd" aan de microfoon te zitten, waarna Auk in regel 18 - gegeven de intonatie - het gesprek met 
een serieus initiërend voorstel (voetbaltafel) weer op het wensverzinnen brengt. 
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(46) FRAGMENT "SCHOONHEIDSBEHANDELING" 

1 WIM: een schoonheidsbehandeling < dat > [ > ] heeft Anco ook een ket 
2 AUK: < ja> [ < ] . 
3 AUK: dat heb je wel nodig ja! REA:Grapje 
4 MAX oeoe@a Wim@a! REA:Grapje 
5 AUK: jij dan Max@al # REA: Grapje 
6 MAX een schoonheidsbehandeling? # REA: Grapje 
7 MAX wat dacht je van een paar groeihormonen? INI:Grapje 
8 AUK: hahaha REA: Lachen 
9 WIM: hihihi # REA: Lachen 
10 AUK Wimpie@a! [ = "moet groeihormonen"] REA: Grapje 
11 MAX zou je dachten ? [sic] REA:Grapje 
12 WIM ik weet 't wel zeker. REA:Grapje 
13 MAX : nou ik dacht 't wel zeker ja! [geluiden] REA: Grapje 
14 MAX : Jansen@a zit nou niet de hele tijd 

met die microfoon te kloten! INLGrapje 
15 MAX hihihi INI: Lachen 
16 WIM zout op! # REA: Grapje 
17 WIM ga vliegen vangen! INLGrapje 
18 AUK: nou een voetbaltafel lijkt me ook wel 

opwindend. INI:Voorstel P 
19 WIM ja is wel leuk. REA:Positief Oordeel 

Ook lollige bijdragen als "ik heb wel een wens maar dat kan ik hier niet vertellen met hem erbij " 
en "school is toch vier jaar vakantie" zijn als grapjes gecodeerd. Grapjes of geintjes staan dus 
vooral in contrast met serieuze bijdragen aan het gesprek over een wens voor Peter Jan Rens. 
In onderstaand fragment is de vraag van A een grapje omdat haar zin over-duidelijk en met 
bekakt accent wordt uitgesproken. B reageert daarop op dezelfde wijze. Hier wordt kennelijk 
iemand (de onderzoekster?) nagedaan met een bekakt accent. 

(47)-» A: meid wat zou je nou graag willen doen? [voice]INLGrapje 
-» B: ja geen idee. [voice] REA:Grapje 

A: hihihi 

Uit de codering naast (47) is op te maken dat het uiten van een grapje als interactionele zet in 
het gesprek belangrijker is geacht dan de vraag(Q)/antwoord(AQ) -sequentie waarvan in deze 
dialoog ook sprake is. 

»Zelf Advance Act (ZAA) 
Uit de pilot-studies kwam naar voren dat er beurten zijn die een al dan niet gemodificeerde 
herhaling vormen van datgene wat de sprekerster in een vorige beurt al heeft gezegd, zonder 
daarbij te reageren op de beurten van de anderen (zoals bij de countering act het geval kan zijn, 
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zie voorbeeld (44) hierboven). De sprekerster borduurt in het hier bedoelde geval verder op de 
eigen uiting, dit is zelf advance act genoemd. Deze beurten zijn - qua beurtwisselingstype -dus 
per definitie initiërend en hebben geen relatie tot de voorafgaande beurt. In (48) heeft A als 
voorstel dat "we gaan parachutespringen". B wil echter weg en C ondersteunt dat door te vragen 
of het bandje niet is afgelopen. A reageert daar in het geheel niet op en herhaalt (tot twee maal 
toe) zijn voorstel "we gaan parachutespringen". Beide zijn zelf advance acts. 

(48) A: wacht even we gaan parachutespringen. INI:Proposal 
B: ik wil weg! 
C: is het bandje nou al afgelopen of niet? 

-» A: we gaan parachutespringen. # INI:Zelf Advance Act 
-» A: we gaan parachutespringen. INI:Zelf Advance Act 

Indien in een dialoog iemand doorgaat op het eigen betoog en niet reageert op de woorden van 
de ander, maar het wel over hetzelfde locale onderwerp gaat, dan betreft het een initiërende 
advance act. In (49) reageert A met haar zin "ik wil wel een tweeling" niet op het wensvoorstel 
van B om met een rijke man te trouwen. Het locale onderwerp "man en kinderen" is echter niet 
verlaten. 

(49) A: gelukkig worden een man met zes kinderen wil ik. 
B: je moet gewoon trouwen met een rijke man. 

-» A: ik wil wel een tweeling. INI:Advance Act 
C: hihihi 

Aan de hand van bovenstaande typologie zijn alle gespreksbijdragen die de onderhandeling over 
een wens betroffen (i.e. beurten) in het corpus gecodeerd naar type taalhandeling (en in een 
eerder stadium naar beurtwisselingstype initiëren of reageren). Bij de resultaten van de 
taalhandelingsanalyse zal ik bespreken in hoeverre deze typologie toereikend is geweest voor het 
onderhavige corpus (zie § 6.3). 

5.3.1.2. Konnektiviteit en taalhandelingen 

De taalhandelingstypologie is in eerste instantie ontworpen om de onderliggende interactionele 
functie van de lexicaal-grammaticale konnektieven te bepalen (zie § 5.4 en ook § 5.5). In tweede 
instantie is het mogelijk om een beschrijving te geven van de gebruikte taalhandelingen en 
mogelijke sekseverschillen daarin (zie onderzoeksvraag 2.a in § 5.3.1). In het kader van dit 
onderzoek moeten de betreffende taalhandelingen ook beoordeeld worden op hun mate van 
konnektiviteit. 
Het bepalen van de konnektiviteit op taalhandelingsniveau is echter een complexe zaak waarbij 
een aantal wegen bewandeld kan worden. In hoofdstuk 3 heb ik de notie konnektiviteit ingevuld 
als de linguïstische uitdrukkingsvorm van coöperativiteit in gesprekken. Ook hier ga ik eerst weer 
terug naar de mogelijke kenmerken van coöperativiteit. Coöperativiteit zou de gezamenlijke 
constructie van tekst en betekenis zijn, die zich zou kenmerken door een aansluitende en 
ondersteunende spreekstijl, die gericht is op het gesprek en op de gesprekspartners (zie hoofdstuk 
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3). Bij het bepalen van konnektiviteit op taalhandelingsniveau ben ik nagegaan welke 
taalhandelingen op een of ander manier een uitdrukkingsvorm zouden kunnen zijn van de 
hierboven gegeven (gecursiveerde) kenmerken van een coöperatieve spreekstijl. De conclusie 
daarvan is dat er voor wat betreft konnektiviteit tussen taalhandelingen op vier verschillende 
manieren een relatie of samenhang met de beurten van een ander tot stand kan worden gebracht. 
Ik geef hier eerst de korte opsomming van de vier invalshoeken die leiden tot vier clusters van 
taalhandelingen die konnektief genoemd kunnen worden. Daarna zullen zij nader benoemd en 
gedefinieerd worden. 

Taalhandelingen die konnektief genoemd kunnen worden zijn: 
1. Taalhandelingen die inhoudelijk aansluiten bij een voorafgaande beurt omdat zij het locale 

onderwerp handhaven en dus de gezamenlijk constructie van betekenis betreffen. 
2.Taalhandelingen die de propositie in een voorafgaande beurt ondersteunen doordaat zij 

daarmee instemmen. Ook hier gaat het om de gezamenlijke constructie van betekenis. 
3.Taalhandelingen als eerste (of kataforische) en tweede (of anaforische) paardelen die een 

wederzijdse relatie hebben met een verplicht karakter en de gezamelijk constructie van 
tekst betreffen. 

4.Taalhandelingen die het gesprek organiseren of op meta-mveau becommentarieèren en dus 
gespreksgericht zijn. Ook hier gaat het om de gezamenlijk constructie van tekst. 

Bij de analyse van de taalhandelingen die op grond van één (of meer) van de vier hierboven 
genoemde criteria konnektief genoemd worden, gaat het erom een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag 2b die al in § 5.3.1 is geformuleerd. Deze wordt hier voor de duidelijkheid 
herhaald. 

2b Is er een sekseverschil in gebruik van (clusters van) taalhandelingen die konnektief 
genoemd kunnen worden ? 

Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag vormen de volgende clusters van taalhandelingen 
de analysevariabelen. De nummers daarbij corresponderen met de hierboven genoemde vier 
invalshoeken op grond waarvan deze clusters 'konnektieve taalhandelingen' genoemd worden 1. 
topic-handhavende taalhandelingen, 2. instemmende taalhandelingen, 3. bijbehorende 
taalhandelingen en 4. gespreksverzorgende taalhandelingen. Hieronder worden deze (en 
indien mogelijk, hun tegenhangers) nader gedefinieerd. 

•Topic handhavende taalhandelingen (topic) 
Geïnspireerd door Erickson (1984) die in zijn taalhandelingstypologie betreffende de interactie 
tussen adolescente jongens de tweedeling topic-handhavende en topic-initiërende beurten 
aanbracht, is een tweedeling gemaakt in taalhandelingen die wel of niet aansluiten bij het locale 
onderwerp (topic) in de voorafgaande beurt van een ander. 
Onder locale onderwerp-handhavende taalhandelingen zijn alle reagerende taalhandelingen 
geschaard behalve de counter-proposal, omdat deze per definitie een ander locaal topic aansnijdt. 
Een counter-proposal bevat namelijk een tegenvoorstel uit een ander semantisch domein dan de 
voorafgaande beurt. Ook een reagerend voorstel P, de meta act (MA) en organisational act (OA) 
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worden als topic-handhavend opgevat. Immers, deze zijn een inhoudelijke reactie op de 
voorafgaande beurten. De voorafgaande uiting lokt kennelijk het doen van een voorstel (P), een 
metatalige reactie (MA) of een organiserende taalhandeling (OA) uit. Ook het uiten van een 
negatief oordeel (NJ) wordt onder topic-handhaving gerekend, het locale onderwerp veranderd 
niet, de sprekerster uit slechts een oordeel over het onderwerp dat ter tafel ligt. Dit is een 
referentiële en expressieve taalhandeling: met een negatieve attitude (expressie) wordt gerefereerd 
aan een zelfde onderwerp, de continuïteit van het gespreksonderwerp wordt niet aangetast. Er 
is cohesie voor wat betreft onderwerp van gesprek. 

*Topic-initiërende taalhandelingen (nontopic) 
Taalhandelingen die niet aansluiten op het locale voorafgaande onderwerp zijn alle initiërende 
taalhandelingen, behalve de initiërende advance act maar inclusief de reagerende counter
proposal (CTP). De eerste borduurt inhoudelijk verder op het locale onderwerp, maar reageert 
op beurtwisselingsniveau niet op de voorafgaande uiting. Reagerende counter-proposals gaan per 
definitie over een nieuw locaal topic. Zelf advance acts (ZAA), die altijd initiërend zijn, sluiten 
per definitie nergens bij aan, uitsluitend aan de eigen woorden in een eerdere beurt van de 
sprekerster. 
Initiërende proposals (P) initiëren een nieuw locaal onderwerp door een nieuwe wens voor te 
stellen. Initiërende meta acts (MA) en organisational acts (OA) sluiten niet aan bij het locale 
topic maar initiëren - plotseling - een opmerking over het gesprek. Initiërende grapjes (GR) gaan 
over een nieuw (grappig) topic. Indien het een grapje over het direct voorafgaande onderwerp 
is, dan is deze taalhandeling gescoord als reagerend grapje, die wel als topic-handhavend wordt 
opgevat. 

Instemmende taalhandelingen 
Vrouwen zouden meer gebruik maken van positieve en ondersteunende " socioemotional acts 
such as agreeing and showing support", aldus James en Drakich (1993:298). Er kan dus 
verwacht worden dat meisjes meer gebruik zullen maken van taalhandelingen die instemmen dan 
jongens. 
*Agreement (agree) Als taalhandelingen die onder het cluster agreement vallen, beschouw ik 
het expliciet (met zoveel woorden) instemmen met de propositie van een ander door middel van 
een positief oordeel (PJ), of impliciet instemmen door middel van het voortborduren op de 
inhoud van een beurt van een ander middels een advance act (AA) of een co-proposal (CP). Als 
tegenhanger van dit cluster is de verzameling niet-instemmende taalhandelingen opgesteld: 
•Disagreement (disagree) Onder het cluster disagreement vallen taalhandelingen die expliciet 
niet instemmen met de inhoud van de beurt van een ander door middel van een negatief oordeel 
(NJ), of impliciet niet instemmen door middel van een counter-proposal (CTP). 

•Bijbehorende taalhandelingen 
Een derde niveau van konnektiviteit van bepaalde taalhandelingen betreft de cohesie - of 
verbinding - tussen bijbehorende paardelen. Kataforische taalhandelingen zoals vragen (Q) en 
verzoeken (hier: requests for clarification (RQ)) vereisen interactioneel bezien tweede paardelen 
als verplichte antwoorden (Answer AQ) op deze eerste paardelen. Het totaalgebruik van eerste 
(of kataforische) paardelen (Q en RQ) en tweede (of anaforische) (AQ) paardelen bij meisjes en 
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jongens zal daarom worden onderzocht. NB. De lexicaal-grammaticale analyse geeft uitsluitsel 
over het seksepreferent gebruik van de interrogatief, imperatief en tag question die beurten tot 
eerste paardeel maken, ook al zijn deze op taalhandelingsniveau benoemd als proposal, 
organisational act of positief oordeel. Dit worden echter beurten met een kataforische functie 
genoemd (zie ook § 5.4.1.2). 

*Gespreksverzorgende taalhandelingen (VA) 
Een van de uitgangsvragen van dit onderzoek betrof de linguïstische operationalisatie van de 
zogenaamde vrouwelijke gespreksgerichtheid. Hier wordt gespreksgerichtheid heel letterlijk 
opgevat als het uiten van beurten die het gesprek - als entiteit op zich - 'verzorgen', 'beregelen' 
of op meta-niveau becommentarieèren. Als gespreksgerichtheid inderdaad zo moet worden 
opgevat, dan zou zich dat moeten uiten door een frequent gebruik van de taalhandelingen 
organisational act (OA) en meta-act (MA). Tesamen worden deze geschaard onder de 
zogenaamde (gespreks-)Verzorgende taalhandelingen (VA). Indien door de veronderstelde 
gespreksgerichtheid van meisjes hun gesprekken 'vanzelf soepeler verlopen, waardoor er minder 
expliciet beregeld en verzorgd hoeft te worden dan bij de jongens, dan zullen de resultaten van 
deze analyse daar meer inzicht over verschaffen. 

Nadat in de voorafgaande paragrafen de beurten zijn afgescheiden van de rest van de 
gespreksbijdragen in het corpus (§ 5.2) en de taalhandelingen die deze beurten kunnen bevatten 
zijn besproken (§ 5.3), komt in het navolgende gedeelte de lexicaal-grammaticale vormgeving 
van deze beurten aan de orde. 

5.4. Vorm van de beurten: lexicaal-grammaticale konnektiviteit 

5.4.1. Inleiding: konnektieven in de vorm 

In het voorafgaande zijn de functies van de beurten die een onderhandeling over een wens 
betreffen, besproken. In dit gedeelte komt de konnektiviteit in linguïstische vormgeving van 
dergelijke beurten aan de orde. De analyse van het gebruik van lexicaal-grammaticale 
konnektiviteit bij meisjes en jongens wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende 
onderzoeksvraag. 

3. Is er een sekseverschil in de vorm van gespreksbeurten voor wat betreft lexicaal
grammaticale konnektiviteit? 
a. in de mate van konnektiviteit? 
b. in de wijze van konnektiviteit? 

De vraag naar de mate van konnektiviteit (3a) behelst de vraag naar een mogelijk sekseverschil 
in het meer of minder verbinden van beurten door middel van lexicaal-grammaticale 
konnektieven. De vraag naar een eventueel sekseverschil in de wijze van konnektiviteit (3b) 
onderzoekt of meisjes en jongens mogelijk gebruik maken van verschillende soorten konnektieven 
waardoor zij hun beurten wellicht op een andere manier met elkaar verbinden. 
Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen is op grond van de literatuur (en de empirie) een 
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verzameling lexicale en grammaticale entiteiten opgesteld die een aantoonbare verbinding leggen 
met de beurten van een ander. Hieronder geef ik eerst een globaal overzicht van de bedoelde 
linguïstische entiteiten en de aard van de anaforische of kataforische relatie die zij met de beurten 
van anderen tot stand brengen. In § 5.4.1.1 en § 5.4.1.2 worden vervolgens de afzonderlijke 
definities gegeven van respectievelijk de anaforische en de kataforische linguïstische middelen 
die als analysevariabelen in het onderzoek zijn gehanteerd. 

Relaties tussen beurten van verschillende personen kunnen op de volgende manieren tot stand 
komen (de analysevariabelen zijn hierbij reeds vetgedrukt). 
Anaforische relaties: 
- Er wordt een relatie gelegd tussen de Uiting van de tweede sprekerster (U2) met de Uiting van 
de eerste sprekerster (UI) met behulp van preclausale elementen als conjuncties, discourse 
markers of een attention getter; 
- Er worden elementen uit de uiting van de ene sprekerster geïncorporeerd in de uiting van de 
andere sprekerster. Door middel van de reïteratie (herhaling) van de woorden van een ander 
wordt een semantische relatie met de voorafgaande uiting gelegd. Dit kan door middel van 
letterlijke herhaling (echo), gedeeltelijke herhaling (repetitie), gemodificeerde herhaling 
(substitutie en referentie) of expansie; 
- Er worden elementen uit de uiting van de ene sprekerster gedeleerd in de uiting van de andere 
sprekerster met behulp van ellips waardoor er een grammaticale relatie tussen twee uitingen 
ontstaat; 
Kataforische relaties: 
- Er wordt door middel van grammaticale of lexicale middelen in U1 een uiting van een ander 
ontlokt of afgedwongen. Dit geschiedt met behulp van grammaticale zinsvormen als 
imperatieven, adhortatieven en interrogatieven of postclausale elementen met een 
beurtoverdragende of kataforische functie die door hun lexicale of grammaticale eigenschappen 
een uiting van een andere sprekerster ontlokken (tag question en tailing off) of afdwingen (tag 
enforcer en attention getter). 

Alle bovenstaande lexicale en grammaticale entiteiten leggen een verbinding (konnektie) met de 
beurt van een ander. De aard van de verbinding (wijze van konnektiviteit) kan echter verschillen. 
Indien iemand bijvoorbeeld de woorden van een ander substitueert in de eigen beurt dan treedt 
er een semantische verschuiving op tussen de beurt van de ene persoon (UI) en de andere 
persoon (U2). Door de substitutie is er wel sprake van konnektiviteit (namelijk een lexicale 
verbinding) maar door het gebruik van andere woorden dan de gesprekspartner is de verbinding 
tot die beurt minder sterk dan bij bijvoorbeeld repetitie het geval zou zijn, waarbij exact dezelfde 
woorden van een ander worden gebruikt. Om niet voorbij te gaan aan de verschillende soorten 
verbindingen die de hier onderscheiden elementen bewerkstelligen, spreek ik van sterke en 
zwakke konnektiviteit. Onder sterke konnektiviteit versta ik relaties waarin een gelijke of 
symmetrische verbinding tussen de (beurten van de) gesprekspartners tot uitdrukking komt. 
Onder zwakke konnektiviteit versta ik relaties waarin een ongelijke of asymmetrische verbinding 
tussen de (beurten van de) gesprekspartners tot stand komt. Dat wil zeggen dat ik ook hier weer 
terugga naar de basisredenering uit hoofdstuk 3 waarin konnektiviteit een linguïstische 
uitdrukkingsvorm is genoemd van coöperativiteit, en waarbij coöperativiteit een uitdrukkingsvorm 
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zou zijn van mensen die gericht zijn op het leggen van symmetrische relaties. 
Lexicale relaties waarbij géén semantische verschuiving optreedt tussen UI en U2 beschouw ik 
als sterk konnektief (KON + ). Ook is het gebruik van interrogatieven en adhortatieven, die de 
propositie in de beurt niet dwingend opleggen aan de ander, alsmede tag questions en tailing qffs, 
als sterk konnektief te beschouwen. 
Zwak konnektief (KON-) zijn in mijn benadering die lexicale relaties waarbij wel een 
semantische verschuiving optreedt tussen UI en U2 als ook het interactioneel 'dwingend' 
opleggen van de propositie in UI aan de ander door middel van de imperatief of de tag enforcer. 
Ook de attention getter, beschouw ik als zwak konnektief, omdat deze wel een relatie legt met 
de hoorder (konnektief) maar niet met de semantische lading van de propositie in de beurt van 
een ander. 

Hierachter volgt eerst een overzicht van de lexicaal-grammaticale konnektieven die als 
analysevariabelen worden gepresenteerd. 
Deze lijst van variabelen is tot stand gekomen op basis van Coates 1987, Halliday en Hasan 
1976, Hemphill 1989, Shiffrin 1987, Preisler 1986, Goodwin 1990 en diverse pilot-studies (zie 
Verhoef 1995, Van Den Berg 1997, Velterop 1996). Na dit overzicht wordt de onderzoeksvraag 
met betrekking tot lexicaal-grammaticale konnektiviteit geformuleerd. De paragrafen 5.4.1.1 en 
5.4.1.2 bevatten nadere beschrijvingen van respectievelijk de anaforische en kataforische 
analyse variabelen. 
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LEXICAAL-GRAMMATICALE KONNEKTIVITEIT: 

Anaforisch: 
Pre-clausaal (en ellips) 
Sterk konnektief: géén semantische verschuiving (KON+) 
conjunctie additief (add) : "ja", "en" 
conjunctie additief + adversatief (adav) : "ja maar" (/o/rarcg-conjunctie) 
ellips (ell) : deletie van elementen uit UI in U2 

ellips(ell:afm) : ellips + afmaken UI 
Zwak konnektief: semantische verschuiving; hiërarchische relatie (KON-) 

conjunctie adversatief (adv) 
conjuncties overige (ov) 
attention getter (ag) 

"nee", "maar", echter" 
"jesses", "oh", "nou", "want" 
"hée" "joh" "man" 

Intra-clausaal (reïteratie) 
Sterk konnektief: géén semantische verschuiving (KON+) 

repetitie (rep) : gedeeltelijke herhaling UI 
echo (ech) : volledige herhaling UI 
referentie (ref) : referentiële anafora 

Zwak konnektief: semantische verschuiving (KON-) 
substitutie (sub) : hyponiemie, synoniemie, antoniemie 
expansie (exp) : uitbreiding semantisch domein zonder lexicale 

cohesie 
Kataforisch: 
Intra-clausaal 
Sterk konnektief: U2 wordt ontlokt, open presentatie propositie (KON+) 

interrogatieven (irg) : woordvolgorde, wh-woorden, j/n-vragen. 
adhortatief (adh) : aansporing: "laten we", "beginnen we", "we 

moeten" (wij-inclusief) 
Zwak konnektief: U2 wordt afgedwongen (KON-) 

imperatieven (imp) : "dwingende" presentatie propositie 
Post-clausaal (en tailing off) 
Sterk konnektief: U2 wordt ontlokt, open presentatie propositie (KON + ) 
tag question (tag) : aanhangsel vraag, "hè?", "niet?", "toch?" 
tailing off (tof) : afsterven eigen beurt "of eh +... " 

Zwak konnektief: dwingende presentatie propositie (KON-) 
tag enforcer (tef) : discours markers als "hoor! " en "zeg" die 

propositie versterken 
attention getter (ag) : "man! ", "joh! " -» hiërarchische relatie met hoorder 
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5.4.1.1. Definities van de anaforische entiteiten 

Linguïstische entiteiten die op een of andere wijze naar een voorafgaande beurt van een ander 
verwijzen, kunnen zich ten eerste in preclausale positie bevinden, voorafgaande aan de clause 
(of toongroep die hier een 'beurt' is genoemd). Dit zijn conjuncties en attention getters. Ellips 
legt ook een anaforische relatie met een voorafgaande beurt maar heeft - per definitie - geen 
plaats in de beurt. Alle hieronder te noemen conjuncties leggen een verbinding met de beurt van 
een ander door middel van een lexicaal element waarin een (logische) relatie wordt uitgedrukt 
tussen twee gespreksbijdragen. UI hoeft hier geen beurt te zijn. U2 moet dat wel zijn, d.w.z. 
de conjunctie moet een relatie tot stand brengen tussen het voorafgaande en de zin in U2. De 
volgende conjuncties worden onderscheiden. 

»Conjunctie additief (ADD) 
Conjuncties als "ja", "en", "en ook", "of", "bijvoorbeeld", "zoals" en "oke" (met de betekenis 
van "goed")9 leggen een relatie met de beurt van een ander die toevoegend is. Uiteraard zijn 
ondersteuning van negaties door middel van "nee" als additieve conjuncties beschouwd als in: 
"nee dat wil ik ook niet", waaruit instemming met UI blijkt. 
Problematisch is het conjunctiegehalte van "ja" waar er eerder sprake is van "instemming". 
Antwoorden op ja/nee vragen in de vorm van ja+zin en nee+zin zouden kategorisch niet als 
conjuncties kunnen worden opgevat, ware het niet dat "ja" door B in (51) hieronder ook kan 
ontbreken en er dan toch bevestigend geantwoord wordt, zoals bij C te zien valt. Daarom worden 
in deze gevallen "ja" en "nee" als conjuncties beschouwd. 

(51) A: willen we dat? 
-» B: ja natuurlijk 

C: natuurlijk 

Omdat de conjunctie additief semantisch aansluit bij de beurt van een ander wordt deze als sterk 
konnektief beschouwd. 

»Conjunctie additief/adversatief (ADAV) 
In hoofdstuk 2 bleek dat vrouwen veelvuldig letterlijk bij de beurt van een ander zouden 
aansluiten, ook in geval van meningsverschil (Trömel-Plötz 1986, Ahrens 1997). Deze "joining-" 
of "Ja aber"-techniek is in wezen een combinatie van de conjunctie additief ("ja") en een 
conjunctie adversatief ("maar", of "nee"), zoals in (52) en (53). 

(52) a. ja maar ik heb eh geen interesse. 
(53) b. ja nee daar vind ik niks aan. 

' "okee" als in "okee kappen man" heeft geen additieve betekenis en wordt naast "nou" 
als discourse marker onder "conjuncties overigen" gescoord. 
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Om na te gaan of ook adolescente meisjes gebruik maken van deze interactionele strategie die 
eerder pro forma aansluitend is dan inhoudelijk ondersteunend (zoals de conjunctie additief 
alleen), is deze apart opgenomen in de analyse. Deze zogenaamde camouflagestrategie zou 
voornamelijk gebruikt worden door vrouwen om dispreferente taalhandelingen als weigeringen 
of negatieve oordelen linguïstisch te verpakken "(...) damit ein Einwand oder eine Ablehnung 
so verpackt wird, daß sie akzeptierend und neutral klingt" (Trömel-Plötz 1986: 300). Omdat de 
joining-conyancûe. in eerste instantie semantisch aansluit bij de beurt van een ander wordt deze 
als sterk konnektief beschouwd. 

•Conjunctie adversatief (ADV) 
Het betreft conjuncties met een semantische tegengestelde betekenis ("nee", "maar", "echter") 
die interactioneel een relatie leggen met de voorafgaande beurt van een ander. Ze zijn dus 
konnektief maar door de semantische - tegengestelde - verschuiving die wordt aangebracht als 
zwak konnektief beschouwd. 

•Conjuncties overigen (OV) 
Hieronder zijn opgenomen evaluatieve middelen als "jesses, "gedver", "oh", of "tsjee" in 
preclausale positie. In al deze elementen schemert een evaluatie van de voorafgaande beurt door, 
waardoor ze een relatie leggen met de beurt van ander (Schiffrin 1987). Bovendien zijn onder 
deze categorie opgenomen - de weinig voorkomende - conjuncties causaal (omdat, want) en 
temporeel (dan= daarna, eerst) en het ambigue Nederlandse "nou" dat veel in spreektaal 
voorkomt (54-56). 

(54) nou we zijn eruit! 
(55) nou wat wil je dan? 
(56) nou dat vind ik niet. 

Vele gespreks-analytici breken zich het hoofd over de functie(s) van het Nederlandse "nou" (Van 
As in voorb.). In veel gebruiksgevallen lijkt het echter een persoonlijke visie of gevoel uit te 
drukken op voorgaande uitingen. Ook indien na een stilte iemand opstart met "nou we gaan 
weer verder" dan heeft "nou" een interactionele functie, namelijk die van topic shift marker (van 
stilte naar gesprek). Wat "nou" of andere discourse markers in preclausale positie ook mogen 
"betekenen", ze leggen alle een relatie tussen beurten (zie Schiffrin 1987 voor een overzicht van 
vergelijkbare discourse markers en hun relaties). Bij de analyse van de relatie tusssen vorm en 
functie (hoofdstuk 7) zal de functie van deze preclausale elementen door hun gebruik in 
specifieke taalhandelingen wellicht verduidelijkt worden. Deze conjuncties worden als zwak 
konnektief beschouwd omdat er veelal sprake is van een semantische verschuiving ten opzichte 
van de voorafgaande beurt. 

•Attention getter (AG) 
In spreektaal blijken beurten vaak vooraf te worden gegaan door preclausale elementen die de 
aandacht van de ander trekken of de ander aanspreken, als a-d onder (55). 
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(55) a. hée effe luisteren joh! 
b. man dat kan toch niet!" 
c. jongens1" we moeten echt iets verzinnen hoor! 
d. Paula hou op nou! 

Deze attention getters (waaronder ook aanspreekvormen) zijn in de meest letterlijke zin 
hoordergericht, hetgeen als een kenmerk van coöperativiteit en dus van konnektiviteit werd 
opgevat. Het zijn optionele elementen die een verbinding leggen met een andere persoon. Deze 
verbinding is een verbale uitdrukking van een mogelijke hiërarchische relatie tussen sprekerster 
en hoorderster(s), volgens Goodwin (1990:87): 

"In my data, "man " was almost always used to address someone treated as a subordinate. 
Indeed, when we examine utterances in which "man " is used, we find that typically 
speaker and recipient are depicted as aligned toward each other in an asymmetrical 
fashion with speaker proposing that he can tell recipient what to do". (Goodwin 1990:87) 

Attention getters en aanspreekvormen brengen een asymmetrisch verbinding met de 
gesprekspartner tot stand en zijn derhalve als zwak konnektief te beschouwen. 
Deze elementen blijken ook in postclausale positie voor te komen, zoals "joh" in 55a (zie dus 
ook §5.4.1.2). 

»Ellips (ELL) 
Een andere manier om een anaforische relatie met de beurt van een ander tot stand te brengen 
is door middel van ellips. In mijn inleiding onder § 5.4.1.1 heb ik reeds aangegeven dat ellips 
per definitie geen plaats in de clause inneemt. In gesproken taal zijn in verband met de 
informatiefocus echter veel elliptische constructies clause-initieel. Hier behandel ik de ellips 
tussen de preclausale en intraclausale elementen in. 
Er is sprake van een ellips, aangegeven met (...), indien elementen uit de beurt van de ene 
sprekerster in de beurt van een volgende sprekerster worden gedeleerd. Aldus wordt een 
(grammaticale) relatie (verbinding) tussen U2 en UI tot stand gebracht, als in (56) waar de zin 
van B uitsluitend interpreteerbaar is in relatie tot die van A en waarin "deltavliegen" als 
gedeleerd element kan worden beschouwd. 

(56) A: laten we gaan deltavliegen. 
-» B: (...) is gaaf. 

Ook in (57) is de zin van D alleen interpreteerbaar op basis van de beurt van C die daaraan 
vooraf ging. 

10 De aanspreekvorm 'jongens' wordt in de Nederlandse spreektaal ook door vrouwen en 
meisjes voor elkaar gebruikt, waardoor de indruk ontstaat dat het semantisch kenmerk 
[+man] vervangen is door [+jong]. Deze vorm zou voortaan beter als 'jonges' geschreven 
moeten worden. 
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(57) C: en ik wil een heel groot huis ja. 
-» D: ja (...) met zes kinderen. 

In bovenstaande voorbeelden zijn de ellipsen clause-initieel. Hieronder is een voorbeeld van een 
intraclausale ellips. 

(58) A: over tien jaar ofzo. 
B: of (...) nog meer (...) hè? 

In spreektaal - en zeker in brainstorm-achtige gesprekken als de onderhavige - komen elliptische 
constructies veel voor. In mijn onderzoek is het toekennen van ellips in eerste instantie beperkt 
tot die beurten waarin de gedeleerde elementen letterlijk terug te vinden zijn in de beurt van een 
ander. Dat wil zeggen dat een elliptisch zin als "een beetje (gaan) deltavliegen", die geen relatie 
tot de beurt van een ander heeft, in dit onderzoek niet als ellips wordt gecodeerd. 
De vraag is echter waar de grenzen van het toekennen van ellips in spreektaal liggen. Of - om 
met van Ginneken te spreken - wanneer wordt de analysant een "ellipsomaniak"? (Van Ginneken 
1910:200) In spreektaal wordt zo vaak ellips gebruikt dat Van Ginneken de elliptische reacties 
in (59) en (60) niet als elliptisch aanmerkt. 

(59) -Hoeveel heb je teruggekregen? -Drie vijftig. 
(60) -Wij gaan voetballen. -Ik strafmaken. 

(59) en (60) worden door Van Ginneken een normale manier van spreken genoemd, omdat hij 
het herhalen van woorden van een ander maar "dwaas" vindt: 

"Maar zou het nu niet dwaas zijn, dat hij eerst nog eens ging nabauwen wat de eerste 
spreker hem heeft ingegeven?" (waardoor wij) "allen tot echolalizeerende idioten 
(worden) gedegradeert?" (sic en opt.cit.201) 

Essentieel voor mijn onderzoek is nu juist de wijze waarop mensen hun woorden met die van een 
ander verbinden. Doen zij dit door middel van ellips of doen zij dat door het "nabauwen" van 
de woorden van de ander door middel van bijvoorbeeld echoën of repetitie (zie hierna). Het 
"nabauwen" door derden wordt bijvoorbeeld door Hemphill (1989) het reïdentificeren van het 
onderwerp genoemd, met als mogelijke doelstelling van de sprekerster om de nadruk te leggen 
op de onafhankelijke bijdrage die iemand als autonoom individu aan het gesprek levert. Daardoor 
is er een interactioneel verschil tussen ellips en repetitie. Substitutie van de woorden van een 
ander kan bijvoorbeeld vanuit dit perspectief als een zeer onafhankelijke bijdrage aan een gesprek 
worden opgevat. Een ellips is daarentegen een duidelijk afhankelijke bijdrage in een gesprek, 
waarbij geen semantische verschuiving optreedt zodat er sprake is van sterke konnektiviteit. 
Ook in dit onderzoek zijn er grenzen aangebracht in het analyseren van uitingen als elliptisch. 
Ellips is alleen toegekend aan de eerste reactie van elke gespreksdeelnemerster op de beurt van 
een ander waarin het gedeleerde element aanwijsbaar is. Deze had immers ook "nagebauwd" 
kunnen worden ((61 a en b hieronder). Wordt de interactie echter vervolgd in elliptische zinnen 
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met deletie van hetzelfde element ((61 c en d), dan zijn deze niet meer als ellips gescoord. 

(61) A : Laten we gaan deltavliegen 
-» a. B: (...) vind ik niks aan. ellips 
-» b. C: ik(...) wel (...). ellips 

c. B: is echt niet leuk. 
d. C: vind ik wel leuk. 

Gaat de sequentie verder en wordt weer "deltavliegen" ingelast, dan wordt deze als repetitie 
gescoord, en worden de eerstvolgende elliptische reacties daarop weer als elliptisch gescoord. 
Minimale positieve of negatieve oordelen op een voorstel of vraag als "ja! " of "nee! " worden niet 
als ellips gescoord. Deze worden als ongemarkeerde spreektaaluitingen beschouwd. 

•Afmaken van andermens zinnen (ELLrAFM) 
Ellips wordt in de praktijk ook gebruikt voor het afmaken van andermens zinnen, zoals in (58) 
waarin B naadloos i.e. elliptisch en grammaticaal correct aansluit bij de (onafgemaakte) zin van 
A. Dit type afmaken van andermens zinnen, dat per definitie elliptisch is, wordt als subcategorie 
onder ellips gescoord, omdat hierdoor enerzijds een sterke verbinding tot stand komt met de 
beurt van een ander, maar deze beurt ook gewoon van de ander 'afgepakt' wordt. 

(58) A: ik zou wel voor een keer 
-» B: (...) Debora willen zijn. 

Intraclausale elementen. 
Hierboven zijn de variabelen weergegeven die een anaforische relatie met de voorafgaande beurt 
leggen en die zich in preclausale positie bevinden. Daarbij is ook de ellips gepresenteerd. 
Hieronder volgen de variabelen die intraclausaal zijn, dat wil zeggen zich bevinden in een zin 
van een sprekerster, en die een anaforische relatie leggen met een voorafgaande beurt van iemand 
anders. Het betreft hier verschillende vormen van reïteratie, het incorporeren van elementen uit 
de voorafgaande beurt van een ander in de eigen beurt. Hierdoor ontstaat een lexicale en/of 
semantische verbinding (expansie) tussen beurten van verschillende personen. 

»Echoën (ECH) 
In gesproken taal blijken mensen eikaars zinnen volledig te herhalen. Dit kan door middel van 
de ongemodificeerde (ook qua intonatie) complete herhaling van een zin uit de beurt van een 
ander zoals in (62) waar door B en C de zin van A letterlijk wordt geëchood. 

(62) A: hé! het moraal moet nog komen 
-* B: het moraal moet nog komen 
-* C: het moraal moet nog komen 

Cruciaal voor echoën is de volledige herhaling van een zin van de vorige sprekerster. In (62) 
wordt de attention getier "hé" niet herhaald, het inhoudelijk betekenisvolle segment (zin) echter 
volledig (inclusief lidwoord-fout). Dit is een aanwijzing dat ook sprekersters zelf uitingen 



Methode van onderzoek 107 

waarnemen in moves + "aankledingen", zoals Huls ze noemde, zie § 5.2.2. De lengte van het 
betekenisvolle segment (één of meerdere woorden) is van geen belang voor de toekenning van 
echoën. Dit volledig herhalen van de woorden van een ander is als sterk konnektief beschouwd. 

»Repetitie (REP) 
Het betreft hier gedeeltelijke reïteratie door middel van de herhaling van een gedeelte van de 
woorden uit de beurt van een ander zoals in (63) waarin B "de ontmoeting" van A herhaalt in 
haar eigen beurt. Alleen de eerste "de ontmoeting" van B is als repetitie gescoord. De tweede 
keer wordt opgevat als een herhaling van de eerste, hetgeen een binnenbeurtse repetitie van de 
eigen woorden betreft, en dus niet als repetitie van de woorden van een ander wordt opgevat. 

(63) A: en t heet eh "de ontmoeting met een filmster" 
-* B: de ontmoeting de ontmoeting 

Repetities als in (63) die herhaald worden binnen de beurt van de repetitor komen vaker voor. 
Het lijkt alsof men de woorden ook nog opnieuw uit de eigen mond wil laten komen. 

(64) A: ja een moordspel man! 
-» B: een moordspel oke een moordspel 

Merk op dat net zoals in (62) ook hier weer de aankledingen (pre- en postclausale entiteiten) "ja" 
en "man" uit de beurt van A niet zijn overgenomen door B en het betekenisvolle segment wel. 
Bij de analyse van het corpus zal reïteratie uitsluitend de repetitie van lexicale of inhoudswoorden 
betreffen (doorgaans nomina) en niet van andere elementen. 
Dat wil zeggen dat "gaaf" en "dat" van B in (65) niet als repetitie zijn gescoord. 

(65) A: dat vind ik gaaf 
B: dat is echt gaaf 

Het probleem van de toekenning van repetitie, namelijk de vraag "wie repeteert wie eigenlijk?" 
indien een woord (of wens) een tijdje ter discussie staat, is als volgt opgelost. 
Elke keer dat iemand een inhoudswoord of woordgroep uit, nadat een andere persoon het ook 
heeft geuit, is als repetitie gescoord. Het is daarbij niet van belang geacht wie ooit het bronwoord 
heeft geïnitieerd. In (66) initieerde A het bronwoord "deltavliegen", dit wordt gerepeteerd door 
B in "hoezo deltavliegen!". Vervolgens reageert A daarop in A, ook weer met repetitie "nou 
deltavliegen is leuk". Dit is van betekenis geacht, omdat ook gekozen had kunnen worden voor 
referentie als in A2 "nou dat is leuk". 

(66) A: laten we deltavliegen doen (bronwoord) 
B: hoezo deltavliegen! 

-* At: nou deltavliegen is leuk 
of 

-* A2: nou dat is leuk 
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Bij repetitie ontstaat - qua vormgeving - geen betekenisverschuiving waardoor er een sterke 
relatie wordt gelegd met de woorden van een ander, het wordt als sterk konnektief beschouwd. 

*Referentiële anafora (REF) 
Het betreft hier alle deictische, pronominale en comparatieve verwijzingen naar een voorafgaande 
beurt (UI) in de beurt van iemand anders (U2), waardoor een lexicale verbinding ontstaat met 
die voorafgaande beurt, als in (67) waarin "daar" van B refereert aan "een autodeur" in de beurt 
van A en C met "dat" refereert aan "daar mee zwaaien" van B. 

(67) A: we horen opeens een autodeur 
-» B: ja maar één iemand van ons moet dus daar mee zwaaien 
-» C: dat kunnen ook twee meisjes doen 

In (68) refereert B met "zo'n" aan "een raadsel" van A. (NB: "raadsel" wordt hier gerepeteerd). 

(68) A: en dan is het een raadsel 
-» B: ja maar weet je zo 'n raadsel uit je hoofd? 

Referentie is als sterk konnektief beschouwd omdat er geen semantische verschuiving optreedt 
tussen de beurten van de ene en de andere persoon. 

•Substitutie (SUB) 
Door het vervangen (substitueren) van een woord uit de beurt van een ander door een ander 
woord dat een semantische relatie daarmee heeft, ontstaat een verbinding (konnektie) tussen twee 
beurten. 
Onder substitutie zijn de volgende semantische relaties samen genomen: 
- Synonymie: een synonieme relatie wordt gelegd door middel van een item met dezelfde 
betekeniservaring als het bronwoord (Halliday en Hasan 1976), zoals in (69) waar "inbreker" 
wordt vervangen door "dier. 

(69) A: er is een inbreker 
-» B: jij bent de dief 

Ook 'vertalingen' naar het Engels zijn als substitutie gescoord. 

(70) A: dit is de geschiedenis van Gijsbert 
-» B: Gijsbert wordt history 

en zogenaamde geluidssynonymie, een typische non-volwassenenvorm van substitutie van een 
element uit UI door middel van een geluid als in (71) (zie ook § 5.2.2). 

(71) A: en dan hoor ik een autodeur slaan 
-» B: boïng\ 
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- Hyponymie/superordinatie: hierin worden substituties opgenomen die in een lagere of hogere 
semantische relatie staan tot het item uit UI, zoals in (72) waar "vrouw" wordt gesubstitueerd 
in het specifieke type "filmster". 

(72) A: en dan komt er een vrouw 
-» B: en dan komt er een bekende filmster aan. 

- Antony mie: substitutie door middel van een woord dat een tegengestelde betekenis heeft van 
een woord in de beurt van een ander, zoals in (73) waar B expliciet de mening van hemzelf en 
C verwoordt ("tegen") als contrast met A's uitspraak dat hij "voor" een bepaalde wens is. 

(73) A: ik ben voor\ 
-» B: wij zijn tegenl 

Substituties leggen een directe semantische verbinding met de woorden van een ander. De relatie 
tot die woorden van die ander (en derhalve tot die andere persoon) is echter van een andere aard 
dan bij referentie en repetitie. Door af te wijken van de letterlijke woorden van een ander is er 
sprake van asymmetrie. Het locale onderwerp wordt in een andere vorm geïntroduceerd zodat 
de eigen gespreksbijdrage hierover wordt benadrukt (Hemphill 1989). Gezien de asymmetrische 
aard van de verbinding die door middel van substitutie tot stand wordt gebracht is er sprake van 
zwakke konnektiviteit. 

»Expansie (EXP) 
In spreektaal kunnen mensen bij de inhoud van een beurt van een ander aansluiten (i.e. het 
semantisch domein uitbreiden) zonder dat er van directe lexicale cohesie sprake is, als in (74) 
waar A begint met fantaseren wat de gevolgen zijn van de wens "veel geld krijgen" en B hem 
aanvult. 

(74) A: grote villa kopen 
-* B: met limousine op school komen 

Zonder directe lexicale relatie is er toch een semantische verbinding tot stand gebracht tussen de 
beurt van B en die van A. Dit type konnektiviteit wordt expansie genoemd en bij gebrek aan een 
directe lexicale verbinding met de woorden van een ander, zwak konnektief genoemd. 

5.4.1.2. Definities van de kataforische entiteiten 

Zoals anaforische entiteiten zich in pre- of intraclausale positie kunnen bevinden, zo kunnen 
lexicaal-grammaticale entiteiten met een kataforische functie zich in intraclausale of postclausale 
positie bevinden. De intraclausale entiteiten betreffen grammaticale zinsvormen (bijvoorbeeld de 
interrogatief of imperatief), die door hun linguïstistische eigenschappen een beurt van een ander 
afdwingen of ontlokken. De postclausale entiteiten met een kataforische functie zijn bijvoorbeeld 
lexicale elementen als de tag question die, net zoals de interrogatief, een beurt van een ander 
afdwingen of ontlokt. 
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Kataforische zinsvormen zijn zinsvormen die expliciet een reactie ontlokken (interrogatief) of 
afdwingen (adhortatief en imperatief) en waarvan het uitblijven van een bijbehorende reactie als 
gemarkeerd ervaren wordt. Deze worden doorgaans eerste paardelen genoemd, met bijbehorende 
tweede paardelen. De notie eerste paardeel is in dit model in verband met het verschil in 
linguïstische oppervlaktegedaante (grammaticale zinsvorm, bijvoorbeeld interrrogatief) en 
taalhandelings-niveau ('vraag') veranderd in de notie 'kataforisch'. Een antwoord op een vraag, 
traditiegetrouw een tweede paardeel, kan tegelijkertijd een eerste paardeel zijn, omdat deze in 
de interrogatief, traditiegetrouw een eerste paardeel, is gesteld. Daarom gebruik ik voor 
interrogatieven en imperatieven niet de notie eerste paardelen. Een beurt die een 'antwoord in 
de vorm van een interrogatief is, heeft op beurtwisselings- en taalhandelingsniveau immers 
primair een reagerende en anaforische relatie met de voorafgaande beurt. De vorm van de beurt 
(de interrogatief) heeft in tweede instantie een kataforische functie die een reactie van een derde 
vereist. 
Doorgaans worden ten aanzien van de grammaticale gedaante van een zin, drie hoofdzinstypen 
onderscheiden, declaratief, interrogatief en imperatief. Declaratieve zinnen worden in dit 
onderzoek niet apart gescoord, maar als default, dus in feite als ongemarkeerde zinsvorm, 
opgevat. Een declaratieve zin is een mededelende zin, waarin een propositie wordt gepresenteerd 
als open, zoals in (75) hieronder. 

(75) zo'n wens is best moeilijk. 

In dit corpus hebben de gesprekken een brainstorm-nchüg karakter waardoor veel 
gespreksbijdragen voorstellen of suggesties zijn voor een wens. Deze worden niet altijd 
linguïstisch gemarkeerd, zoals de beurten onder (76) laten zien. 

(76) a. parachutespringen. 
b. parachutespringen is leuk. 

Pas wanneer er op lexicaal-grammaticaal niveau sprake is van een zinsvorm waarop een ander 
wel moet reageren, is er sprake van een kataforische functie. Hierbij worden drie typen 
onderscheiden. 

•Interrogatief (IRG) = (vraagzin) een propositie wordt gepresenteerd als in (77). 

(77) a. zullen we gaan parachutespringen? 
b. wat moeten we nu wensen? 
c. en diepzeeduiken is toch ook al een keer geweest? 
d. een ijsblok? 

Onder interrogatief zijn de volgende vormen onderscheiden: verbum subject inversie; ja/nee 
vragen; keuzevragen; vraagwoordvragen; echovragen; retorische vragen en zinnen met een 
vraagintonatie. Aanhangselvragen (=de tag question, zie hierachter) zijn postclausale entiteiten 
(doorgaans na een declaratief) met een kataforische functie. Omdat de interrogatief een propositie 
niet dwingend oplegt aan de anderen, wordt deze als sterk konnektief beschouwd. 
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•Imperatief (IMP) (gebiedende zin) een propositie wordt - dwingend - gepresenteerd voor 
realisatie, als in de zinnen onder (78). 

(78) a. deltavliegen moet je wensen! 
b. verzin eerst eens een naam die dood gaat! 
c. hou je kop! 
e. vertel eens een wens! 

Het gebruik van de imperatief legt een hiërarchische relatie tussen sprekerster en aangesprokene 
en wordt daarom als zwak konnektief beschouwd. 

In het kader van dit onderzoek is een vierde zinstype, de adhortatief toegevoegd. 
*Adhortatief (ADH) (aansporende zin) een aansporing wordt gedaan tot het gezamenlijk 
uitvoeren van de propositie. Voorbeelden daarvan zijn (79 a-d). 

(79) a. laten we gaan deltavliegen. 
b. gaan we met ajax mee. 
c. beginnen we met zoeken. 
d. we moeten iets verzinnen. 

Aansporingen als 79 d "we moeten iets verzinnen" worden als adhortatief beschouwd. 
Het dwingende (imperatieve) karakter van moeten wordt hier verzacht door de wij-vorm. 
Er is geen sprake van een constatering11, maar van een aansporing tot het verzinnen van een 
wens. De reden om adhortatieven apart in de analyse op te nemen, ligt in de veronderstelling dat 
meisjes en vrouwen een voorkeur zouden kunnen hebben voor deze zinsvorm wanneer een 
voorstel gedaan moet worden aan de groep (zie hoofdstuk 2)). In Engelstalige studies wordt het 
doorgaans de "let's" categorie genoemd. Deze vorm van voorstellen wordt bij uitstek als 
coöperatief gezien, omdat de spreekster zichzelf met de ander(en) verbindt: "The group takes 
precedence over the individual" (Coates 1989:118). Een statistische onderbouwing van het 
frequenter voorkomen bij de meisjes van deze vorm wordt door genoemde onderzoeken echter 
niet gegeven (zie bijvoorbeeld Holmes 1997). In het onderhavige onderzoek is dit wel mogelijk 
door deze sterk konnektieve vorm apart te analyseren. 

Diverse grammatica's van het Nederlands geven geen definitief uitsluitsel over deze vorm. 
Evenals de Engels georiënteerde onderzoeken wordt "laten we" als aparte vorm gepresenteerd. 
De ANS noemt "laten we" een aansporing, wens of waarschuwing. Paardekooper (1966:48) 
noemt deze vorm verwant met de gebiedende wijs en belooft in in 2.4.3.3.1 hierover meer te 
zeggen. Deze paragraaf ontbreekt echter in zijn boek. Volgens De Vooys (1960:151) is het 
adhortatieve "laten we" eveneens verwant in betekenis aan de imperatief maar hij ziet het als 
"zwakke aansporing". Overdiep (1937:523) stelt "laten we" impliciet gelijk aan de imperatieve 
infinitief door in één adem te spreken over "adhortatieve of imperatieve infinitief". Echter, juist 

als in: "Wat is onze taak?" -"We moeten wat verzinnen." 
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de combinatie van "we" met het moeilijk te definiëren "laten" zorgt mijns inziens voor een 
"aparte" aan de imperatief verwante manier van het "presenteren van een propositie aan een 
ander (i.e. zelf en de ander) voor realisatie". De adhortatief zou zich dus bij uitstek kunnen lenen 
als lexicaal-grammaticale vormgeving van een mogelijk sociaal-psychologische "oriëntatie" 
(symmetrie, gelijkheid) in het geven van bevelachtige uitingen (zie hoofdstuk 3). 

Beurten die uit meerdere zinnen bestaan, kunnen theoretisch meerdere grammaticale zinsvormen 
bevatten. In dit onderzoek is een beurt opgevat als een uiting die één interactionele zet doet in 
het gesprek (zie § 5.2.2), ongeacht of deze uiting uit meerdere zinnen bestaat. In de praktijk 
blijken zinnen die samen één interactionele zet doen bijna altijd dezelfde grammaticale zinsvorm 
te hebben. Indien dit niet zo is, dan wordt de grammaticale zinsvorm uit de hoofdtaalhandeling 
gecodeerd. Dit is soms het geval bij beurten die een tussenvraagje bevatten als in "Laten we met 
z'n allen gaan hoe-heettutook-weer? gaan parasailen." 

Onder postclausale entiteiten met een kataforische functie zijn de volgende variabelen 
onderscheiden: 

*Tag question (TAG) 
Tag questions - (Nederlands: aanhangselvragen) zijn postclausale lexicale elementen (soms 
partikels genoemd) met een vragende intonatie en dus met een kataforische functie. In het 
Nederlands betreft het vaak "hè?" (80) of "toch?" (81). 

(80) a. oke laten we gaan deltavliegen. 
b. oke laten we gaan deltavliegen, hel 

Alleen "toch" in de betekenis van "nietwaar" is een tag question, zoals te zien is in (81): 

(81) a. en diepzeeduiken is ook al een keer geweest, tochl 
b. en diepzeeduiken is ook al een keer geweest, nietwaar? 

(82 b) laat zien dat "toch" in een andere betekenis als "nietwaar" niet leidt tot een vragende 
zinsvorm. 

(82) a. en toch gaan we diepzeeduiken. 
b. *en nietwaar gaan we diepzeeduiken. 

Mogelijk seksespecifiek gebruik van de tag question en de functie ervan, is regelmatig object van 
onderzoek geweest. De functies variëren per onderzoekerster (zie hoofdstuk 2). Preisier (1986) 
onderscheidde twee fag-varianten. De eerste eindigend in een stijgende toonhoogte, "being 
neutral in regard to whether the expected response is positive or negative " (Preisler 1986 :104). 
Deze heb ik tag question genoemd. De tweede tag heeft een lage neergaande toon met als 
functie: "inviting confirmation of the statement" (Preisier 1986:104). Dit versterkende aanhangsel 
heb ik een tag enforcer genoemd (zie hierna). Beide postclausale entiteiten hebben gemeen dat 
ze een buitenbeurtse functie hebben doordat ze een reactie van een ander ontlokken. Ze leggen 
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een kataforische relatie met de daaropvolgende beurt. Omdat de tag question - net zoals de 
interrogatief - geen dwingende reactie oplegt aan de gesprekspartner(s) is deze als sterk 
konnektief beschouwd. 

»Tailing off (TOF) 
In gesproken taal komen veelvuldig beurten voor waarin wel een betekenisvolle inhoud kan 
worden herkend (en die dus een zin bevatten, i.t.t. de zogenaamde 'opstart' zie § 5.2.2), maar 
die niet helemaal afgemaakt worden doordat zij langzaam wegsterven (83 a-c) of plotseling 
afgebroken worden (83-d), zonder dat dit door een interruptie van een ander wordt veroorzaakt. 

(83) a. ja ja wel een beetje verdienen datje leuk eh iets eh +... 
b. dat dat kan ik niet ik ik eh dat +... 
c. gewoon een goede film verder en dan eh +. . . 
d. ik heb het wel gezien maar + . . . 

Het veelvuldig optreden van dit verschijnsel in gesproken taal is echter omgekeerd evenredig aan 
de vermelding ervan in de interactionele literatuur. Alleen Preisier (1986) geeft de volgende 
definitie:12 

"If the utterance seems to fade away before (structural) completion, eg. because the 
speaker is seized by doubts or loses the thread, often because he/she wants somebody else 
to take over, the utterance is registred as "tails off" (Preisler 1986:115; onderstreping 
IvA) 

Uit mijn cursivering hierboven blijkt dat ik juist de beurtoverdragende functie die de tailing off 
heeft, voor mijn onderzoek relevant acht. Daarom wordt dit interactionele verschijnsel onder 
konnektiviteit opgenomen in de analyse. In Japan schijnt er zelfs sprake te zijn van een 
conversationeel principe om zinnen niet zelf af te maken maar dat aan een ander over te laten. 
Dit wordt namelijk beleefder geacht dan het completeren van een zin "which might better be 
completed by two people" (Mizutani en Mizutani (1987:27) in Wierzbiecka (1991)). Deze 
voorkeur voor een gezamenlijke opbouw van het gesprek, waarbij de rollen van de sprekerster 
en de hoorderster niet compleet van elkaar te scheiden zijn, zou een manifestatie zijn van het 
belang dat in Japan gehecht wordt aan onderlinge afhankelijkheid. Daarmee is het een tegenpool 
van een gespreksnorm waarbij de persoonlijke autonomie van de sprekersters voorop staat. Hier 
is m.i. duidelijk een parallel aanwezig met een eventuele vrouwelijke gespreksnorm tot 
gezamenlijke opbouw van tekst en betekenis (zie hoofdstuk 3). 
Veelal zijn er meerdere aanwijzingen voor tailing off in een beurt (zie 83 a en b). Een beurt kan 
echter maar één keer als tailing off gescoord worden. Meerdere entiteiten verwijzen naar één 
buitenbeurtse functie. 
Gezien de gezamenlijke opbouw van het gesprek die door het gebruik van tailing off wordt 

12 CHILDES noemt een incomplete maar niet geïnterrumpeerde uiting een "trailing off" 
(McWhinney 1991:43) 
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bewerkstelligd en de verbondenheid die ontstaat tussen twee sprekersters is deze linguïstische 
'entiteit' als sterk konnektief beschouwd. 

»Tag enforcer (TEF) 
Tag enforcers zijn postclausale elementen na een beurt met een dalende (niet vragende) intonatie 
die een buitenbeurtse functie hebben omdat zij een ander trachten te overtuigen van het betoogde 
in de beurt (zie ook onder tag question hierboven). In het Nederlands betreft het veelal "hoor" 
als in (84 a) maar ook "zeg" (84 b) die ook wel gesprekspartikels worden genoemd (Van 't Veen 
1992). 

(84) a. jongens, we moeten echt wat verzinnen hoor\ 
b. gedverderrie nee zeg\ 

Gezien het dwingende karakter van dit postclausale element dat een mening oplegt aan een ander 
is de tag enforcer als zwak konnektief beschouwd. 

•Attention getter (AG) 
Zoals reeds is gesteld, kunnen attention getters of aanspreekvormen niet alleen in preclausale 
positie voorkomen, maar ook in postclausale positie als in de zinnen onder (85): 

(85) a. da's nie leuk man 
b. ja ja da's gaaf Folkert 
c. hou nou op jongen 
d. verzin nou wat jonges 

In postclausale positie versterkt een attention getter (of aanspreekvorm) net zoals de tag enforcer 
datgene wat net gezegd is. Er wordt echter ook een directe, meer persoonsgerichte relatie gelegd, 
waardoor een asymmetrische relatie met de ander ontstaat (Goodwin 1990). Deze attention getter 
wordt evenals de attention getters in preclausale positie als zwak konnektief beschouwd. 

Nadat in voorgaande paragrafen de analysevariabelen op taalhandelings- en lexicaal-grammaticaal 
niveau zijn gepresenteerd, komt nu de relatie tussen deze twee niveaus aan de orde. 

5.5. De relatie tussen vorm en functie van de beurten 

In het voorafgaande is de analyse van de vorm en de analyse van de functie van de beurten los 
van elkaar besproken. In deze paragraaf gaat het echter om de relatie tussen de vorm van een 
beurt en de functie ervan. Enerzijds betreft het dan de vraag of er een sekseverschil is in de 
linguïstische vormgeving van taalhandelingen. Anderzijds wordt de vraag gesteld naar een 
mogelijk sekseverschil in de interactionele functie van lexicaal-grammaticale konnektieven, i.e. 
het gebruik van deze entiteiten in bepaalde taalhandelingen (zie ook hoofdstuk 3). 
In eerste instantie heeft de analyse van een mogelijke systematiek in de vormgeving van 
taalhandelingen enerzijds en de functie van lexicaal-grammaticale entiteiten anderzijds een 
descriptieve doelstelling. 
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In tweede instantie kan een eventueel sekseverschil in lexicaal-grammaticale vormgeving van 
bepaalde taalhandelingen een verklaring vormen voor mogelijke kwantitatieve sekseverschillen 
in het gebruik van bepaalde lexicaal-grammaticale konnektieven. Er zou bijvoorbeeld bij de 
meisjes een correlatie kunnen zijn tussen een frequent gebruik van de interrogatief of de tag 
question en een frequent gebruik van de taalhandeling 'vraag' als in "vindje deltavliegen dan niet 
leuk?" of "deltavliegen is leuk, toch?". Bij jongens zou er bijvoorbeeld een correlatie kunnen zijn 
tussen het gebruik van attention getters ("joh", "man") of de imperatief met een frequent gebruik 
van organisational acts als "verzin eens een wens man\". 
In derde instantie wordt het door deze analyse mogelijk om bijvoorbeeld de veronderstelling te 
toetsen dat meisjes dispreferente taalhandelingen linguïstisch zouden verzachten. Zo zouden 
negatieve oordelen linguïstisch verpakt of verzacht worden door eerst aan te sluiten bij de beurt 
van een ander middels bijvoorbeeld deyo/n/ng-conjunctie "ja maar" en te beëindigen met een tag 
question als in: "ja maar dat is geen goed idee, toch?" 
In vierde instantie maakt een vorm-functie analyse duidelijk of de veronderstelde coöperativiteit 
op lexicaal-grammaticaal niveau door middel van het gebruik van een bepaald konnektief 
(bijvoorbeeld repetitie) op taalhandelingsniveau wordt ontkracht doordat er sprake is van een non-
coöperatieve context (bijvoorbeeld een negatief oordeel). 

Ter beantwoording van de vraag of er een sekseverschil is in de relatie tussen de vorm en de 
functie van de beurten in deze gesprekken wordt per type taalhandeling en per sekse de 
linguïstische gedaante ervan onderzocht, i.e. het gebruik van lexicaal-grammaticale konnektieven 
per taalhandeling. Omgekeerd wordt per lexicaal-grammaticale variabele onderzocht in welke 
taalhandelingen deze voorkomen en of er dienaangaande sprake is van een sekseverschil. Daarbij 
zijn de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd. 

4. Is er een sekseverschil in interactionele functie (i.e. taalhandelingen) van lexicaal
grammaticale konnektieven? 

5. Is er een sekseverschil in de linguïstische vormgeving (i. c. lexicaal-grammaticale konnektieven) 
van taalhandelingen? 

Bij de analyses met behulp waarvan deze onderzoeksvragen beantwoord zullen worden, is 
wederom gebruik gemaakt van alle analysevariabelen die onder § 5.3. (taalhandelingen) en § 5.4. 
(lexicaal-grammaticale konnektieven) zijn gegeven. Van elke taalhandeling wordt per sekse de 
(systematiek in de) vormgeving ervan bepaald en van elke lexicaal-grammaticale variabele wordt 
per sekse de (systematiek irr de) functie bepaald. De eerste analyse noem ik kortweg 'vorm op 
functie' en de tweede analyse 'functie op vorm'. 

Er zijn mij voor wat betreft beide analyseniveaus weinig onderzoeken bekend die een reeks 
verwachtingen rechtvaardigen. Daarom heb ik hierboven ook gesproken van een in eerste 
instantie descriptieve doelstelling van deze deelonderzoeken. Wel zijn - zoals reeds opgemerkt -
op grond van de literatuur enige veronderstellingen te toetsen die bij de samenvatting van de 
onderzoeksvragen in § 5.6 hieronder als verwachtingen worden geformuleerd. 
In de paragraaf hierna geef ik dus een samenvatting van alle onderzoeksvragen en de eventuele 
verwachtingen ten aanzien van de resultaten. 
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5.6. Samenvatting onderzoeksvragen en verwachtingen 

Deze paragraaf bevat een overzicht van de verschillende onderzoeksvragen die in de voorgaande 
paragrafen zijn gegeven. Daarbij worden ook mogelijke verwachtingen ten aanzien van de 
resultaten geformuleerd. Deze verwachtingen komen voort uit het theoretisch kader van dit 
onderzoek (hoofdstuk 3) of uit bevindingen uit de literatuur (hoofdstuk 2). 
Het uitgangspunt van het empirisch onderzoek is dat de vermeende coöperativiteit van vrouwen 
en meisjes in verbale interactie linguïstisch kan worden uitgedrukt door middel van 
konnektiviteit. Onder konnektiviteit is verstaan de relaties of samenhang die er bestaat tussen 
uitingen van verschillende personen in een gesprek. De centrale vraagstelling van het empirische 
onderzoek is derhalve: 

Is er een verschil in konnektiviteit tussen meisjesgesprekken en jongensgesprekken ? 

Konnektiviteit in gesprekken komt op verschillende niveaus tot uitdrukking, in de globale 
gespreksvoering, in het gebruik van bepaalde taalhandelingen en in de lexicaal-grammaticale 
vormgeving van beurten. Deze verschillende niveaus worden eerst apart onderzocht teneinde 
antwoord te geven op de vraag of er een sekseverschil is in de mate van en de wijze waarop 
meisjes en jongens hun uitingen verbinden aan die van een ander (zie onderzoeksvragen 1-3 
hieronder). 
Omdat de notie konnektiviteit is opgevat als linguïstische uitdrukkingsvorm van coöperativiteit 
in gesprekken en omdat er een discrepantie kan zijn tussen de konnektieve vorm van een beurt 
enerzijds en een niet-coöperatieve functie (taalhandeling) anderzijds wordt in de 
onderzoeksvragen 4 en 5 de relatie tussen de vorm (vraag 3) en de functie (vraag 2) van de 
gespreksbeurten onderzocht. 
Ik geef eerst een opsomming van de analyseniveaus. Vervolgens worden per niveau de 
onderzoeksdeelvragen en eventuele verwachten ten aanzien van de antwoorden, gepresenteerd. 
1. Context van de beurten: globale gespreks voering. 
2. Functie van de beurten: het taalhandelingsniveau. 
3. Vorm van de beurten: het lexicaal-grammaticale niveau. 
4. De relatie tussen vorm en functie van de beurten. 
5. De relatie tussen functie en vorm van de beurten. 

Het eerste analyseniveau betreft de beschrijving van de gesprekken op een algemeen niveau. 
Hierbij wordt inzicht verkregen in de context van de gespreksbeurten die in het verdere 
onderzoek naar taalhandelingstype en lexicaal-grammaticale konnektiviteit zullen worden 
onderzocht. 

1. Is er een sekseverschil in globale gespreksvoering? 
a. Is er een verschil in de mate waarin en de wijze waarop de meisjes en de jongens 

deelnemen aan de gesprekken? 
b. Is er een verschil in globale gespreksvoering voor wat betreft de mate waarin 

meisjes en jongens gebruik maken van reagerende gespreksbijdragen in het algemeen 
en back channels in het bijzonder? 
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Globale gespreksvoering betreft de soorten auditieve bijdragen die een persoon levert in het 
gesprek. Hierbij zijn zes analysevariabelen onderscheiden. Vier hoofdtypen gespreksbijdragen: 
beurten, back channels, gelach of varia en twee beurtwisselingstypen: een reagerende of een 
initiërende gespreksbijdrage. 
Vraag la onderzoekt de mate en de wijze waarop de meisjes en de jongens deelnemen aan de 
gesprekken aan de hand van de bovengenoemde zes analysevariabelen. Daarbij is de verwachting 
dat de gespreksgerichtheid van meisjes leidt tot een groter aantal onderhandelingsbeurten dan bij 
de jongens (zie hoofdstuk 4). Voor wat betreft gelach wordt verwacht dat jongens meer zullen 
lachen dan de meisjes omdat hun gesprekken meer grapjes of geintjes zullen bevatten. Van 
onwetenschappelijke en stereotype kant bezien wordt verwacht dat de meisjes meer giechelen 
oftewel lachen. Hier wordt van de eerste verwachting uitgegaan. 

Vraag 1 b onderzoekt of de onder konnektiviteit vallende variabele ' reagerende gespreksbij dragen ' 
in het algemeen en back channels in het bijzonder seksepreferent worden gebruikt. Hierbij wordt 
verwacht dat meisjes meer reagerende gespreksbijdragen zullen hebben dan de jongens (hoofdstuk 
2 en 3). Daarbij wordt verwacht dat meisjes meer back channels (i.h.b. de minimale respons 
"hm") zullen uiten dan de jongens en dat zij deze vaker tijdens de beurt van een ander zullen 
uiten (als luistersignaal) dan de jongens (hoofdstuk 2). 
Uitgaande van het samenwerkingsprincipe in gesprekken wordt ook verwacht dat zowel de 
meisjes als de jongens meer zullen reageren dan initiëren. 

Op grond van deze analyse van alle gespreksbijdragen in het hele corpus wordt nu aan de 
deelverzameling "beurten" de volgende onderzoeksvraag gesteld die de interactionele functie van 
deze beurten betreft. 

2. Is er een sekseverschil in het gebruik van taalhandelingen? 
a. Is er een sekseverschil in het gebruik van typen taalhandelingen tijdens het 

onderhandelen over een wens? 
b. Is er een sekseverschil in het gebruik van (clusters van) taalhandelingen die konnektief 

genoemd kunnen worden ? 

Deze onderzoeksvraag wordt gesteld aan de deelverzameling beurten die bij de analyse van de 
globale gespreksvoering (vraag 1) als één van de hoofdtypen is onderscheiden. Onder 
taalhandeling wordt verstaan de interactionele zet die iemand met zijn of haar beurt doet tijdens 
het onderhandelen over een wens. Dit is de functie van de beurt genoemd. 
Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van een taalhandelingstypologie voor dit 
type gesprekken die bestaat uit 15 taalhandelingen. Aan elke beurt is een taalhandelingstype en 
een reagerende of initiërende beurtwisselingstype toegekend. 
Vraag 2a onderzoekt of er een sekseverschil is in de mate van gebruik van de taalhandelingen. 
Daarbij wordt ten eerste verwacht dat (zie ook vraag lb) de meisjes meer reagerende beurten 
zullen uiten dan de jongens. Ook hier wordt weer op grond van het samenwerkingsprincipe in 
gesprekken, verwacht dat beiden meer reagerende beurten zullen uiten dan initiërende beurten. 
Ten tweede wordt op grond van hoofdstuk 3 (kenmerken van coöperativiteit) verwacht dat de 
meisjes meer dan de jongens gebruik maken van de voortbordurende advance acts, positieve 



118 Hoofdstuk 5 

oordelen en uitbreidende voorstellen, de zogenoemde co-proposah. Bovendien wordt verwacht 
dat meisjes meer vragen aan de anderen zullen stellen dan jongens dat doen en dat zij meer 
gespreksorganiserende taalhandelingen en meta-talige taalhandelingen zullen uiten dan de jongens. 
Daarnaast wordt op grond van hoofdstuk 3 verwacht dat meisjes minder negatieve oordelen 
zullen uiten dan de jongens. 
Jongens zullen meer grapjes maken dan de meisjes en zij zullen meer op hun eigen tekst 
voortborduren d.m.v. de zogenaamde zelf advance act dan de meisjes. Ten aanzien van de 
overige taalhandelingen zijn geen onderzoeken bekend op grond waarvan verwachtingen omtrent 
een seksepreferent gebruik op te stellen zijn. 

Vraag 2b onderzoekt of er sprake is van een sekseverschil in gebruik van clusters van 
taalhandelingen die om verschillende redenen konnektief genoemd kunnen worden (§ 5.3). 
Hierbij zijn de volgende verwachtingen geformuleerd. Meisjes zullen in vergelijking tot de 
jongens meer gebruik maken van topic-handhavende taalhandelingen, instemmende 
taalhandelingen en minder van niet-instemmende taalhandelingen. Meisjes zullen meer 
bijbehorende taalhandelingen en gespreksverzorgende taalhandelingen uiten dan jongens. 

In de derde onderzoeksvraag komt de linguïstische vormgeving van de deelverzameling beurten 
aan de orde. 

3. Is er een sekseverschil in de vorm van gespreksbeurten voor wat betreft lexicaal
grammaticale konnektiviteit? 
a. in de mate van konnektiviteit? 
b. in de wijze van konnektiviteit? 

Deze vraag onderzoekt mogelijke sekseverschillen in de linguïstische vormgeving van de 
(gespreks)beurten. De vraag wordt beantwoord met behulp van 17 lexicaal-grammaticale 
variabelen, ook wel konnektieven genoemd, die alle een (hetzij sterke, hetzij zwakke) relatie met 
de beurt van een ander leggen. 
Vraag 3a onderzoekt of er een sekseverschil is in de mate van het gebruik van alle lexicaal
grammaticale variabelen tesamen. Hierbij wordt verwacht dat meisjes in hun beurten meer 
konnektieven zullen gebruiken dan de jongens (hoofdstuk 3). 
Bij vraag 3b wordt recht gedaan aan de diversiteit aan verbindingen die de lexicaal-grammaticale 
entiteiten tussen beurten tot stand brengen. De verwachting daarbij is dat de meisjes in hun 
beurten meer gebruik maken van sterk konnektieve entiteiten dan jongens, aangezien hun 
spreekstijl meer dan bij de jongens gekenmerkt zou zijn door het aansluiten en ondersteunen van 
de uitingen van derden (hoofdstuk 3). Om dezelfde reden zullen de meisjes in hun beurten meer 
konnektieven gebruiken die een anaforische relatie leggen met de beurt van een ander dan de 
jongens. Op grond van eerdere onderzoeken wordt verwacht dat zij vooral meer gebruik zullen 
maken van de conjuncties additief 'en te joining conjunctie, ellips, echo, referentie en expansie. 
Voor jongens wordt een groter gebruik van de conjunctie adversatief, attention getters en van 
substitutie verwacht (hoofdstuk 2). 
Ten aanzien van het totaalgebruik van kataforische entiteiten zijn er geen verwachtingen omdat 
dit afhankelijk is van het type linguïstische entiteiten. De literatuur voorspelt enerzijds een 
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frequenter gebruik door meisjes van de interrogatief, de adhortatief, en de tailing off doch 
anderzijds een preferentie bij jongens voor de imperatief, de attention getter en de tag enforcer. 
Bovendien is de empirische evidentie ten aanzien van mogelijke seksepreferentie in het gebruik 
van de tag question onduidelijk (hoofdstuk 2). 

Met behulp van onderzoeksvraag 2 en 3 wordt inzicht verkregen in de functie van de beurten 
enerzijds en in de vorm van deze beurten anderzijds. Met behulp van de volgende 
onderzoeksvragen wordt de relatie tussen deze twee niveaus onderzocht. 
In de volgende onderzoeksvraag wordt een mogelijke systematiek in gebruik van lexicaal
grammaticale entiteiten in bepaalde taalhandelingen onderzocht. 

4. Is er een sekseverschil in interactionele functie (i.e. taalhandelingen) van lexicaal
grammaticale konnektieven? 

Uitgaande van elk van de 17 lexicaal-grammaticale variabelen wordt onderzocht in welke 
taalhandelingen de meisjes en de jongens deze gebruiken en of er dienaangaande sekseverschillen 
zijn. Bij deze - voornamelijk exploratieve - onderzoeksvraag wordt ten aanzien van de 
interactionele functie van de lexicaal-grammaticale vorm (functie van vorm) verwacht dat 
substitutie vaker door jongens zal worden gebruikt in de context van disagreement, dat wil 
zeggen in negatieve oordelen en counter-proposals. 

5. Is er een sekseverschil in de linguïstische vormgeving (i.e. lexicaal-grammaticale 
konnektieven) van taalhandelingen? 

De vijfde onderzoeksvraag betreft de relatie die er kan bestaan tussen de linguïstische 
vormgeving van een beurt enerzijds (vraag 3) en de functie van de beurten anderzijds (vraag 2). 
Bij deze - eveneens voornamelijk exploratieve - vraag wordt onderzocht hoe de meisjes en de 
jongens hun taalhandelingen linguïstisch vormgeven en of er dienaangaande sekseverschillen zijn 
aan te wijzen. Hierbij wordt van elk type taalhandeling die bij analyseniveau 2 is onderscheiden 
per sekse de linguïstische vormgeving ervan onderzocht aan de hand van de 17 lexicaal
grammaticale variabelen die bij analyseniveau 3 zijn onderscheiden. 
Ten aanzien van een mogelijke systematiek in gebruik van lexicaal-grammaticale entiteiten in 
bepaalde taalhandelingen (de vorm van de functie) wordt op grond van de algemene inzichten 
omtrent coöperatief taalgebruik verwacht dat dispreferente taalhandelingen (disagreement in het 
algemeen) en negatieve oordelen in het bijzonder door de meisjes meer linguïstisch verpakt 
worden door middel van lexicaal-grammaticale konnektieven dan door de jongens. In het 
bijzonder voor negatieve oordelen wordt verwacht dat meisjes deze met de yowwng-conjunctie 
(conjunctie additief+adversatief) zullen beginnen. Voor het Nederlands zijn de verwachtingen 
in deze overigens minder sterk. 
Uit hoofdstuk 3 bleek bovendien dat er een mogelijk sekseverschil zou zijn in de formulering van 
voorstellen aan gesprekspartners. In dit onderzoek zou het dus om een sekseverschil in de 
linguïstische vormgeving van wensvoorstellen of gespreksorganiserende taalhandelingen kunnen 
gaan. De verwachting is dat wensvoorstellen, (i.e. proposal, co-proposal en counter-proposal) 
) en gespreksorganiserende taalhandelingen (organizational act) door de meisjes vaker in de 
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interrogatieve of adhortatieve zinsvorm worden gedaan dan door de jongens. Jongens zullen bij 
deze taalhandelingen vaker gebruik maken van de imperatief. 
Tot nu toe zijn de analysevariabelen, de onderzoeksvragen en de eventuele verwachtingen 
besproken. Nu ga ik nader in op enkele aspecten van de analyseprocedure. 

5.7. Analyseprocedure 

5.7.1. Betrouwbaarheid van de analyse 

Voordat op het onderhavige corpus een analyse is uitgevoerd, zijn de diverse onderdelen van het 
model gebruikt bij (proef) onderzoeken door derden. Dit is geschied op andere gesprekstypen 
(bijvoorbeeld ruzies; arts-patient interactie); andere leeftijden (volwassenen); andere 
gespreksdeelnemers (sekse-gemengde gesprekken); ander aantal gesprekspartners (vier of vijf). 
Op grond van deze deelonderzoeken zijn de definities van de variabelen reeds bijgesteld of 
aangescherpt. 
Daarenboven heeft een betrouwbaarheidstest plaatsgevonden met een onderzoeksgroep Algemene 
Taalwetenschap op basis van zes + twee gesprekken uit het onderhavige corpus. Deze groep 
bestond uit de onderzoekster en drie studentes. Na enige training van de studentes bleek van de 
in totaal 1566 geanalyseerde gespreksbijdragen er gemiddeld een beoordelingsovereenkomst te 
zijn van 85 %. Dat wil zeggen dat gemiddeld 85 % van de analysevariabelen door de co-scoorsters 
(de studentes) op dezelfde wijze werden gescoord als door de onderzoekster. Het betrof dan 
zowel de identificatie als de classificatie van de individuele analysevariabelen. Hierbij is per 
variabele, uitgaande van de scoring van de onderzoekster, voor elk van de co-scoorsters het 
aantal scoringen berekend die overeenkwamen met die van de onderzoekster. Op basis hiervan 
zijn variabelen waarbij het kennelijk aan intersubjectiviteit ontbrak nader bekeken en scherper 
gedefinieerd. Deze worden hieronder besproken per analyseniveau. Vooraf moet overigens 
vermeld worden dat deze interscorer-test is gedaan met twee Nederlandstalige studentes en één 
drietalige studente wier moedertaal niet het Nederlands was. Aanvankelijk werd gedacht dat dit 
problemen zou opleveren. Achteraf kan zelfs gesteld worden dat een non-native bij uitstek aan 
een dergelijke test mee zou moeten doen. Waar de drie Nederlandse analysantes het op intuïtief 
niveau onderling eens leken te zijn (en te blijven) dienden voor de non-native de definities en 
criteria voor scoring nog eens extra beargumenteerd en geëxpliciteerd te worden. 
Het eerste niveau van analyse betrof de algemene gespreksvoering. Daarbij is voor wat betreft 
het toekennen van een beurtwisselingstype (reageren of initiëren) naar aanleiding van deze test 
de definitie van initiëren aangescherpt door deze als een niet-reactie op te vatten. Bij het 
toekennen van het beurtwisselingstype is altijd uitgegaan van de norm dat alle mensen 
samenwerken in gesprekken en dat "alles een reactie is tenzij het dat aantoonbaar NIET is" (zie 
§ 5.2. waarin deze uitzonderingen zijn gegeven). De toekenning van de hoofdtypen beurt, gelach 
en varia vormde geen probleem. Bij de back channel zijn korte ja/nee-antwoorden expliciet 
buiten deze variabele gezet. 

Voor wat betreft de toekenning van een taalhandelingstype aan een beurt was er bij het merendeel 
een scoringsovereenkomst van 89%. De mate van overeenkomst tussen de scoorsters had bij de 
identificatie en classificatie van een taalhandelingstype een bereik van bijna 98% voor negatieve 
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en positieve oordelen en de wensvoorstellen, tot 85% voor de meta act en 83% voor de 
organisational act. Deze twee verwante taalhandelingen bleken problematisch omdat zij beide 
het gesprek als entiteit op zich op meta-niveau verzorgen of beregelen (zie § 5.3). De definities 
zijn hierna bijgesteld. Bovendien worden zij - gezien hun verwantschap - ook tesamen 
geanalyseerd in § 5.3.1.2. 

Ten aanzien van de analyse van lexicaal-grammaticale variabelen was er - gezien de objectief 
waarneembare variabelen hierbij - een grote overeenkomst tussen de analysantes in identificatie 
en classificatie van de variabelen. De gemiddelde interbeoordelaarscore was 95 %. Hierbij bleek 
echter - door de gewone spreektaal en het type interactie - het toekennen van 'ellips' aan een 
beurt problematisch te zijn (met een overeenkomst van 87%). Dat wil zeggen dat vooral de 
begrenzing daarvan in het onderzoek moest worden aangescherpt (zie bij definitie van ellips § 
5.4). 
Na bijstelling van de definities bleek zowel bij een heranalyse als bij de analyse van twee nieuwe 
gesprekken uit het corpus de overeenkomst in identificatie en classificatie van de variabelen door 
de co-scoorsters met die van de onderzoekster gemiddeld 90% te zijn. 

Op grond van bovenvermelde deelonderzoeken en het betrouwbaarheidsonderzoek heeft een 
bijstelling van de definities van de diverse variabelen uit het model plaatsgevonden, daarbij zijn 
vooral ook de uitzonderingen nader geformuleerd. De definitieve analyse (codering) in Childes 
is door de onderzoekster gedaan, waarbij alternerend een meisjesgesprek en jongensgesprek is 
gecodeerd. 

5.7.2. Data-analyse en statistische bewerkingen 

Bij de data-analyse is gebruik gemaakt van het Child Language Data Exchange System 
(CHILDES) een internationaal computeranalyseprogramma, oorspronkelijk ontworpen voor 
kindertaalanalyse, maar in principe bruikbaar voor alle data betreffende spontane interacties in 
natuurlijke situaties (MacWhinney 1991). Ten behoeve van dit onderzoek zijn verschillende 
codeerlijnen (Tiers) ontwikkeld. Eén voor het beurtwisselingstype ($INI/$REA) en daarbij het 
hoofdtype van de gespreksbijdrage (Beurt, Back channel, Lachen of Varia), één voor het 
taalhandelingstype van de beurt (%SPA) en twee voor respectievelijk anaforische (%ANA) en 
kataforische elementen in de beurten (%KAT). 
Allereerst zijn de opgenomen gesprekken getranscribeerd en volgens het conventiesysteem in 
Childes ingevoerd. De transcriptie is pas begonnen nadat - bij beide seksen - het giechelen was 
gestopt dat ontstond nadat de onderzoekster de proefpersonen met de cassetterecorder alleen liet. 
In § 5.2 is reeds aangegeven dat bij de transcriptie omwille van de doelstelling van dit onderzoek 
een gespreksbijdrage die uit twee interactionele zetten bestaat, is getranscribeerd als twee aparte 
gespreksbijdragen van één persoon. In de transcripten is bovendien aangegeven welke 
gespreksbijdragen gelijktijdig (simultaan) werden geuit. Daarnaast zijn lexicale homoniemen 
gemarkeerd om geen onterechte type/token berekeningen te verkrijgen. Het betreft hier 
bijvoorbeeld het interactionele "man\ " in "dat is niet leuk, man\ " dat onderscheiden moet worden 
van "man" in "ik zag die man op straat lopen". Bij de transcriptie zijn verder andere 
noodzakelijke markeringen aangegeven zoals het gebruik van stemmetjes of geluiden tijdens de 
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gesprekken. 
Omdat de analysevariabelen attention getter en tag's ("joh", "hè" of "hoor") soms tussen twee 
(delen van) zinnen in een beurt voorkomen en deze bij de analyse uitsluitend aan het begin of 
aan het eind van een beurt relevant worden geacht, zijn deze eveneens gemarkeerd zodat deze 
bij de eindresultaten betrokken kunnen worden, [zie bijlage iv-2 voor alle markeringen] 

Nadat de aldus getranscribeerde gesprekken ingevoerd waren in Childes, zijn deze met behulp 
van het opgestelde classificatieschema (zie bijlage v-1) stapsgewijs geanalyseerd, waarbij 
uiteraard de geluidsbanden weer zijn gebruikt voor ondersteunende prosodische informatie ten 
aanzien van de aard van de linguïstische entiteiten en - vooral - bij het toekennen van een 
taalhandelings- of beurtwisselingstype. 

Ten eerste is van alle gespreksbijdragen gecodeerd of het een initiërende of reagerende 
gespreksbijdrage betrof ($INI/$REA). 

Ten tweede zijn de gespreksbijdragen gecodeerd naar de hoofdtypen Beurten, back channels, 
Lachen en Varia, waaronder exoforische en para-linguïstische uitingen en opstarts. 

Ten derde is van iedere beurt (=gespreksbijdrage met minimaal één zin die de 
onderhandeling over een wens betrof) de functie ervan bepaald en gecodeerd als één van 
de 15 taalhandelingen uit de taalhandelingstypologie. 

Ten vierde is per beurt een oppervlakte-analyse gemaakt in termen van het lexicaal-
grammaticale konnektiviteitsmodel, om anaforische (%ANA) en/of kataforische 
(%KAT) relaties - indien aanwezig - aan te geven. 

Ten vijfde is per lexicaal-grammaticale variabele onderzocht in welke taalhandelingen deze 
door de meisjes en de jongens werd gebruikt. 

Ten zesde is per taalhandeling en per sekse de linguïstische vormgeving ervan in termen van 
de lexicaal-grammaticale konnektieven onderzocht. 

Met behulp van de diverse analyseprogramma's van Childes (Kwal, Freq, Combo, MLU, MLT) 
en combinaties daarvan zijn de basisdata - per gespreksbijdrage - ingevoerd in SPSS om deze te 
kunnen berekenen op statistische significantie. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
rekenprogramma's van Childes en het statistiek-programma SPSSPC (t-toets en ANOVA). Bij 
de analyse van de globale gespreksvoering vormde de gespreksbijdrage de eenheid van analyse. 
Bij de analyse van taalhandelingen en lexicaal-grammaticale entiteiten is de beurt als eenheid van 
analyse gebruikt. Dit betekent voor de globale gespreksvoering dat zowel bij de meisjes als bij 
de jongens het aantal waarnemingen maximaal was, er is immers geen steekproef gedaan uit het 
corpus. Hierbij was n=3569 bij de meisjes en n=2739 bij de jongens. Bij de analyse van de 
taalhandelingen en de lexicaal-grammaticale analyse is de mate van gebruik van deze 
analysevariabelen berekend in percentages van het totaal aantal beurten per sekse en per regio. 
Bij de taalhandelings-analyse betreft het 't maximum van alle beurten die door de meisjes en de 
jongens zijn geuit, respectievelijk n=2252 bij de meisjes en n=1695 bij de jongens. De beurt 
is daarbij dus de eenheid van analyse en niet het totaal aantal woorden of zinnen. Een beurt is 
een gespreksbijdrage die over de onderhandeling van een wens gaat en die bestaat uit één of meer 
zin(nen) die één interactionele zet doet(n) in het gesprek. Deze interactionele zet is het 
taalhandelingstype genoemd. Slechts van beurten (en niet van woorden of zinnen) is dus het 
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taalhandelingstype vast te stellen. Om deze reden is ook voor de lexicaal-grammaticale analyse 
de beurt de eenheid van analyse. Daardoor kan immers het gebruik van deze lexicaal-
grammaticale elementen in hun interactionele context (i.e. de taalhandeling waarin ze gebruikt 
worden) onderzocht worden. Bovendien kan (in tegenstelling tot een woord) een beurt extra-
clausale elementen bevatten. Verder heeft elke beurt een zinsvorm of kan reïteratie bevatten, 
ongeacht in welke zin van de beurt de repetitie of substitutie zich bevindt. 
Omdat de gespreksbijdrage en de beurt als eenheid van analyse zijn gehanteerd, is het aantal 
metingen per sekse ruim voldoende zodat er van een goede vergelijking tussen de gemiddelden 
per variabele middels de T-toets sprake is. Het laagste significantie-niveau is daarbij op *p < .05 
gesteld. Sterkere significantie-niveaus zijn als volgt weergegeven **p<.01 ***p <.005. 

De analyse van de relatie tussen vorm en functie van de beurten (stap 5 en 6) is niet met behulp 
van SPSS geschied maar weer met Childes, die kwalitatieve opsommingen geeft van beurten 
waarin een bepaald lexicaal-grammaticaal element voorkomt. Aangezien het aantal waarnemingen 
op dit niveau (zoals bijvoorbeeld substitutie in negatieve oordelen of de vormgeving van de 
countering act) niet toereikend was voor statistische significantie-berekeningen, is de 
kwantificering hiervan met de hand geschied. 
Deze analyses geven echter door de systematische beschrijving van de gebruikte taalhandelingen 
of lexicaal-grammaticale variabelen door de meisjes en de jongens meer inzicht in de 
daadwerkelijke gesproken interactie die de grondslag vormt van de data in de andere 
analyseniveaus. Hierbij zijn uiteraard veel voorbeelden gegeven. 

Omdat de verzameling van de gesprekken plaats heeft gevonden in Gouda en op Texel is de 
variabele regio als controle variabele in het onderzoek gebruikt. Alhoewel er sprake kan zijn van 
sociolinguïstische variatie in beide regio's, is er geen evidentie die voorspellingen ten aanzien 
van de analysevariabelen rechtvaardigen (zie ook hoofdstuk 4). 




