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6. RESULTATEN VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 7 wordt antwoord gegeven op de in hoofdstuk 5 gestelde 
onderzoeksvragen, die een nadere uitwerking zijn van de centrale vraagstelling van het 
empirische onderzoek: Is er een verschil in konnektiviteit tussen meisjesgesprekken en 
jongensgesprekken ? 
In hoofdstuk 5 is uiteengezet dat konnektiviteit zich op verschillende manieren kan manifesteren 
in gesprekken, waardoor verschillende analyseniveaus zijn te onderscheiden. De 
onderzoeksresultaten worden per niveau gepresenteerd: 

Context van de beurten: globale gespreksvoering (§ 6.2). 
Functie van de beurten: het taalhandelingsniveau (§ 6.3). 
Vorm van de beurten: het lexicaal-grammaticale niveau (§ 6.4). 
De relatie tussen de vorm en de functie van de beurten komt aan de orde in hoofdstuk 7. 

Voorafgaande aan de data-analyse geef ik eerst een korte beschrijving van de inhoud van de 
wensen van de adolescenten (§ 6.2.1). Vervolgens wordt de algemene gespreksvoering 
geanalyseerd naar de mate van en de wijze waarop de participanten aan het gesprek deelnemen 
(§ 6.2.2). In totaal zijn van 96 adolescenten (? =48 â =48) alle 6308 auditieve bijdragen, hier 
gespreksbijdragen of uitingen genoemd, geanalyseerd naar beurtwisselingstype (initiëren of 
reageren) en soort gespreksbijdrage (beurten, back channels, lachen of varia). De analyse van 
de globale gesprekvoering betreft dus 100% van alle uitingen in het corpus. 
De functie van de deelverzameling beurten wordt onderzocht in § 6.3 aan de hand van de 
ontwikkelde taalhandelingstypologie. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van sekseverschillen 
in het gebruik van taalhandelingen in het algemeen en van clusters van taalhandelingen die - op 
verschillende gronden - konnektief genoemd kunnen worden. In § 6.4 staan de mate waarin en 
de wijze waarop de meisjes en de jongens gebruik maken van lexicaal-grammaticale konnektieven 
centraal. Hoofdstuk 7 zal de resultaten bevatten van de analyses van de relatie tussen de lexicaal
grammaticale vormgeving en de functie van de beurten (taalhandelingen) en eventuele verschillen 
tussen meisjes en jongens in dit opzicht. 

Omdat aan ieder drietal vijftienjarigen een maximum van zeven minuten was gesteld om tot een 
gezamenlijke wens te komen, is het aantal gespreksbijdragen variabel: er zijn lange gesprekken 
en er zijn korte gesprekken. Bij de statistische analyse is allereerst gekeken of er zich afwijkende 
kinderen of gesprekken voordeden die onterecht mogelijke sekseverschillen zouden generen. Dit 
bleek niet het geval. Zowel bij de meisjes als bij de jongens komen korte (9 respectievelijk 11 
beurten) als lange sprekersters (90 respectievelijk 83 beurten) voor en korte of lange gesprekken. 
Het gemiddeld aantal beurten bij de meisjes is 46.9 (sd=22.74) en bij de jongens 35.3 
(sd= 15.77). Alle proefpersonen en gesprekken zijn daarom in de analyses opgenomen. 
De mogelijkheid is niet op voorhand uitgesloten dat ook de factor regio (Gouda of Texel) als 
onafhankelijke variabele de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Er zijn echter geen aanwijzingen 
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die dit aannamelijk maken. In de sociolinguïstische literatuur is immers geen informatie 
beschikbaar over regionale verschillen in konnektiviteit, laat staan over verschillen tussen juist 
deze twee regio's, die dan ook nog bij jongeren zouden moeten optreden. 
Om in dit verband evenwel toch veilige uitspraken te kunnen doen, zijn er ook statistische 
analyses uitgevoerd met de factor regio als onafhankelijke variabele. Ik zal daar alleen op 
terugkomen als die analyses interpreteerbare verschillen tussen de regio's opleveren. Overigens, 
voor de duidelijkheid: er kwamen evenveel meisjes als jongens uit beide regio's, respectievelijk 
21 en 21 uit Gouda en 27 en 27 uit Texel (zie hoofdstuk 4). 

6.2. Context van de beurten: gespreksvoering algemeen 

6.2.1. Inhoud van de gesprekken 

In deze paragraaf geef ik een impressie van de wensen die in de meisjes- en jongensgroepjes ter 
tafel kwamen. Deze impressie biedt een beeld van mogelijke sekseverschillen in oriëntatie en een 
verluchtiging van de hierna te presenteren koele cijfers. Onder het overkoepelende gespreksthema 
- het verzinnen van een gezamenlijke wens - zijn diverse wensen besproken als "bungee jumpen", 
"kanovaren" of "iets met de leraren doen". Deze wensen heb ik geordend naar algemene 
domeinen, met geen grotere pretentie dan om een globaal beeld te geven. In alle gesprekken 
komen meerdere voorstellen voor. Per domein, bijvoorbeeld "reizen" (naar Amerika of Mallorca) 
of "dieren" (een vogel zijn of gaan paardrijden) is een berekening gemaakt van het percentage 
gesprekken per sekse waarin dit domein ter sprake kwam (zie bijlage vi-1). Deze domeinen zijn 
hieronder vetgedrukt. 
In de meisjesgesprekken is het gemiddeld aantal wensonderwerpen vijf, bij de jongens vier. 
Hierbij zijn de niet-serieuze wensen niet meegerekend, hetgeen het aantal wensen bij de jongens 
aanzienlijk kleiner maakt. 
Van de zestien wensdomeinen die ik heb onderscheiden, zijn er vier sekse-exclusief te noemen: 
voetballen en muziek i.e. een concert bijwonen door de jongens. Geluk en kinderen bij de 
meisjes. De wensen tot geluk ("gezondheid" of "een beter milieu") in vier meisjesgroepjes 
werden echter alras afgevoerd met "dat ken je toch niet uitvoeren". De wens om iets met 
kinderen te doen "twee halfbloedjes krijgen" of "lesgeven aan kinderen" kwam slechts in één 
meisjesgroepje voor. 
Bovenaan het wensenpakket staat bij zowel de meisjes als de jongens actie of avontuur. De 
jongens willen in een F16, een raket of in een helicopter. De meisjes willen daarbij vooral (9 
van de 16 groepjes) parachutespringen en dan liefst "een duosprong" maar ook veel deltavliegen, 
strandritten (paarden) en overlevingstochten in "het wilde westen". Deze laatste zijn vaak een 
compromis zodat de één kan paardrijden, de ander kan zwemmen en de derde kan kanovaren. 
Compromissen komen bij de jongens niet voor, die stellen duidelijk: "ja dat is ook leuk, maar 
we gaan nu deltavliegen!". Bungee jumpen is bij beiden favoriet, waarbij de meisjes opvallend 
gedetailleerd ingaan op het gevaar en het gevoel van een dergelijke sprong "barstje hoofd zo uit 
elkaar". Alleen de meisjes gebruiken de algemene formulering "iets spannends" of "iets 
moeilijks". 
Nummer twee van de wensen is reizen. De meisjes (12 groepjes) willen vooral weg, liefst een 
jaar, naar Amerika, Australie, Sri Lanka "of een ander land natuurlijk, dat maakt me niet uit". 
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Naar een onbewoond eiland "met een romantisch strand" moeten de vriendjes mee "en genoeg 
condooms". Jongens willen ook wel reizen (6 van de 16 groepjes), maar niet zo ver "een reisje 
naar Zuid Frankrijk of Mallorca, met op het strand mooie wijffies". Jongens willen wel "de 
wereld rond ofzo" maar dan vooral in een functie: als kapitein, stuurman of VIP op een cruise 
naar Amerika. Bij hun reisjes naar de Maan, Pluto of Mars verheugen de jongens zich vooral 
op de terugkeer: "dan staan al die fotografen daar" en "heb ik zo die zonnebril op". 
Het derde algemene wensdomein betreft geld of luxe: "een miljoen piek" (â) of "iets duurs" 
(9). Bij de meisjes is het meer de wens om een beperkte tijd in luxe door te brengen, "een hele 
sjieke bungalow". De jongens pakken het wat structureler aan: "een waanzinnig groot hotel 
kopen en drie huizen" hetgeen even later kernachtig wordt samengevat in "veel geld, lege 
huizen". 
Een wensdomein dat vooral de meisjes noemen, is het meespelen in tv-spots "op zo'n bounty 
eiland", of een bezoek brengen op de set van een soapserie. Daar is maar één reden voor: het 
ontmoeten van "lekkere stukken" of "een leuke jongen", liefst beroemd. De meisjes noemen een 
groot aantal beroemde en knappe personen om te bezoeken. Bij de jongens wordt Dennis 
Bergkamp genoemd om de "stift" van te leren. Slechts twee jongens willen "es een keertje als 
regie-assistent ofzo" en "op de televisie komen". 
In twee jongensgroepjes wordt kort iets met dieren voorgesteld: "olifant rijden" en "haaien 
vangen". Zes meisjesgroepjes hebben dierenwensen, vooral rond de in deze leeftijdsgroep te 
verwachten paarden: "met je paard op tv komen", "met die karreknol van mij?" of "lekker 
rijden", met als grap: "dat ken je ook zonder paarden, hahaha!". Alleen de meisjes willen een 
dier (orka, vogel, vlinder) zijn. De wens om een dag een knuffelbeer te zijn, verdwijnt onder 
de cynische reactie "maar dan wordt je in de hoek gesmeten". 
Wensen rond auto's of motorea komen bij beide seksen voor. De meisjes willen "les op een 
Harley" of "in een formule 1 wagen aan de TT meedoen". De jongens bespreken autowensen 
uitgebreider dan de meisjes, bij wie dit domein slechts vluchtig langsschiet. De jongens willen 
vooral graag carten of crossen en zij rijden het liefst in een Ferrari. 
Wensen die de school betreffen, komen ook bij beide seksen voor. Het afbranden ervan, of het 
(totaal) verminderen van de schooluren. Eén meisjesgroepje wenst een schoolfeest "dat heel 
gezellig wordt". Eén jongensgroepje wil "dat alle leraren moeten headbangen op school op de 
band Terror of Metallica om ze te martelen". Alleen de jongens noemen leraren die verwijderd 
dienen te worden: "mijn echte wens is dat ik in deze school nooit meer met D. van Dale zal 
worden geconfronteerd". 
In het algemeen verzinnen alle groepjes wensen die voor het hele groepje gelden. Soms komen 
er echter privé wensen voor als "nooit meer pijn" of "dat ik heel goed kon zingen" bij de 
meisjes. Bij de jongens wordt in de persoonlijke wensen hun grotere gevoeligheid voor 
(taal)stoornissen geïllustreerd: "geen stotter" of "niet meer dyslectisch" en "o ja mijn wens is 
elke bal die ik een keer hard of eh ik wil mooi d'r in schieten" (sic). 
In de gesprekken komen (behalve als geintjes) op serieuze wijze wensen voor die destructief 
genoemd kunnen worden. Eén meisjesgroepje wil een bom op het politiebureau of het ziekenhuis 
gooien, omdat één van hen daar kennelijk niet goed is behandeld. Bij de jongens betreft het 
slechts 't in elkaar schoppen van het Feyenoordstadion of zomaar een auto. Op Texel graag het 
"wegspuiten van Duitsers" en in het algemeen het "wegwensen van toeristen". Bij beide seksen 
komen wensen rond de dood voor: "datje zelfmoord mocht plegen", "je eigen graf ontwerpen" 
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of spreken met iemand "van ginder". Behalve dit laatste onderwerp schieten de wensen over 
zelfmoord snel en nauwelijks hoorbaar voorbij in de gesprekken. 

Mijn eerste conclusie uit deze impressie van wensen is dat de meisjes avontuurlijker zijn ingesteld 
dan de jongens, waarbij zij een voorkeur hebben voor het gedetailleerd bespreken van de gevaren 
van "iets spannends". De meisjes willen vooral lang en ver weg. Deze avontuurlijke geest en 
letterlijke grensoverschrijding komt overeen met de ruimere beroepskeuzen die deze meisjes 
hebben in vergelijking met de jongens (zie Van Alphen 1996). 
Ten tweede valt op dat de meisjes veelal andere mensen (beroemde of vrienden en vriendinnen) 
betrekken in hun wensen of combinaties maken zodat aan ieders wens voldaan wordt. Een zekere 
oriëntatie die is gericht op de ander, valt hier niet te ontkennen (zie hoofdstuk 3). Door de 
formulering van hun wensen lijken de meisjes meer gericht te zijn op de ander dan de jongens, 
die zichzelf letterlijk in het centrum van de wens of de camera's zetten. Als de meisjes iets willen 
met een televisieserie of een film, dan is het om "de acteurs te leren kennen", een handtekening 
te verkrijgen of "om mooie jongens te ontmoeten". De jongens daarentegen hoeven geen 
handtekening van Ajax-spelers maar wel een kampioenswedstrijd meespelen (en winnen). Als 
jongens naar een muziekgroep willen dan gaat het om een VIP-behandeling, met een "privé-
vliegtuig" of "privé bodyguard" of zij willen "met een limousine op school komen". Als jongens 
wel iets met een ander willen, dan is het vaak ten negatieve van die ander: Peter Jan Rens laten 
sumoworstelen met een dikke jongen van school, Duitsers platspuiten, leraren opsluiten met een 
heavy metal band. 
Dat het meespelen in een soap-serie of uit eten gaan met alle mannelijke leden van RTL-4 
eigenlijk ook een VIP-behandeling betreft, wordt door de meisjes (nog) niet expliciet verwoord. 
De jongens schromen niet om een dergelijke voorkeursbehandeling expliciet te noemen. De 
meisjes schrikken er daarentegen niet voor terug om seksueel getinte opmerkingen te maken, 
genoeg condooms mee te nemen naar een onbewoond eiland of om - in de exoforische passages -
hun seksleven door te spreken. Zij lijken hierin voorlijker te zijn dan de jongens. Bij de jongens 
komen op dit gebied voornamelijk grappen over de seksuele geaardheid van hun gesprekspartners 
voor. Zij zijn - in dit opzicht - overigens buitengemeen gericht op de ander. Enkele van deze 
aspecten komen terug bij de bespreking van grapjes in hoofdstuk 7. Hieronder komt de algemene 
gespreksvoering aan de orde waarin bovenstaande wensen zijn besproken. 

6.2.2. Context van de beurten: globale gespreksvoering 

In deze paragraaf gaat het om het deelnamepatroon per sekse binnen het totaal aantal uitingen 
per gesprek. De hier te beantwoorden onderzoeksvraag luidt: 

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 de 

meisjes en de jongens gebruik maken van reagerende gespreksbijdragen in het algemeen 
en back channels in het bijzondei ? 
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De globale gespreksvoering betreft de soorten auditieve bijdragen die een persoon levert in het 
gesprek. Hierbij zijn zes analyse-variabelen onderscheiden, namelijk vier hoofdtypen 
gespreksbijdragen: beurten, back channels, gelach of varia en twee beurtwisselingstypen: een 
reagerende of een initiërende gespreksbijdrage (zie § 5.2). 
Vraag la betreft de mate en de wijze waarop de meisjes en de jongens deelnemen aan de 
gesprekken aan de hand van de bovengenoemde zes analyse-variabelen. Daarbij is de verwachting 
dat een grotere gespreksgerichtheid van de meisjes leidt tot meer onderhandelingsbeurten dan bij 
de jongens het geval is (zie hoofdstuk 3). Voor wat betreft gelach wordt verwacht dat de jongens 
meer zullen lachen dan de meisjes omdat hun gesprekken meer grapjes of geintjes zullen bevatten 
(McGhee 1976). Een onwetenschappelijke en stereotype benadering zou leiden tot de voorspelling 
dat de meisjes meer zullen giechelen dan wel lachen. 
Vraag lb heeft betrekking op de onder konnektiviteit vallende reagerende gespreksbijdragen in 
het algemeen, en back channels in het bijzonder. De meisjes zullen vermoedelijk meer 
reagerende gespreksbijdragen hebben dan de jongens (hoofdstuk 2 en 3). Verder is de 
verwachting dat de meisjes meer back channels (i.h.b. de minimale respons "hm") zullen uiten 
dan de jongens en vaker als luistersignaal tijdens de beurt van een ander (hoofdstuk 2). Uitgaande 
van het samenwerkingsprincipe in gesprekken lijkt het bovendien redelijk om te verwachten dat 
zowel de meisjes als de jongens meer zullen reageren dan initiëren. 

6.2.2.1. Mate van deelname aan de gesprekken 

In dit gedeelte bekijk ik allereerst de absolute mate van deelname van de meisjes en de jongens 
aan de gesprekken. 

Tabel 6.2.1. Totaal aantal Gespreksbijdragen (ZGB); gemiddeld aantal Gespreksbijdragen GB), Beurten, 
Back Channels (BC), gevarieerde gespreksbijdragen (Varia), lachbijdragen (Lach) en gemiddelde 
beurtlengte (GLB) en simultane gespreksbijdragen (SIM) per sekse.[T-toets ***p<.005, **p^.01] 

IGB GB Beurt BC Varia Lach GLB SIM 

9 n=48 3569 74.3*** 

S n=48 2739 56.9 

Uit tabel 6.2.1 blijkt ten eerste een significant verschil in het absoluut aantal gespreksbijdragen 
dat door de meisjes wordt geuit in vergelijking met dat van de jongens. De meisjes uiten 
gemiddeld 74.3 gespreksbijdragen en de jongens gemiddeld 56.9 (t=3.35 Df=91.03 p=.001 
sd=27.5/22.9'). Die gespreksbijdragen bevatten bij de meisjes - conform de verwachting - in 
absolute zin meer beurten die de onderhandeling over een wens betreffen dan de jongens. Zij 

46.9*** 6.6*** 9.7 11.1 5.6 8.1 

35.3 3.6 8.5 9.5 5.5 5.1 

1 Het eerste getal achter sd (standaardvariatie) betreft de meisjes, het tweede de jongens. 
Deze volgorde geldt ook voor de rest van dit boek. 
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maken ook meer gebruik van back channels dan de jongens. De meisjesgesprekken bevatten 
gemiddeld 46.9 beurten per persoon per gesprek en dit is significant hoger dan bij de jongens, 
die gemiddeld 35.3 beurten uiten (t=2.91 Df=83.73 p=.005 sd=22.7/15.7). Daarnaast uiten 
de meisjes gemiddeld 6.6 back channels (BC), bijna twee keer zo veel als de gemiddeld 3.6 back 
channels van de jongens (t=3.22 Df=62.62 p = .002 sd 5.9/2.4). 
Het feit dat de meisjesgesprekken meer gespreksbijdragen bevatten is onder meer veroorzaakt 
doordat zij dan de jongens vaker gelijktijdig spreken. Bij de meisjes overlappen meer 
gespreksbijdragen dan bij de jongens, gemiddeld 8.1 tegen 5.1. 
Er zijn geen significante sekseverschillen in het absolute gemiddelde gebruik van 
gespreksbijdragen die onder Varia zijn genomen: opstarts, gezang, boeren, exoforische uitingen.2 

Ook blijkt er geen sekseverschil in de mate van gelach te zijn. 
De gemiddelde lengte van de beurten is bijna gelijk: de meisjes hebben gemiddeld 5.6 woorden 
per beurt en de jongens gemiddeld 5.5 woorden per beurt (GLB).3 De meisjes onderhandelen 
dus met meer beurten over een wens dan de jongens, deze beurten zijn echter niet korter of 
langer dan die van de jongens. 
Voor wat betreft de verdeling per regio blijkt dat er op Texel significant meer gesprekbijdragen 
worden geuit dan in Gouda. 

Tabel 6.2.2. Totaal aantal Gespreksbijdragen (IGB); gemiddeld aantal Gespreksbijdragen GB), Beurten, 
Back Channels (BC), gevarieerde gespreksbijdragen (Varia), lachbijdragen (Lach) en gemiddelde 
beurtlengte (GLB) en simultane gespreksbijdragen (SIM) per Regio:G=Gouda; T=Texel.[*p<05] 

£GB GB Beurt BC Varia Lach GLB SIM 

G n=42 2466 59.6 37.6 4.5 7.9 10 5.5 5.3 

T n=54 3842 71.6* 44.6 5.7 10.3* 10.6 5.6 7.9 

Tabel 6.2.2 laat zien dat de Texelse jongeren gemiddeld 71.6 gespreksbijdragen uiten en de 
Goudse adolescenten 59.6 (t=-2.30 DF=84.21 p = .024 sd=27.3(T)/25(G)). Op Texel is het 
gebruik van gespreksbijdragen die onder Varia vallen, significant verschillend met die in Gouda. 
Nadere bestudering van deze verzamelvariabele wijst uit dat op Texel de gesprekken een 
significant groter aandeel exoforische gespreksbijdragen bevatten dan in Gouda. Exoforische 
bijdragen zijn uitingen die afwijken van de bespreking van een gezamenlijke wens, hetgeen ook 
gewoon 'kletsen' genoemd kan worden. Vooral de Texelse meisjes blijken verantwoordelijk voor 
het hoge aantal exoforische uitingen: bijna 50% (n=141) van het totaal aantal exoforische 

2 De meisjes bleken wel significant meer opstarts ("ja maar eh"), één van de subtypen 
onder Varia te uiten dan de jongens, respectievelijk gemiddeld 2.6 en 1.5 (p=.004) 

3 De gemiddelde lengte van alle gespreksbijdragen is bij meisjes en jongens ook gelijk: 
4.1 verbale eenheden per gespreksbijdrage. Het betreft hier echter ook de lengte van gezang 
en geluiden. In de tabel is de gemiddelde lengte van de beurten (GLB) belangrijker geacht. 
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bijdragen (n=297) in dit corpus zijn van hen en een kwart van de Texelse jongens. Van de 
resterende 25% is 16% door de Goudse jongens en 9% door de Goudse meisjes geuit. Het totaal 
aan exoforische uitingen op Texel is dan ook significant groter dan in Gouda: gemiddeld 4.1 
tegen 1.9 (t=-2.50 Df=89.44 p=.014 sd= 3.9(T)/6.4(G)). 
Op Texel zetten zowel de meisjes als de jongens zich op ontspannen wijze aan de onderzoekstaak 
en lijkt er minder haast te zijn om het gesprek af te ronden dan in Gouda. Deze bevinding lijkt 
mij niet voort te komen uit mogelijke regionale interactionele normen maar eerder uit een 
verschil in gemoedelijkheid tussen de scholen4. 

Hierachter volgt ter illustratie het gespreksfragment "Kroellie" dat voornamelijk bestaat uit 
exoforische gespreksbijdragen. In dit deel van een meisjesgesprek wordt van een 
gemeenschappelijke kennis, Kroellie, zijn uiterlijk (regel 1-10) en toekomstplannen 
("natuurkundepik") besproken (regel 11-20). Dit laatste leidt associatief bij NAN in (21) eerst 
met een zogenaamde opstart ("wat hebben") en in (22) volledig tot de initiëring (zie het gebruik 
van "trouwens") van de eveneens exoforische vraag welke cijfers men voor een bepaald werkje 
gehaald heeft. Hierop wordt voort geborduurd in regel 23-28. Bijna dit hele fragment bestaat dus 
uit (reagerende) exoforische gespreksbijdragen (die onder het hoofdtype Varia zijn gescoord) en 
gelach. In (29) lijkt NAN met een initiërende beurt een wensvoorstel te gaan doen. Haar 
verheven toon "tot de conclusie zijn wij gekomen dat wij alledrie graag+..." geeft echter voor 
JET in (30) de voorzet om een grapje te maken: ze willen naar een rilstoelparadijs. De laatste 
twee uitingen zijn dus gescoord naar het hoofdtype Beurt (met als taalhandelingtype: grapje). 

4 Een vergelijkbaar resultaat vond ik reeds in 1981 alwaar de (onverwacht) betere socres 
op een woordbetekenissen-test door lower-class driejarigen ten opzichte van upper-class -
leeftijdsgenootjes, kon worden teruggebracht tot een ontspannender sfeer in de lower-class-
creche en bijbehorende peuterleidster (van Alphen 1981). 
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0) FRAGMENT "KROELLIE" 

1 NAN 
2 MAR 
3 MAR 
4 NAN 
5 JET: 
6 MAR 
7 NAN 
8 NAN 
9 MAR 

10 JET: 
11 MAR 
12 JET: 
13 NAN: 
14 JET: 
15 MAR 
16 JET: 
17 NAN: 
18 JET: 
19 NAN 
20 MAR 
21 NAN 
22 NAN 
23 MAR 
24 NAN 
25 MAR 
26 NAN 
27 MAR 
28 NAN 
29 NAN 
30 JET: 

ik zag Kroellie lopen op z'n krukken. 
Kroellie is een pik geworden, hè? 
heb je hem gezien? 
ja man@a een kantoorpik! 
die Kroellie die vent heeft een nerdsbril! 
hahaha 
nok. 
hihi 
ja hij heeft van die foute broeken aan. 
ja. 
hij gaat natuurkunde geven, hè? 
ah nok! 
het wordt misschien wel zo'n saaie natuurkundepik! 
gaat ie natuurkunde geven? 
ah zo saai is ie toch niet! 
< s a a i > [ > ] . 
<saaie> [ < ] niet! 
maar het is net zo'n saaie zije! 
maar eh hij gaat wel natuurkunde geven, toch? 
<jawel xx xx> [ > ] . 
<wat hebben> [ < ] . 
wat hebben jullie trouwens voor je werkje van eh van Beeren? 
zevenenhalf allebei lekker, te gek hée! 
allebei zevenenhalf? 
ja man@a. 
jeezus en Nina zei dat ze 't niet goed geleerd had +. . . 
urrm@o. [ =dat is dus niet waar] 
Nina helemaal in de stress: "heuheu ik kan het niet" ["]. 
maar goed tot de conclusie zijn wij gekomen dat we alledrie graag + . 
+ +naar een rilstoelparadijs willen. 

6.2.2.2. Wijze van deelname aan de gesprekken 

In de vorige paragraaf is gebleken dat de meisjes in absolute zin meer beurten en meer back 
channels uiten dan de jongens. In hoofdstuk 5 is aangegegeven dat op dit niveau van de globale 
gespreksvoering het gebruik van back channels en van reagerende beurten (i.t.t. tot initiërende 
beurten) konnektiviteit met de uitingen van een ander bewerkstelligt. Hieronder ga ik eerst na 
inhoeverre het gebruik van beurten en back channels bij de meisjes proportioneel inderdaad een 
groter deel van hun gesprekken uitmaakt dan bij de jongens. 
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Tabel 6.2.3. Distributie per sekse in percentages van Beurten, Back 
Channels(BC), gevarieerde bijdragen (Varia), Lachen en 
simultane uitingen op totaal aantal Gespreksbijdragen (IGB). 

Beurt BC Varia Lach SIM IGB 

9 63% 8% 13% 16% 11% 3569 

6 62% 6% 15% 17% 9% 2739 

Tabel 6.2.3 laat zien dat er géén duidelijke sekseverschillen zijn in de relatieve bijdrage van de 
vier hoofdtypen aan de gesprekken. De verdeling naar beurten, back channels, varia en gelach 
is bij de meisjes en de jongens nagenoeg gelijk. Het significante verschil in de mate van gebruik 
van back channels (de meisjes hebben er bijna twee keer zoveel als de jongens) en beurten blijkt 
geen consequenties te hebben voor de relatieve bijdrage daarvan op hun totaal aantal 
gespreksbijdragen. Percentueel is de wijze waarop zij deelnemen aan de gesprekken gelijk aan 
dat van de jongens. Ook het percentage simultaan gedane uitingen is vergelijkbaar bij de meisjes 
en de jongens. 

6.2.2.3. Wijze van beurtwisselen: initiëren of reageren 

Konnektiviteit zal zich op beurtwisselingsniveau uiten door een groter aantal reagerende dan 
initiërende gespreksbijdragen (zie § 5.2.1 voor definitie). Er wordt dan ook verwacht dat de 
meisjes meer reagerende gespreksbijdragen zullen uiten dan de jongens. 
Uitgaande van het menselijke samenwerkingsprincipe in gesprekken wordt overigens verwacht 
dat zowel de meisjes als de jongens meer zullen reageren dan initiëren. 
De relatieve verdeling per sekse naar initiërende en reagerende bijdragen van alle uitingen in de 
gesprekken is als volgt. 

Tabel 6.2.4. Percentage initiërende (INI) en reagerende (REA) 
gespreksbijdragen op totaal aantal gespreksbijdragen (IGB) 
per sekse. [***p<005] 

INI REA IGB 

23% 77%*** 3569 

33% 67% 2739 

Tabel 6.2.4 toont dat de meisjes conform de verwachting significant vaker op elkaar reageren 
(77%) dan de jongens (67%) (t=-4.46 Df=89.66 p=.000 sd =9.6/12.0). 
Zowel de meisjes als de jongens hebben in verhouding meer reagerende gespreksbijdragen dan 
initiërende gespreksbijdragen. Dit is eveneens conform de verwachting. De verhouding daarvan 
is respectievelijk (REA:INI) 3:1 en 2:1. 
Om een indruk te geven van de aaneenschakeling aan reagerende gespreksbijdragen in een 
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meisjesgesprek is hieronder het fragment "Love Boat" afgedrukt. Dit gespreksgedeelte bestaat 
uit veel reagerende gespreksbijdragen, die voornamelijk van het hoofdtype beurt zijn. Het 
fragment begint in regel 1 met de wens van Ria om "met zo'n cruise mee" te gaan. Alle 
gespreksbijdragen die erna volgen zijn reagerend (REA), met uitzondering van een initiërend 
lachje van Ria in regel 12 op haar eigen uiting in regel 11 en de geluidsvlag "pffff" (een 
plotselinge diepe zucht) in regel 16 van ANI. 

(2) FRAGMENT "LOVE BOAT" 

1 RIA 
2 ANI 
3 ELS 
4 RIA 
5 ANI 
6 ELS 
7 RIA 
8 ANI 
9 ELS 

10 RIA 
11 RIA 
12 ANI 
13 ELS 
14 RIA 
15 ANI 
16 ELS 
17 RIA 
18 ANI 
19 RIA 
20 ANI 
21 ELS 
22 ANI 
23 ELS 
24 ANI 
25 RIA 

ja met zo'n cruise mee. 
ja! 
ja! 
dat is gaaf. 
naar Amerika. 
Amerika. 
met zo'n grote cruise, 
ja-
ja. 
net als de Love Boat, 
hihi 
ja. 
ja. 
hihihi 
pffff! [diepe zucht], 
't is <d ' r ook wel duur ook> [ > ] . 
<maar met een cruise> [ < ] mee naar Amerika, 
naar Amerika. 
maar dan moet het wel heel luxe zijn. 
<ja natuurlijk> [ > ] . 
<ja met zwembad > [ < ]. 

ja daar zo. 
sauna. 
waar het heel warm is lekker lekker aan 't < strand> [ > ] . 
< ja natuurlijk > [ < ]. 

Na de constatering dat er een sekseverschil is in de mate van reagerende versus initiërende 
gespreksbijdragen, rest de vraag of één of meerdere van de hoofdtype(n) daar verantwoordelijk 
voor is (zijn). De verwachting hierbij is dat de meisjes door meer back channels meer reagerende 
gespreksbijdragen hebben dan de jongens en dat deze back channels vaker dan bij de jongens 
tijdens het spreken van een ander worden geuit en vooral de vorm van de minimale respons "hm" 
als luisterreactie zullen hebben. De resultaten staan in tabel 6.2.5 hierna. 
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Tabel 6.2.5. Verdeling in percentages van alle initiërende 
gespreksbijdragen (IGB-INI) naar Beurten, Varia en Lachen 
per sekse [*p<.05]. (Back Channels zijn niet mogelijk als 
initiërende gespreksbijdrage) 

Beurt Varia Lach IGB-INI 

? 60% 15% 25%* 796 

S 64% 18% 18% 945 

Uit tabel 6.2.5 blijkt dat het frequentere gebruik van initiërende gespreksbijdragen door de 
jongens niet door één specifiek hoofdtype veroorzaakt wordt. De meisjes blijken echter wel 
significant vaker initiërende lachjes te uiten. (Voorbeeld: regel 11 van Ria in fragment "Love 
Boat" hierboven). Een kwart van de initiërende gespreksbijdragen van de meisjes bestaat uit 
gelach (25%) tegen de jongens 18% (t=2.08 Df=94 p = .040 sd= 15.3/15.4). Deze initiërende 
lachjes van de meisjes komen voor na het doen van een eigen wensvoorstel of het uitspreken van 
een (negatief) oordeel. In de discussie (hoofdstuk 8) zal ik hierop nader ingaan. 
De verdeling van de reagerende gespreksbijdragen bij de meisjes en de jongens is weergegeven 
in tabel 6.2.6. 

Tabel 6.2.6. Verdeling in percentages van alle reagerende 
gespreksbijdragen (IGB-REA) naar Beurten, Varia, Lachen en 
Back Channels (BC) per sekse. 

Beurt Varia Lach BC IGB-REA 

2 61% 14% 15% 10% 2773 

3 61% 13% 16% 10% 1794 

Uit tabel 6.2.6 blijkt dat er geen sekseverschillen zijn in de verdeling van de vier hoofdtypen 
waaruit de reagerende gespreksbijdragen kunnen bestaan. Alhoewel de meisjes in totaal en 
percentueel significant vaker reageren dan de jongens (zie tabel 6.2.4), doen zij dit niet op een 
andere wijze dan de jongens. De verwachting dat het hogere percentage reagerende beurten van 
de meisjes vooral door het gebruik van back channels zou worden veroorzaakt, is niet bevestigd. 
Nu rest nog de vraag of de meisjes dan hun back channels vaker dan de jongens tijdens het 
spreken van een ander zouden uiten en in het algemeen vaker dan de jongens de minimale 
gedaante "hm" van een back channel zouden gebruiken. Het antwoord staat in tabel 6.2.7 hierna. 
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Tabel 6.2.7. Totaal aantal Back Channels (ZBC), waarvan aantal en 
percentage simultaan geuite Back Channels (BC-SIM) en 
absoluut aantal gebruikte minimale respons "hm" per sekse. 

IBC BC-SIM rhm" 

9 317 (64)20% 2 

c? 176 (27) 1 5 % 2 

De meisjes uiten hun back channels weliswaar vaker tijdens de beurt van een ander dan de 
jongens, maar het verschil blijkt statistisch niet significant. De verwachting is dus niet 
bewaarheid. Bovendien blijkt dat er in het gehele corpus slechts vier (4) back channels in de 
vorm van de minimale reactie "hm" of "mm" voorkomen. Deze vier zijn keurig over de meisjes 
en de jongens verdeeld. Dit resultaat is niet conform de verwachting en omgekeerd evenredig 
aan de hoeveelheid literatuur die er over dit verschijnsel bestaat (zie hoofdstuk 2). 

6.2.3. Conclusie globale gespreksvoering 

De algemene conclusie van de analyse van de globale gespreksvoering is dat er maar weinig 
sekseverschillen zijn. Wel doen de meisjes in absolute zin van alles meer dan de jongens. Hun 
gesprekken zijn langer, zij hebben in absolute zin meer beurten, meer back channels en meer 
gelijktijdig gesproken uitingen. In relatieve zin reageren de meisjes op beurtwisselingsniveau 
vaker op elkaar dan de jongens. Driekwart van hun gespreksbijdragen is een reactie, bij de 
jongens is dat twee derde deel. De wijze waarop er wordt deelgenomen aan de gesprekken, 
namelijk door middel van welk type gespreksbijdrage, is niet verschillend naar sekse. Evenmin 
is er een sekseverschil in de lengte van de gespreksbijdragen of beurten aangetroffen. De 
verwachting dat reageren vooral zou bestaan uit back channels bij de meisjes is niet bevestigd. 
Uit het materiaal blijkt evenmin dat deze tijdens een uiting van een ander en vooral in de 
gedaante van een minimale respons "hm" zouden worden geproduceerd. In dit opzicht zijn beide 
seksen dus even veel (of weinig) konnektief of - zoals het gebruik van de back channel als 
luistersignaal altijd is genoemd, even weinig coöperatief (hoofdstuk 3). 
Dat de meisjes meer spreken dan de jongens kan worden toegeschreven aan een positievere 
attitude om een dergelijke gesprekstaak uit te voeren omdat zij significant meer beurten over de 
onderhandeling over een wens uiten dan de jongens. Bovendien uiten zij meer beurten gelijktijdig 
(simultaan) zodat er meer gezegd kan worden in dezelfde tijd in vergelijking tot de jongens. 
Percentueel echter zijn er in dit verband geen sekseverschillen. Elf procent van de uitingen bij 
de meisjes vond min of meer gelijktijdig plaats tegen negen procent van de jongensuitingen. Als 
dit soort simultaan taalgebruik een uitdrukking van enthousiasme en betrokkenheid is, dan tonen 
zowel de meisjes als de jongens zich op deze wijze zeer betrokken bij de gesprekken. 

Er is ook geen sekseverschil in de mate van gelach of gegiechel aangetroffen, hetgeen het 
stereotype beeld van giechelende meisjes doorbreekt. De verwachting dat de jongens meer zouden 
lachen dan de meisjes is niet uitgekomen. De meisjes en de jongens gebruiken evenveel 
exoforische gespreksbijdragen (ze kletsen dus evenveel) en onderscheiden zich verder niet voor 
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wat betreft de mate van gezang of geluiden. Wel komen bij de meisjes meer opstarts ("ja maar 
en") voor als reactie dan bij de jongens. 
Alhoewel de meisjes significant vaker op elkaar reageren dan de jongens, doen beide seksen dit 
op dezelfde wijze. Bovendien blijkt dat zowel de meisjes als de jongens meer reageren dan 
initiëren. Conform de verwachting werken beide seksen dus samen in termen van reacties op 
eikaars uitingen. 
Het significant grotere gebruik van initiërende gespreksbijdragen door de jongens wordt niet door 
één type veroorzaakt als bijvoorbeeld gelach, exoforische uitingen of het expres laten van boeren 
en winden. De meisjes blijken wel percentueel significant vaker initiërend te lachen dan de 
jongens. Dit heeft echter geen invloed op hun totaal aantal initiërende gesprekbijdragen, dit blijft 
lager dan dat van de jongens. 
Dit initiërend lachen, lachen na een eigen uiting, blijkt - bij nadere bestudering (zie § 6.2.3) 
voornamelijk voor te komen na een voorstel of een negatief oordeel, waardoor de indruk ontstaat 
dat de meisje op voorhand hun bijdrage verontschuldigen of verzachten. 

Voor wat betreft de globale wijze van deelname aan de gesprekken, blijkt er dus geen 
sekseverschil te zijn. Het gemiddelde vijftienjarige gesprek (v/m) in dit corpus bestaat: 
-voor ruim 62% uit het onderhandelen over een wens in Beurten, 
-voor ruim 16% uit gelach, 
-voor 14% aan gevarieerde bijdragen als opstarts, exoforische uitingen, paralinguïstische 
bijdragen als boeren, geluiden, onverstaanbare uitingen en gezang, 

-voor ongeveer 8% aan back channels. 

In hoofdstuk 8 (Discussie) zal de zeldzaamheid van de minimale respons "hm" in deze 
gesprekken en het evenredige gebruik door de meisjes en de jongens van back channels in het 
algemeen, in het licht van de verdere resultaten besproken worden. Deze interactionele middelen 
zijn immers altijd als dé kenmerken van coöperatief taalgebruik opgevat (zie hoofdstuk 2 en 3). 

Er is een significant verschil naar regio gevonden voor wat betreft totale participatie aan het 
gesprek. Op Texel zijn er meer gespreksbijdragen dan in Gouda, hetgeen vooral veroorzaakt 
wordt door exoforische bijdragen ("kletsen buiten het onderhandeling van een wens om"). Op 
Texel wordt ook meer gelijktijdig gesproken dan op Gouda. Hierop lijkt de ontspannen sfeer 
rond de verbale taak en in de school op Texel meer van invloed te geweest dan een mogelijk 
regionaal verschil in gespreksparticipatie (zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van de 
schoolsfeer). 

Nu inzicht is verkregen in de globale gespreksvoering van de gesprekken zal in de rest van deze 
studie de deelverzameling beurten nader onderzocht worden op type taalhandeling en lexicaal-
grammaticale gedaante - en de konnektiviteit van beide niveau's. 



138 Hoofdstuk 6 

6.3. Functie van de beurten: taalhandelingen 

6.3.1. Inleiding 

Bij de analyse in de paragraaf hiervoor van alle gespreksbijdragen in het gehele corpus is 
vastgesteld dat 62% van de gespreksbijdragen bij zowel de meisjes als de jongens bestaat uit 
beurten die onderhandelen over een wens. Een beurt is gedefinieerd als een uiting met minimaal 
één zin die één interactionele zet in het gesprek doet (zie § 5.2). Deze zetten zijn taalhandelingen 
genoemd. In deze paragraaf wordt met behulp van de taalhandelingstypologie uit § 5.3. 
onderzocht of er een sekseverschil is in het gebruik van taalhandelingen tijdens het onderhandelen 
over een wens. 
De onderzoeksvraag, gespecificeerd in twee subvragen, luidt: 

2. Is er een sekseverschil in gebruik van taalhandelingen ? 
a. Is er een verschil tussen de meisjes en de jongens in het gebruik van typen 

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

genoemd kunnen worden ? 

Eerst wordt ook van deze deelverzameling het beurtwisselingstype onderzocht. Verwacht wordt 
ook weer dat de meisjes meer reagerende beurten uiten dan de jongens en dat de jongens meer 
initiërende beurten zullen uiten dan de meisjes. Beiden zullen meer reagerende beurten uiten dan 
initiërende beurten. 
Ten aanzien van vraag 2a is te verwachten dat de meisjes meer dan de jongens gebruik maken 
van de voortbordurende advance acts (AA), positieve oordelen (PJ) en uitbreidende voorstellen, 
de zogenoemde co-proposals (CP). Bovendien wordt verwacht dat de meisjes meer vragen stellen 
(Q) dan de jongens en dat zij meer gespreksorganiserende taalhandelingen, namelijk 
organisational acts (OA) en meta acts (MA), uiten dan de jongens. Daarnaast zullen de meisjes 
vermoedelijk minder negatieve oordelen (NJ) uiten dan de jongens. Voor de jongens is de 
verwachting dat zij meer grapjes (GR) maken en dat zij meer op hun eigen tekst voortborduren, 
zelf advance act (ZAA) dan de meisjes. Ten aanzien van de overige taalhandelingen zijn geen 
onderzoeken bekend op grond waarvan verwachtingen over een mogelijk seksepreferent gebruik 
op te stellen zijn. 

Voor wat betreft onderzoeksvraag 2b naar het gebruik van clusters van taalhandelingen die 
konnektief genoemd kunnen worden, zijn de volgende verwachtingen geformuleerd. 
De meisjes zullen meer dan de jongens gebruik maken van topic-handhavende taalhandelingen, 
instemmende taalhandelingen, bijbehorende taalhandelingen en gespreksverzorgende 
taalhandelingen. De meisjes zullen bovendien minder niet-instemmende taalhandelingen gebruiken 
dan de jongens (zie § 5.3.1.2). 
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6.3.2. Taalhandelingen op beurtwisselingsniveau 

Allereerst gaat het om de vraag of er een sekseverschil is het gebruik van initiërende en 
reagerende beurten die de onderhandeling van een wens betreffen. Bij de globale gespreksvoering 
(§ 6.2) is dit ook al aan de orde geweest, daar betrof het echter het totaal van alle 
gespreksbijdragen die de meisjes en de jongens uiten. Hier gaat het uitsluitend om de 
deelverzameling beurten daarbinnen. 

Tabel 6.3.1. Gemiddelden en percentages initiërende (INI) en 
reagerende (REA) beurten per sekse op 100% beurten (XB). 
[***p<.005] 

INI REA IB 

? (10)23% (37)77%*** 2252 

3 (12)33% (23)67% 1695 

Conform de verwachting reageren de meisjes significant vaker (en meer) op elkaar dan de 
jongens in hun beurten (t=4.16 Df=84.52 p=.000 sd=9.9/14.1). De verhouding tussen 
initiërende en reagerende beurten zowel bij de meisjes (1:3) als bij de jongens (1:2) is dezelfde 
als bij het totaal aan gespreksbijdragen in het gehele corpus (zie § 6.2). Eveneens zoals verwacht, 
is bij beide seksen het aandeel reagerende beurten groter dan het aandeel initiërende beurten. 

6.3.3. Wijze van onderhandelen: taalhandelingen 

Om te onderzoeken of er een sekseverschil is in het gebruik van taalhandelingen zijn alle beurten 
met behulp van de taalhandelingstypologie uit hoofdstuk 5 geanalyseerd op het type taalhandeling 
dat zij bevatten. Deze typologie bleek toereikend voor de analyse van bijna alle beurten in dit 
corpus. Dat het mogelijk is geweest om met een beperkt aantal taalhandelingen (15) alle 4947 
beurten te coderen, heeft twee oorzaken. Ten eerste blijkt het corpus inderdaad vergelijkbare 
gesprekken te bevatten, waarin met een beperkt aantal taalhandelingen (en de back channel) 
eenzelfde onderhandelingsgesprek wordt gevoerd. Ten tweede zorgt de ruime definitie van de 
advance act voor de opvang van meerdere subtaalhandelingen. Er trad tijdens de codering echter 
één nieuw type beurt (en dus taalhandeling) op, die niet voorzien was. Dit was het uitsluitend 
bij de meisjes - maar sporadisch, namelijk vijf keer - voorkomen van het intrekken van een net 
zelf gepresenteerd wensvoorstel, als in (3). 

(3) A: we kunnen gaan deltavliegen. 
-» A: of toch maarniet. INI: Advance Act 

De snelheid waarmee een dergelijk voorstel werd ingetrokken, doet vermoeden dat er tijdens het 
uiten ervan nonverbale responsen (fronsen? vies kijken?) door de gesprekspartners gegeven 
werden. Omdat dit zo weinig voorkwam, is dit type als initiërende advance act gescoord, een 
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type taalhandeling die wordt toegeschreven aan iemand die opnieuw een locaal onderwerp 
initieert (en niet als bijvoorbeeld withdrawal act of iets dergelijks). 
De deelverzameling beurten in dit corpus bevat bij de meisjes en de jongens respectievelijk de 
volgende taalhandelingen. 

Tabel 6.3.2. Gebruik van type Taalhandelingen in percentages van totaal aantal beurten 
(TOTAAL=INI+REA) en uitgesplitst naar gebruik in percentages van totaal aantal initiërende (INI) 
en reagerende Beurten (REA) per sekse [*p<.05; **p<.01 ; ***p<.005] 

TOTAAL INI REA 

Taalhandeling 9 S ? S ? S 

advance act 23%** 16% 16% 14% 25%*** 17% 

grapje 15% 27%*** 17% 26%*** 14% 28%*** 

positive judgement 13%*** 7% 5% 3% 15%*** 9% 

organisational act 9% 11% 23% 20% 4% 7% 

meta act 7% 9% 6% 10% 7% 8% 

proposal 6% 8% 16% 14% 4% 5% 

co-proposal 6% 4% 8%* 2% 5% 5% 

negative judgement 6%*** 2% - - 7%** 4% 

vraag 5% 3% 7%* 3% 5% 4% 

antwoord op vraag 4% 4% - - 5% 6% 

problemizing act 4% 3% - - 5% 2% 

zelf advance act .2% 2%** 1% 5%*** - -
countering act 1% 1% - - 2% 1% 

request for clarification 1% 1% - - 2% 2% 

counter-proposal 1% 2% 2% 3% .4% 1% 

ZB 2252 1695 493 582 1759 1113 

Tabel 6.3.2 laat zien dat de meisjes en de jongens dezelfde taalhandelingen gebruiken, echter niet 
in gelijke mate. De meisjes maken, ongeacht beurtwisselingstype, significant vaker dan de 
jongens gebruik van de advance act en positieve en negatieve oordelen. Zij initiëren vaker dan 
de jongens een co-proposal of een vraag. De jongens maken significant vaker dan de meisjes 
grapjes en uiten meer zelf advance aas. Deze resultaten bespreek ik hierna puntsgewijs in het 
licht van de verwachtingen. 
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1, De meisjes gebruiken significant vaker dan de jongens de advance act, d.w.z dat zij vaker 
inhoudelijk voortborduren op eikaars uitingen. Dit is conform de geformuleerde verwachting van 
dit onderzoek. Bijna één op de vier beurten bij de meisjes is een advance act, namelijk 23 % 
tegen de jongens 16% (t=2.89 Df =90.63 p=.005 sd= 12.2/10). Zoals in tabel 6.3.2 te zien 
is, berust dit resultaat op een groter gebruik van reagerende advance acts. Het volgende fragment 
"Samen onder een parachute" bevat veel reagerende advance acts (3-10; 12-13). 
In regel 1 stelt ANS voor om samen met je vriend te gaan parachutevliegen. Eerst geeft LIS in 
regel 2 een kort positief oordeel, maar vanaf regel 3 praat men middels reagerende advance acts 
<en vaak simultaan > verder over een warm tropisch onbewoond eiland alleen met je vriend. 
Regel 11 is een voorbeeld van een ondersteunende back channel op een advance act van LIS. 
In haar reagerende beurt in regel 14 maakt LIS een grapje door onder "alles d'r op en d'r aan" 
van ANS in regel 13 ook "twintig pakken condooms" te verstaan. LIS beëindigt dit grapje zelf 
met een lach, zodat regel 15 een voorbeeld is van initiërend lachen (zie § 6.2) waarop zowel 
ANS als MIA in regel 15 en 17 reagerend lachen. 

(4) FRAGMENT "SAMEN ONDER EEN PARACHUTE" 

1 ANS 
2 LIS: 
3MIA 
4 ANS 
5 MIA 
6 LIS: 
7 MIA 
8 LIS: 
9 ANS 

10 LIS: 
11 ANS 
12 LIS: 
13 ANS 
14 LIS: 
15 LIS: 
16 ANS 
17 MIA 

samen met je vriend aan een parachute. 
ja-
anders < kom je dadelijk allebei op een verkeerd> [ > ] . 
<en dan kom je op een onbewoond eiland > [>] en daar moet je + . 
een tropisch eiland. 
een heel onbewoond +... 
een < warm tropisch eiland> [>]. 
< warm tropisch eiland> [ > ] . 
waar je dan alleen < met je vriend bent > [ > ]. 
<een hele mooie blauwe> [ < ] zee, wit strand. 

jaja. 
alleen met je vriend en eh + ... 
alles d'r op en d'r aan. 
ja en dan alles enne twintig pakken condooms. 
hihihihi 
hahaha 
hihihi 

2. De tweede conclusie die uit tabel 6.3.2 voortkomt, is dat de meisjes conform de verwachting 
significant vaker positieve oordelen ("ja dat is leuk") geven dan de jongens. Gemiddeld dertien 
procent van de beurten van de meisjes bestaat uit positieve oordelen en zeven procent bij de 
jongens (t=4.34 Df =88.03 p = .000 sd= 7.4/5.7). De meisjes geven vooral in hun reacties veel 
positieve oordelen (respectievelijk vijftien procent bij de meisjes en negen procent bij de 
jongens). Hieronder geven AAF en FEM in fragment "Kanoën" in regel 2, 3, 5 en 6 steeds 
positieve oordelen op de voorstellen van MI A in regel 1 (bootje varen) en regel 5 (kanoën): 
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(5) FRAGMENT "KANOEN" 

1 MIA: in zo'n riviertje met een bootje varen 
2 FEM: ja dat is < wel> [>] gaaf. 
3 A AF: <gaaf> [<]! 
4 MIA: kanoën! 
5 AAF: kanoën ja\ 
6 FEM: ja\ 

3. Zoals verwacht initiëren de meisjes significant vaker een co-proposal dan de jongens. Een co-
proposal is een wensvoorstel dat voortborduurt op een voorstel van een ander door een 
semantische uitbreiding daarvan. Acht procent van de initiërende beurten bij de meisjes bestaat 
uit een dergelijk uitbreidend voorstel (t= 2.27 Df= 50.53 p=.027 sd= 18/3.4). Bij de jongens 
is dit slechts twee procent. In reagerende positie zijn er geen significante sekseverschillen. Een 
initiërende co-proposal is - per definitie - opgevat als een uitbreidend voorstel dat gedaan wordt 
nadat een persoon eerst een reactie heeft gegeven over het voorstel waar op verder wordt 
geborduurd (zie § 5.2). Dat wil zeggen dat uit dit resultaat kan worden afgeleid dat meisjes 
voorafgaande aan een dergelijk co-proposal eerst een reactie geven, doorgaans een positief 
oordeel, om daarna dit voorstel semantisch uit te breiden. In voorbeeld (6) geeft B eerst een 
positief oordeel, "ja dat is gaaf! " op het voorstel van A om met zo'n cruise mee te gaan, om dan 
in een initiërende beurt een tweede interactionele zet te doen, namelijk een co-proposal2: "naar 
Amerika". 

(6) A: met zo'n cruise mee INI: proposal (P) 
B: ja dat is gaaf,! REA: positief oordeel (PJ) 
B: naar Amerika2\ INI: co-proposal (CP) 

Bij de jongens komt dit minder vaak voor. Indien zij een co-proposal uiten dan komt deze vaker 
direct als reactie op een voorstel, zoals in B in voorbeeld (7). 

(7) A: op een zeeschip INI: proposal(P) 
B: naar Amerika*. REA: co-proposal (CP) 

4. De meisjes stellen - conform de verwachting - significant vaker vragen dan de jongens, maar 
dit zijn uitsluitend vragen in initiërende positie. Het betreft zeven procent van de initiërende 
beurten bij de meisjes en drie procent bij de jongens (t= 2.27 Df=99.77 p=.026 sd=9.3/5.9). 
In reagerende beurten is er geen sekseverschil. Een nadere analyse van deze initiërende vragen 
door de meisjes wijst uit dat het hier vooral vragen naar het oordeel van een ander betreft, als 
in "lijkt het je niet leuk?" of "dus dat van die jungle is wel leuk?" en vragen die een spreekvloer-
verkrijgende functie hebben als "weetje wat ook leuk is?", "Weetje wat we ook kunnen doen?". 
Omdat hier doorgaans altijd op geantwoord wordt ( "ja?"; "nee?"; "wat?") betreft het ware 
vragen en geen rethorische. De enige twee vragen om een oordeel door de jongens zijn het 
verplicht opleggen van een voorstel aan een derde: "nou lijkt jou dat tof, Arno?" even later 
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gevolgd door "je vindt het leuk hè, Arno?!"5 De vragen van de jongens zijn verder zakelijk van 
inhoud: "Clouseau ben je toch ook al heengeweest?" en "Je moeder heeft een autootje?" 
In het onderstaande fragment "Weetje" vraagt RIE in regel 1 aan de anderen of zij weten wat 
haar gaaf lijkt. EVA reageert hier in regel 2 giechelend op omdat zij dat natuurlijk niet weet. 
ANK geeft (in de interrogatief) echter twee keer het gewenste antwoord in regel 3 en 6. 

(8) FRAGMENT "WEETJE" 

1 RIE: weetje wat me gaaf lijkt? 
2 EVA: hihihi 
3 ANK: ja? 
4 RIE: hihihi 
5 EVA: hihihi 
6 ANK: eh wat? 
7 RIE: van zo'n schans af skieën zo. 
8 RIE: hihihi 
9 ANK: nee joh doe normaal! 

Ook het navolgende fragment "Banaan" begint met een pre-sequentie alvorens ILS haar wens 
naar voren brengt om op een banaan in zee te gaan zitten. In regel 1 vraagt ILS of de anderen 
weten wat ook leuk is. JIR reageert in regel 2 met het gewenste antwoord "nee", waarop ILS 
haar wensvoorstel naar voren brengt met het minimale "op een banaan" (met daarachter een 
lachje). Daardoor ontlokt zij de verdere vragen van JUD in regel 5 en 8 omtrent de banaan. 

(9) FRAGMENT "BANAAN" 

1 ILS: weet je wat ook leuk is? 
2 JIR: nee. 
3 ILS: op een banaan. 
4 ILS: hihihi 
5 JUD: wat? 
6 ILS: hadden we in eh Frankrijk gedaan dan zit je op een banaan # 
7 JIR: o. 
8 JUD: in zee? 
9 ILS: ja. # 

5. In tegenstelling tot de verwachting geven de meisjes significant vaker negatieve oordelen dan 
de jongens. Deze zijn van het type uit regel 9 in fragment "Weetje" hierboven, "nee joh, doe 
normaal" of "dat is helemaal niet leuk" of simpelweg "nee". Gemiddeld zes procent van de 

5 Arno (pseudoniem) wordt in dit gesprek gewoon verbaal gepest. "Arno wil flikker 
worden". 
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meisjesbeurten bevat een dergelijk negatief oordeel over een voorstel van een ander6. De 
jongensbeurten bevatten slechts twee procent negatieve oordelen (t=4.34 Df =88.03 p= .000 sd 
13.0/7.1). In § 6.3.4.1. wordt verder op dit onverwachte resultaat ingegaan. 
In het volgende fragment "Wat zullen we willen?" keuren de meisjes om de beurt in regel 6 en 
11 in harde bewoordingen ("gadverdamme" en "jeezesss") eikaars wensen af. In regel 1-3 
proberen zij overigens beiden de ander het eerst te laten beginnen met een wens. 
Na de afkeuring door BES in regel 6 van MALs' voorstel om te gaan parachutespringen, 
probeert MAL er nog een grapje van te maken in regel 7 "nee parapluutje springen" Alleen MIN 
(de lachende derde, zie regel 5 en 9) reageert. BES initieert in regel 10 haar voorstel" 
"kinderdagverblijf werken". Maar dit wordt afgekeurd door MAL met het slepend-afkeurende 
"ja jeezesss". Zij schrikt daar zelf van en lacht een initiërend lachje in regel 12. 

(10) FRAGMENT "WAT ZULLEN WE WILLEN?" 

1 BES: okee nou Mal wat zullen we willen? 
2 MAL: ja wat wil jij? 
3 BES: weet ik veel? 
4 MAL: eh parachutespringen. 
5 MIN: hihihi 
6 BES: gadverdamme! 
7 MAL: nee parapluutje springen 
8 MAL: hihihi 
9 MIN: hihihi 

10 BES: ik zou wel eens een keer in een kinderdagverblijf willen werken 
11 MAL: ja jeezessss ! [=nee dus] 
12 MAL: hihi 
13 BES: ja nou da's toch leuk? 

6. De verwachting dat de meisjes het gesprek vaker zouden beregelen middels organisational acts 
("kom we gaan iets verzinnen") en meta acts ("is wel moeilijk, hè?") wordt niet bevestigd. Dit 
type taalhandelingen blijkt sekseneutraal gebruikt te worden. De meisjes lijken meer 
organisational acts te gebruiken dan de jongens (23% tegen 20%) maar dit verschil is niet 
significant (t=.66 Df=82.18 p=.508 sd = 22.9/15.3). De jongens lijken meer meta acts (10%) 
te uiten dan de meisjes (6%), doch ook dit verschil is niet significant (t=-l.63 Df=80.10 
p = .108sd=9.4/14)." 
Deze taalhandelingen zijn wel gevoelig voor variatie per regio. In § 6.3.4.4 komt dit nog aan 
de orde. 

En incidenteel dus op een eigen voorstel, zie het begin van deze paragraaf. 
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7. De jongens blijken, zoals verwacht, significant vaker grapjes te maken dan de meisjes. Meer 
dan een kwart van de jongensbeurten (27%) bestaat uit schertsende7 bijdragen terwijl dit bij de 
meisjes 15% is (t=3.86 Df=86.98 p = .000 sd= 13.5/18.1). Zoals in tabel 6.3.2 te zien is, uiten 
de jongens zowel in initiërende als in reagerende beurten significant meer grapjes dan de meisjes. 
De grapjes in reagerende positie kunnen in het kader van dit onderzoek konnektiever genoemd 
worden dan de initiërende grapjes. Deze laatste worden plotseling geuit, zonder relatie met de 
voorafgaande beurt. Ze verstoren het overleg over een wens. In voorbeeld (11) hieronder vraagt 
REX serieus aan de anderen wat zij willen, waarop BEN het grapje initieert dat allen "flikker 
(willen) worden". 

(11) REX: nou wat willen we nou? [serieus] 
BEN: flikker worden. 

Grapjes in reagerende beurten borduren echter voort op het locale gespreksonderwerp (zie 
bijvoorbeeld de condooms in regel 15 van fragment (4) "Samen onder een parachute" van de 
meisjes) of ze borduren verder op een eerder gedaan grapje. Ze zijn dus verwant aan de advance 
act in dit onderzoek. In fragment "Maanmannetje" hieronder, gaat NIC in regel 2 met een 
reagerend grapje door op de wens om stenen te zoeken op de maan: en een maanmannetje zoeken 
natuurlijk. Vervolgens breidt JOE in regel 4 dat weer uit: hij wil het maanmannetje in een zak 
meenemen. Daarna doet hij het gepiep van dit maanmannetje na in regel 6. NIC en JOE reageren 
daarop in respectievelijk regel 7 en 9 met een gedeeltelijke herhaling van het grapje. 

(12) FRAGMENT "MAANMANNETJE" 

1 PIE 
2 NIC 
3 JOE 
4 JOE 
5 JOE 
6 JOE 
7 NIC 
8 JOE 
9 PIE 

10 JOE 

ja zou ik ook doen hoor een paar stenen mee. 
effe maanmannetje zoeken natuurlijk. 
hihihi 
een maanmannetje mee in een zakjee@o. 
hihihi 
pieuw@o. [=geluid van maanmannetje in zak] # 
in een zakkie. # 
hihihi # 
in een zakkie # ja. 
hihihi 

Een grapje als reactie op de beurt van een ander kan worden opgevat als een gemarkeerde 
manier om op een onderwerp door te gaan. Een herberekening van reagerende grapjes plus 
advance acts in reacties leidt tot een groter percentage voortbordurende beurten door de jongens 
(46%) in vergelijking tot de meisjes (38%). Dit verschil is significant (t=2.30 Df=93.63 

7 Er is hier nooit sprake van het vertellen van moppen, het betreft altijd verbale geintjes en 
grollen. Zie bijvoorbeeld Kotthoff (1988) voor een overzicht van diverse uitdrukkingen van 
verbale humor in relatie tot sekse. 
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p= .023 sd= 15.6/16.6). Zowel de meisjes als de jongens borduren verder op de beurten van een 
ander. Zij doen dit echter op verschillende wijze. Bij grapjes breidt men bijvoorbeeld op een 
gekke manier het semantische domein uit of speelt men letterlijk met de woorden van een ander. 
In wezen ligt de discussie over het locale wensonderwerp daarbij echter stil. In hoofdstuk 7 en 
8 zal ik dieper ingaan op het sekseverschil in het maken van grapjes. 

Op Texel worden significant vaker grapjes gemaakt dan in Gouda (25% en 16%) (t=-2.54 
Df=94 p=.013 sd=16) op het totaal aantal beurten. Uit een ANOVA test bleek dat het effect 
van sekse (p= .000) groter is dan het effect van regio(p = .008). Er bestaat geen interactie tussen 
sekse en regio (p = .994). 

8. Conform de verwachting gebruiken de jongens significant vaker dan de meisjes uitingen die 
geen semantische of interactionele relatie met de beurt van een ander leggen, de zelf advance act. 
Dit type taalhandeling komt in vijf procent van de initiërende beurten van de jongens voor en in 
één procent van de initiërende beurten bij de meisjes (t=-3.69 Df =57.16 p= .001 sd=7/23). In 
onderstaand fragment "Kamp" herhaalt ARI in gemodificeerde vorm in regel 5 de eigen uiting 
die hij in regel 4 al tijdens de beurt van EDD had gezegd. ARI stelt in regel 1 voor om te gaan 
abseilen in Limburg. REX en EDD reageren op dit wensvoorstel met advance acts maar ARI 
gaat verder en reageert niet op de bijdragen van de anderen. 

(13) FRAGMENT "KAMP" 

1 ARI: ja maar in Limburg bijvoorbeeld een berg, op gewoon een normaal pad 
omhoog, en dan ongeveer twintig meter naar beneden abseilen. 

3 REX: zoo: echt hoog. 
4 EDD: < beetje in het begin zeil je omhoog > [ > ]. 
5 ARI: < ik heb het ook wel us gedaan hoor > [ < ] ja met kamp. 
6 ARI: met kamp heb ik het toen gedaan. 

Omdat de zelf advance act is gericht op de eigen tekstbijdrage en niet op die van een ander, is 
verwacht dat de jongens hiervan meer gebruik zouden maken dan de meisjes. Hoewel dit blijkt 
te kloppen, dient benadrukt te worden dat het hier gaat om kleine aantallen en percentages op 
het totaal aantal beurten. Slechts twee procent van totaal aantal beurten van de jongens zijn van 
dit type en nauwelijks (.02 procent) bij de meisjes. 

De conclusie luidt als volgt. Het geconstateerde significant grotere aantal reagerende beurten van 
de meisjes berust op een significant groter gebruik van de advance act en positieve en negatieve 
oordelen. Bijna de helft (47%) van alle reagerende beurten van de meisjes bestaat uit deze 
voortbordurende en oordelende taalhandelingen. Bij de jongens maken deze taalhandelingen voor 
een derde (30%) deel uit van hun reagerende beurten. 
Het significant grotere aantal initiërende beurten van de jongens berust voornamelijk op het vaker 
initiëren van grapjes en in geringe mate op het uiten van zelf-aanvullende beurten. Deze 
taalhandelingen nemen samen in totaal 31% van de jongensbeurten in beslag. Bij de meisjes 
bestaan 18% van hun beurten uit grapjes en zelf-advance acts. 



Resultaten I47 

6.3.4. Konnektiviteit en taalhandelingen 

In deze paragraaf wordt nagegaan of de meisjes en de jongens in dit type gesprekken 
systematisch gebruik maken van clusters van taalhandelingen die om verschillende redenen 
konnektief genoemd kunnen worden (zie § 5.3.1.2). De onderzoeksvraag herhaal ik hierbij voor 
de duidelijkheid: 

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

De volgende clusters zijn daarbij onderscheiden: 
1. Taalhandelingen die al dan niet het locale topic handhaven: topic(dis)continuïteit). 
2. Taalhandelingen die al dan niet instemmen met de inhoud van de beurten van derden: 

(dis)agreement. 
3. Bijbehorende taalhandelingen. 
4. Gespreksverzorgende taalhandelingen: management acts. 

Hierbij zijn de volgende verwachtingen geformuleerd. De meisjes zullen in vergelijking tot de 
jongens meer gebruik maken van topic-handhavende taalhandelingen, instemmende 
taalhandelingen en minder van niet-instemmende taalhandelingen. De meisjes zullen meer 
bijbehorende taalhandelingen en gespreksverzorgende taalhandelingen uiten dan de jongens (zie 
§5.3.1.2). 

6.3.4.1 Topic-(dis)continuïteit 

Uitgangspunt is de veronderstelling dat coöperatief taalgebruik aansluitend taalgebruik is (zie § 
5.3.1.2). Dit is verder geoperationaliseerd in het handhaven en dus aansluiten bij het locale 
gespreksonderwerp (topic) in de beurt van een ander. Onder topic-continuerende taalhandelingen 
(TOPIC) zijn alle reagerende taalhandelingen beschouwd, behalve de counter-proposal. Deze 
laatste verandert per definitie het locale topic omdat er sprake is van een tegen-voorstel dat een 
ander semantisch domein aanspreekt. Ook initiërende positieve oordelen, advance acts en co-
proposal zijn topic-continuerend. Bij deze laatste drie blijft het locale topic gehandhaafd. De 
taalhandelingen die het locale topic niet handhaven (NONTOPIC) zijn dus alle initiërende 
taalhandelingen, exclusief de drie voornoemde en inclusief de reagerende counter-proposal. 
De verwachting hierbij is dat de meisjes vaker gebruik zullen maken van taalhandelingen die 
het locale topic handhaven dan de jongens. 

Tabel 6.3.4.1. Gemiddelde aantallen en percentages topic-
handhavende (TOPIC) en topic-initiërende 
(NONTOPIC) taalhandelingen per sekse op totaal 
aantal beurten (IB) [***ps.005] 

NONTOPIC TOPIC IB 

9 (5)11% (42)89% *** 2252 

S (6)18% (29)82% 1695 
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Tabel 6.3.4.1. laat zien dat de meisjes conform de verwachting significant vaker met hun beurten 
aansluiten bij het locale gespreksonderwerp dan de jongens. De overgrote meerderheid (89%) 
van hun beurten bestaat uit taalhandelingen die het topic van gesprek niet veranderen. Ook al 
betreft het een expliciete afkeuring van het geïntroduceerde topic door een negatief oordeel, er 
wordt nog steeds aangesloten op het locale topic (t=4.61 Df= 89.63 p= .000 sd=9.8/12.3). Bij 
de jongens is eveneens het overgrote gedeelte van hun beurten (82%) topic-continuerend, dit is 
echter significant minder dan de meisjes. 

6.3.4.2. (Disagreement 

Vanuit de redenering dat coöperativiteit een ondersteunende spreekstijl zou zijn, is de 
verwachting geformuleerd dat de uitdrukkingsvorm daarvan op taalhandelingsniveau het gebruik 
van instemmende taalhandelingen is. Onder instemmende taalhandelingen (Agree) zijn geclusterd: 
de advance act, co-proposal en positief oordeel. Onder taalhandelingen die niet instemmen met 
de inhoud van de beurt van een ander (Disagree) zijn de counter-proposal en het negatieve 
oordeel8 gerekend (zie § 5.3.1.2). Uit de resultaten onder 6.3.3. kan al afgeleid worden dat aan 
de verwachtingen zal worden voldaan dat de meisjes meer met elkaar zullen instemmen dan de 
jongens en dat zij minder niet-instemmende taalhandelingen gebruiken dan de jongens. Voor de 
duidelijkheid wordt hier toch het totaal aan instemmende en niet-instemmende taalhandelingen 
gegeven. 

Tabel 6.3.4.2.Gemiddelden en percentages instemmende 
(AGREE) en niet-instemmende (DISAGREE) 
taalhandelingen per sekse op totaal aantal beurten 
(IB). rp<.05 —p^.005] 

AGREE DISAGREE IB 

(21)42%*** (7)7%** 2252 

(10) 28% (3) 4% 1695 

Uit tabel 6.3.4.2 blijkt dat de meisjes dus conform de verwachting significant vaker instemmen 
met de inhoud van de beurt van een ander dan de jongens, respectievelijk 42% tegen 27% van 
hun beurten (t=4.76 Df=93.64 p=.000 sd= 14.8/13.9). Echter, in tegenstelling tot de 
verwachting uit hoofdstuk 5 stemmen de meisjes ook significant vaker dan de jongens niet in met 
de inhoud van de beurten van de anderen. Zeven procent van hun beurten bevat een taalhandeling 
die niet instemt met de inhoud van een beurt van een ander. Dit zijn vooral negatieve oordelen 
(zoals al in 6.3.3 gebleken was). De jongens stemmen in vier procent van hun beurten niet in 
met de inhoud van een ander (t=-2.32 Df=87.24 p=.023 sd=7.6/5.6). 

8 De problemizing act, die als functie "not-yet agreement" heeft (zie 5.3.1.1.), wordt hier 
niet bijgerekend, juist wegens de afwezigheid van een oordeel. Indien deze er wel bij wordt 
gerekend, dan is het sekseverschil in gebruik van disagreement nog groter: 10% bij de meisjes, 
6% bij de jongens (t=2.66 Df=87.04 p=009 sd= 7.6/5.6). 
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Teneinde meer inzicht te verkrijgen in het onverwachte resultaat dat de meisjes significant vaker 
dan de jongens niet met elkaar instemmen, heb ik onderzocht of er een sekseverschil is in de 
mate waarin de meisjes en de jongens expliciet of impliciet instemmen of niet-instemmen met 
elkaar. De meisjes zouden immers een indirecter taalgebruik hebben dan de jongens (zie 
hoofdstuk 2). Zij zouden dus vaker impliciete oordelen moeten geven op voorstellen van een 
ander, in het bijzonder wanneer zij ergens niet mee instemmen. Het doen van counter-proposals 
is door Koole en Ten Thije opgevat als een verzwegen en dus impliciet negatief oordeel (Koole 
en Ten Thije (1994:135 "mental rejection of initial proposal P"). 
Een co-proposal kan onder deze redenering worden opgevat als een impliciet positief oordeel, 
namelijk een mentale acceptatie van een voorstel. De expliciete oordelen zijn directe positieve 
en negatieve oordelen. Vanuit dit perspectief is het gebruik van expliciete en impliciete oordelen 
bij de meisjes en de jongens berekend. 

Tabel 6.3.4.3. Verdeling in percentages op totaal aantal 
beurten ( IB) van expliciete (positieve en 
negatieve) oordelen (EXP) en impliciete oordelen 
(co-proposal en counter-proposal)(\MP) per sekse. 
(***p<.005) 

EXP IMF3 I B _ 

9 19%*** 7% 2252 

S 9% 6% 1695 

Uit tabel 6.3.4.3 blijkt dat de meisjes significant vaker, namelijk in 19% van hun beurten, 
expliciet een oordeel vellen over de voorstellen van een ander dan de jongens dat doen (9%) 
(t=5.60 Df=82.76 p=.000 sd=9.3/6.3). Het frequenter uiten van expliciete oordelen door de 
meisjes zou eenvoudig voort kunnen komen uit het feit dat zij een evenredig groter aantal 
wensvoorstellen zouden doen in vergelijking met de jongens. Er is echter geen verschil in totaal 
aantal wens voorstellen. Bij beiden bestaat 13% respectievelijk 14% van de beurten uit voorstellen 
voor een wens, hetzij gewone proposals, hetzij co- of counter proposals. Dit is gemiddeld 6.2 
en 4.7 voorstellen. Dit verschil is niet significant (t=1.77 Df=87.82 p=.080 sd 4.5/3.5). Het 
aantal oordelen is gemiddeld respectievelijk 9.2 en 3.2. Dit verschil is wel significant (t=5.60 
Df=82.76 p=.000 sd=9.3/6.3). Bij de meisjes volgt op een voorstel dus meer dan één oordeel 
en bij de jongens minder dan één oordeel. 
Dit resultaat geeft de indruk dat een overkoepelende interactionele norm 'be-oordelen' (hetzij 
positief, hetzij negatief) een grote rol speelt in de verbale interactie van deze meisjes in dit type 
gesprekken. 

6.3.4.3. Bijbehorende taalhandelingen 

Als bijbehorende taalhandelingen zijn beschouwd de taalhandelingen vragen stellen (Q) en 
verzoeken om verheldering (RQ) waarop verplicht een antwoord dient te volgen, hier Answer 
(AQ) genoemd. De samenhang tussen deze taalhandelingen betreft konnektiviteit in de verbinding 
van tekst (zie § 5.3.1.2). De verwachting is dat de meisjes er meer gebruik van zullen maken 
dan de jongens. Het totaalgebruik van deze eerste (Q en RQ) paardelen en tweede (AQ) bij de 
meisjes en de jongens is als volgt. 
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Tabel 6.3.4.4. Gebruik van vragen (Q) en verzoeken om 
verheldering (RQ) (of eerste paardelen) en tweede 
paardelen (antwoord op vraag AQ) in percentages 
van het totaal aantal beurten (IB) per sekse 

Q+RQ AQ IB 

9 6% 5% 2252 

S 5% 6% 1695 

Uit tabel 6.3.4.4. blijkt dat de verwachting dat de meisjes vaker gebruik maken van bijbehorende 
taalhandelingen geen steun vindt in de resultaten. Er is een sekseneutraal gebruik van dit type 
konnektiviteit (cohesie) in deze gesprekken, namelijk in totaal 11 % van de beurten. Ook al bleek 
uit tabel 6.3.3 dat de meisjes meer vragen (Q) initiëren dan de jongens, de meisjesgesprekken 
en de jongensgesprekken bevatten een vergelijkbare hoeveelheid van deze samenhangende 
taalhandelingen. Er zijn dus geen significante sekseverschillen in het totaal aan (traditionele) 
taalhandelingen die een tweede paardeel als reactie afdwingen of een tweede paardeel zijn. De 
meisjes zowel als de jongens zijn op dit gebied even konnektief. 

6.3.4.4. Gesprek s verzorgende taalhandelingen 

Teneinde na te gaan of gespreksgerichtheid letterlijk tot uitdrukking komt in een groter gebruik 
van taalhandelingen die het gesprek beregelen {organisational act) of becommentariëeren {meta 
act) is onderzocht of er in het gebruik daarvan een sekseverschil is (zie ook § 5.3.1.2.). De 
verwachting is dat de meisjes meer gespreksverzorgende taalhandelingen zullen gebruiken dan 
de jongens. Voor de resultaten verwijs ik naar (de optelsom van) de percentages uit tabel 6.3.3. 
De meisjes gebruiken gemiddeld 16% management acts en de jongens gemiddeld 20%. Dit 
verschil is niet significant (t=-1.90 Df=87.79 p=.061 sd= 9.8/12.8). Er is dus geen reden om 
de meisjes gespreksgerichter te noemen in termen van het gebruik van organisational of meta 
acts. Evenmin is er reden om de jongens gespreksgerichter te noemen dan de meisjes. Wel is er 
een tendens dat de jongens vaker management acts gebruiken dan de meisjes. Dit kan te maken 
hebben met het feit dat de gesprekken van de jongens meer grapjes bevatten waardoor er vaker 
ingegrepen moet worden middels verzorgende taalhandelingen. Voorbeelden daarvan zijn "we 
hadden het over wensen, Pim!", "kappen man!" of de meta act "Je mot toch wat zeggen 
natuurlijk". In Gouda worden overigens significant vaker management acts geuit dan op Texel, 
namelijk respectievelijk 22% en 14% (t=3.54 Df=83.25 p=.001 sd=11.6/10). Dit geldt zowel 
voor het percentage organisational acts (10% > 8%) als het percentage meta acts (12% > 6%). 
Het effect voor regio (p= .000) is groter dan dat voor sekse (p= .047). Er is geen interactie effect 
tussen regio en sekse (p= .889) (ANOVA). In hoofdstuk 4 en in § 7.1 is reeds aangegeven dat 
de motivatie om (onbetaald) aan de onderzoekstaak mee te doen in Gouda lager was dan op Texel 
en de sfeer in de school in Gouda leek minder ontspannen. Het is dan niet onlogisch dat er in 
zo'n gesprekssetting - los van regionale of seksespecifieke interactionele normen - meer 
gespreksverzorging noodzakelijk is. 
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6.3.5. Conclusie taalhandelingen 

De meisjes en de jongens maken gebruik van dezelfde taalhandelingen en grotendeels in gelijke 
mate. Voor een aantal taalhandelingstypen geldt dat er sprake is van seksepreferent gebruik 
ervan. In eerste instantie lijken de verwachtingen ten aanzien van het gebruik van taalhandelingen 
bij de meisjes en de jongens uit te komen. De meisjes maken significant vaker dan de jongens 
gebruik van taalhandelingen die het locale gespreksonderwerp handhaven (topic-continuïteit) en 
taalhandelingen die instemmen (agreement) met de inhoud van de beurt van de voorafgaande 
sprekerster. De meisjes maken in het bijzonder vaker gebruik van de advance act, de co-
proposal, de vraag en het positieve oordeel. De meisjes zijn in dit opzicht konnektiever te 
noemen dan de jongens, doordat zij meer aansluiten op en instemmen met de beurten van een 
ander. Bovendien lijken de meisjes meer gericht op de ander doordat zij meer vragen aan elkaar 
stellen dan de jongens dat doen. Deze vragen zijn echter vaak spreekvloer verkrijgende vragen 
als "weet je wat ik leuk vind?" of vragen naar de oordelen van anderen over een voorgestelde 
wens. Bij de jongens is het verwachte grotere gebruik van grapjes aangetroffen en een groter 
gebruik van beurten die op de eigen tekstbijdrage gericht zijn, de zogenaamde zelf advance act. 
In tweede instantie blijkt er, tegen de verwachting in, geen sekseverschil te zijn in het totale 
gebruik van bijbehorende taalhandelingen als vragen, verzoeken om verhelderingen en verplichte 
antwoorden daarop. De meisjes uiten dit type taalhandelingen niet meer dan de jongens. Evenmin 
is er sprake van een sekseverschil in het gebruik van de gespreksverzorgende taalhandeling 
organisational act of meta act. De meisjes noch de jongens kunnen in dit opzicht 
gespreksgerichter genoemd worden. Het meer of minder soepel verlopen van een gesprek lijkt 
hier een belangrijker beïnvloedende factor te zijn dan "sekse". In Gouda - waar men met een 
zekere weerstand de gesprekstaak uitvoerde, zie hoofdstuk 4 - werd namelijk significant vaker 
gebruik gemaakt van dit type taalhandelingen dan op Texel. Er lijken hieraan geen specifieke 
regionale interactionele normen ten grondslag te liggen. 

In derde instantie is er een onverwacht resultaat gevonden en wel in het frequentere gebruik door 
de meisjes in vergelijking tot de jongens van niet-instemmende taalhandelingen (disagreement) 
in het algemeen en negatieve oordelen in het bijzonder. Een van de kenmerken van coöperatief 
taalgebruik zou het tonen van "support" en "agreement". Alhoewel negatieve oordelen het locale 
topic - even - handhaven en in die opvatting dus konnektief zijn, is er door de semantische lading 
van negatieve oordelen ("daar vind ik geen reet aan") geen sprake van coöperativiteit in termen 
van "support". De meisjes maken significant vaker gebruik van dit type niet-ondersteunende en 
dus niet-coöperatiéve taalhandelingen dan de jongens. De jongens zijn in dit opzicht dus 
coöperatiever te noemen dan de meisjes. 
Alhoewel de jongens significant minder vaak dan de meisjes op eikaars beurten voortborduren 
door middel van de - serieuze - advance act, gaan zij wel significant vaker dan de meisjes door 
op eikaars grapjes. In hun grapjes zijn de jongens voortdurend bezig met elkaar te "dollen". Met 
andere woorden, de jongens zijn in hun niet-serieuze beurten sterk gericht op de ander. 
In hoofdstuk 5 heb ik aangegeven dat de analyse van taalhandelingen in eerste instantie een 
descriptieve doelstelling had en in tweede instantie inzicht moest verschaffen in de interactionele 
context van het gebruik van lexicaal-grammaticale konnektieven. De belangrijkste conclusie uit 
deze descriptieve taalhandelings-analyse is niet dat er een sekseverschil is in wel of niet 
instemmen met de uiting van een ander, zoals uit de literatuur naar voren kwam (zie hoofdstuk 
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2 en 3), maar dat er een sekseverschil is in het wel of niet expliciet verwoorden van oordelen 
of meningen. Indien een wens ter tafel wordt gebracht, dan reageren de meisjes doorgaans eerst 
met een expliciete beoordeling, hetzij positief hetzij negatief. Bij de jongens is dit significant 
minder: als zij het niet eens zijn met een voorstel van een ander dan maken zij een grapje of 
beginnen over iets anders. Zij kraken voorstellen niet af en hemelen ze ook niet op zoals de 
meisjes dat onderling doen. In het algemeen bestaat bijna één op de vijf beurten bij de meisjes 
uit een oordeel. Bij de jongens is dit één op de tien beurten. Hierdoor ontstaat de indruk dat een 
overkoepelende interactionele norm 'be-oordelen' (hetzij positief, hetzij negatief) een 
fundamenteel deel uitmaakt van de verbale interactie van de meisjes in dit type gesprekken. In 
hoofdstuk 7 wordt verder inzicht gegeven in de lexicaal-grammaticale vormgeving van deze 
oordelen. Hoe dit onverwachte resultaat te verklaren is en welke betekenis het uiten van 
(negatieve) oordelen door de meisjes en het zo veelvuldig maken van grapjes door de jongens 
kan hebben voor de theoretische opvatting betreffende coöperativiteit, komt in hoofdstuk 8 
(discussie) nader aan de orde. 
Allereerst komt in de volgende paragraaf het gebruik van de lexicaal-grammaticale konnektieven 
door de meisjes en jongens aan de orde. 

6.4. Vorm van de beurten: lexicaal-grammaticale konnektiviteit 

6.4.1 Inleiding 

De vorige paragraaf gaf inzicht in de functie van de deelverzameling beurten uit het corpus. In 
deze paragraaf komt de linguïstische vormgeving van diezelfde deelverzameling beurten aan de 
orde. De onderzoeksvraag daarbij is de volgende. 

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 onderzoeksvraag wordt beantwoord met behulp van de verzameling lexicaal-grammaticale 
variabelen, ook wel 'konnektieven' genoemd, die is opgesteld in § 5.4. 
Voor de duidelijkheid herhaal ik hier kort de aard van de verbindingen die deze konnektieven 
met de beurt van een ander tot stand brengen. De analyse-variabelen zijn daarbij cursief 
weergegeven. 

De onderzochte lexicaal-grammaticale entiteiten, brengen alle - op verschillende manieren - een 
verbinding tot stand met de beurten van anderen. Sterk-konnektieve entiteiten leggen een relatie 
met de beurt van een ander waarbij geen semantische verschuiving tussen de twee beurten 
optreedt of geen dwingende of hiërarchische relatie tot (de beurt van) de hoorderster. Sterk-
konnektieve entiteiten zijn derhalve de conjunctie additief, dejozwng-conjunctie, ellips, gehele 
(echoën) of gedeeltelijke repetitie en referentie. Bij de linguïstische entiteiten die een 
beurtoverdragende functie hebben (i.e. zogenaamde kataforische entiteiten) wordt als sterk-
konnektief beschouwd het gebruik van de interrogatief de adhortatief de tag question en het 
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vrijwillig niet afmaken van de beurt, de tailing off. 
De linguïstische entiteiten die zwak-konnektief genoemd worden, omdat er semantische 
verschuiving optreedt tussen twee beurten, zijn respectievelijk de conjunctie adversatief, de 
conjuncties 'overigen' ("nou" "jesses") en de attention getter (joh!) in pre- en post-clausale 
positie. De anaforische relaties die gelegd worden door middel van substitutie en expansie zijn 
eveneens zwak-konnektief genoemd omdat er bij substitutie sprake is van semantische 
verschuiving en bij expansie een directe lexicale cohesie ontbreekt. Van de entiteiten met een 
kataforische of beurtoverdragende functie is zowel het gebruik van de imperatief als de tag 
enforcer ("zeg! " "hoor! ") opgevat als zwak-konnektief omdat er een dwingende, a-symmetrische 
relatie met de (beurt van de) hoorderster gelegd wordt (zie voor een gedetailleerde bespreking 
van deze analyse-variabelen § 5.4). 

Uiteraard zijn de deelvragen hierboven verwant aan elkaar, maar vraag 3a heeft eerst betrekking 
op een mogelijk sekseverschil in de mate van het gebruik van alle lexicaal-grammaticale 
variabelen tesamen. De verwachting is dat de meisjes in hun beurten meer konnektieven zullen 
gebruiken dan de jongens. 
Bij vraag 3b wordt recht gedaan aan de diversiteit aan verbindingen die de lexicaal-grammaticale 
entiteiten tussen beurten tot stand brengen. In vergelijking tot de jongens zullen de meisjes 
vermoedelijk in hun beurten meer gebruik maken van sterk-konnektieve entiteiten en ook van 
konnektieven die een anaforische relatie leggen met de beurt van een ander. Op grond van 
eerdere onderzoeken valt te verwachten dat zij vooral meer gebruik zullen maken van de 
conjuncties additief en de joining-conjxmcüe, ellips, echo, referentie en expansie. De jongens 
gebruiken vermoedelijk vaker de conjunctie adversatief, attention getters en van substitutie te 
verwachten. 

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 
frequenter gebruik door de meisjes van de interrogatief, de adhortatief, en de tailing off maar 
anderzijds een preferentie bij de 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). 
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6.4.2. De mate en wijze van lexicaal-grammaticale verbindingen 

6.4.2.1. Globaal gebruik van lexicaal-grammaticale konnektieven 

Het gebruik door de meisjes en de jongens van konnektieven in hun beurten is als volgt. 

Tabel 6.4.1. Het gemiddelde en het totaalgebruik van 
konnektieven (KON) en beurten en het gemiddeld 
aantal konnektieven per beurt per sekse 
(KON/Beurt) [***p<;.005, **p<.01] 

KON Beurt KON/Beurt 

9 (65)3120 (47)2252 1.37* 

â (45)2160 (35)1695 1.25 

Tabel 6.4.1. laat zien dat conform de verwachting de beurten van de meisjes gemiddeld 
significant meer konnektieven bevatten dan die van de jongens, respectievelijk 1.37 tegenover 
1.25 per beurt (t=2.70 Df=88.31 p=.0O8 sd= 19.4/25.1). De meisjes verbinden hun beurten 
dus vaker dan de jongens met elkaar door middel van lexicale en grammaticale elementen. Zoals 
gezegd, kunnen deze relaties echter sterk-konnektief of zwak-konnektief zijn. Hieronder komt 
de verdeling binnen het totaalgebruik van konnektieven naar sterkte van de verbindingen aan de 
orde. 

Tabel 6.4.2. Het gebruik van sterke (KON+) en zwakke (KON-)konnektieven in 
gemiddelden op het totaal aantal beurten en in percentages van het 
totaal aantal konnektieven per sekse [p*<.05; ***p<.005] 

KON+ KON- IKON 

$ .91*** 66 *** .46 34% 3120 

<S .72 58 .52* 42%*** 2160 

Tabel 6.4.2. laat zien dat de meisjes, conform de verwachting, significant vaker dan de jongens 
de sterk-konnektieve entiteiten gebruiken. Gemiddeld 66 procent van hun konnektieven bestaat 
uit de sterke varianten, bij de jongens is dit significant minder, namelijk gemiddeld 58 procent 
(t=4.62 Df=81 p=.000 sd=7/10.7). Het gebruik van sterke konnektieven in hun beurten is 
gemiddeld .91 bij de meisjes en .72 bij de jongens. Dit verschil is significant (t=5.18 Df=89.47 
p=.000 sd= 15.7/19.8. Het gemiddelde gebruik van zwakke konnektieven bij de jongens is met 
.52 per beurt significant groter dan bij de meisjes, wier beurten gemiddeld .46 zwakke 
konnektieven bevatten (t=-2.08 Df=81.50 p=.041 sd=12/18.2). 

Een tweede onderscheid dat gemaakt kan worden binnen het totaalgebruik van konnektieven is 
de verdeling naar konnektieven die een relatie leggen met de voorafgaande beurt (anaforisch) en 
konnektieven die een volgende beurt van een ander ontlokken of afdwingen (kataforisch). De 
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verdeling naar het gebruik van anaforische en kataforische entiteiten binnen het totaalgebruik van 
konnektieven bij de meisjes en de jongens is als volgt. 

Tabel 6.4.3. Het gebruik van anaforische (ANA) en kataforische 
elementen (KAT) in gemiddelden op het totaal aantal beurten 
en in percentages van het totaal aantal konnektieven per 
sekse. [***p<.005] 

ANA KAT IKON 

9 1.09*** 80%*** .28 20% 3120 

$ -93 75% .32 25% 2160 

Zoals verwacht, laat tabel 6.4.3 zien dat de meisjes significant meer aansluiten bij de beurten van 
een ander i.e. zij maken meer gebruik van lexicaal-grammaticale elementen met een anaforische 
verwijzing dan de jongens, respectievelijk 80% en 75% van hun konnektieven (t=-2.88 
Df=81.91 p=.O05 sd=6.8/10.3). Dit komt neer op gemiddeld 1.09 anaforisch element per beurt 
bij de meisjes en bij de jongens gemiddeld met .93 anaforisch element per beurt (t=4.09 
Df=90.78 p= .000 sd= 17.9/21.7. Er is geen sekseverschil in het gemiddelde gebruik per beurt 
van entiteiten met een kataforische functie. De meisjes gebruiken gemiddeld .28 kataforische 
elementen in hun beurten en de jongens gemiddeld .32. (t=1.62 Df=81.49p=110sd=10/15.2). 

Hieronder zijn de beide analyseperspectieven (tabel 6.4.2 en 6.4.3) samengenomen in een 
overzicht van het relatieve gebruik door de meisjes en de jongens van anaforische en kataforische 
entiteiten onderverdeeld naar zwakke en sterke verbindingen. 

Tabel 6.4.4. Het gebruik van sterke(+) en zwakke(-) anaforische entiteiten (ANA+, ANA-) en 
sterke(+) en zwakke(-) kataforische entiteiten (KAT+, KAT-) in gemiddelden op het 
totaal aantal beurten en in percentages van het totaal aantal konnektieven per 
sekse.[***p^.005]. 

ANA+ ANA- KAT+ KAT- IKON 

$ .70*** 51%*** .39 29% .2115% .7 5% 3120 

â -53 43% .39 31% .1815% .1211%*** 2160 

Uit tabel 6.4.4. blijkt dat de meisjes significant vaker dan de jongens anaforische entititeiten 
gebruiken die een sterke konnektie met de beurt van een ander leggen. Zeker de helft (51 %) van 
hun konnektieven bestaat uit deze sterke aansluitende linguïstische elementen, bij de jongens is 
dit 43% (t=4.01 Df=88.40 p=.000 sd=8.5/ll). Bovendien blijkt uit deze tabel dat, alhoewel 
er in het totaalgebruik van kataforische entiteiten geen sekseverschil is aan te tonen (zie tabel 
6.4.3), de jongens in verhouding tot de meisjes significant vaker gebruik maken van zwak 
konnektieve kataforische entiteiten dan de meisjes. Een bijna twee keer zo groot gedeelte 
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(namelijk elf procent) van hun konnektieven bestaat uit zwak kataforische elementen, bij de 
meisjes is dit vijf procent (t=-4.24 Df=66.33 p=.000 sd=3.8/8.3). 
Nu een algemeen beeld is ontstaan van het gebruik van de verschillende manieren om beurten 
te verbinden met die van een ander, volgen hieronder de resultaten van het gebruik per sekse van 
de afzonderlijke lexicaal-grammaticale entiteiten. 

6.4.2.2. Specifiek gebruik van lexicaal-grammaticale konnektieven 

In de vorige paragraaf is, bij de kwantificering van de verschillende manieren waarop beurten 
met elkaar verbonden worden, al enig inzicht gegeven in de wijze van konnektiviteit, 
bijvoorbeeld dat de meisjes meer anaforische entiteiten en sterke konnektieven gebruiken dan de 
jongens. Op hun beurt gebruiken de jongens weer meer zwak-kataforische entiteiten in hun 
beurten. Om welke lexicaal-grammaticale entiteiten het hierbij nu precies gaat, komt in deze 
paragraaf aan de orde. Hieronder wordt duidelijk in welke mate de meisjes en de jongen in hun 
beurten gebruik maken van de afzonderlijke variabelen op dit lexicaal-grammaticale niveau. 

Tabel 6.4.5. Het gebruik per konnektief in beurten in percentages van 
het totaal aantal beurten per sekse [*p<.05; **p<.01 ; ***p<005] 

KONNEKTIEVEN ? <? 

ANA+ Conjunctie additief 
Jo/n/ng-conjunctie 
Ellips1 

Repetitie 
Echo 
Referentie 

ANA- Conjunctie adversatief 
Conjunctie overigen f nou") 
Attention getter 
Substitutie 
Expansie 

KAT+ Interrogatief 
Adhortatief 
Tag question 
Tailing off 

KAT- Imperatief 
Tag Enforcer 
Attention Getter 

1 Inclusief ellips in naadloos afgemaakte zinnen (zie § 5.4. en § 7.2.) 

20% *** 15% 
2% 2% 
13%*** 9% 
17% 16% 
3%** 1% 
15%*** 11% 

7% 5% 
10% 12% 
2% 4% 
15% 14% 
5%* 3% 

14% 12% 
1% 2% 
2% 2% 
4%* 2% 

3% 5% 
2% 3% 
2% 5% 
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De resultaten uit tabel 6.4.5. laten kort samengevat zien dat de meisjes significant vaker dan de 
jongens gebruik maken van de anaforische verbindingen conjunctie additief tn ellips, letterlijke 
herhaling (echo), referentie en expansie. Bovendien laten de meisjes significant vaker dan de 
jongens hun beurt afsterven met een kataforische of 'beurtoverdragende' functie: de zogenaamde 
tailing off. Al deze linguïstische middelen leggen een sterke verbinding met de beurten van een 
ander. Uit tabel 6.4.5. blijkt voorts dat de jongens significant vaker dan de meisjes gebruik 
maken van beurten die een imperatief bevatten of die beginnen of eindigen met een attention 
getter ("hee", "joh"). Deze elementen leggen een zwak-konnektieve relatie met de beurt van een 
ander. Hieronder bespreek ik deze resultaten in het licht van de verwachtingen. Ik gebruik 
daarbij indien mogelijk voorbeelden uit de fragmenten uit de vorige paragraaf, zodat de abstracte 
cijfers in het licht van de feitelijke interactie komen te staan. (In hoofdstuk 7 wordt dit nog 
duidelijker). 
De meisjes sluiten in vergelijking tot de jongens conform de verwachting meer aan bij de beurt 
van een ander door middel van de conjunctie additief, "ja dat gaan we doen", "en daarna naar 
Disneyland". Gemiddeld twintig procent van hun beurten begint met een dergelijk aansluitend 
lexicaal element, tegen gemiddeld vijftien procent van de beurten van de jongens (t=2.95 
DF=93.63 p = .004 sd=19.7/15.1. Elliptische constructies (alleen die waarbij het gedeleerde 
element uit de beurt van een ander komt), komen in gemiddeld dertien procent van de beurten 
van de meisjes voor en in gemiddeld negen procent van de beurten van de jongens. Dit verschil 
is significant (t=3.38 Df= 85.74 p=.001 sd=6.2/4.5). Dit resultaat is inclusief het gebruik van 
ellips dat ontstaat bij het grammaticaal naadloos afmaken van zinnen van een ander. In dit 
afmaken van eikaars zinnen is echter geen sekseverschil aan te tonen, de meisjes en de jongens 
doen dat beiden in één procent van hun beurten. De meisjes leggen significant vaker anaforische 
relaties door middel van referentie: "ja dat is leuk" c.q. "stom". In gemiddeld vijftien procent 
van hun beurten refereren de meisjes aan de woorden van een ander, tegen elf procent bij de 
jongens (t=3.08 Df=93.92 p=.0O3 sd=7/72). De meisjes sluiten voorts vaker dan de jongens 
aan bij een beurt van een ander door middel van expansie, de uitbreiding van een semantisch 
domein zonder directe lexicale verbinding: "tropisch eiland" -» "blauwe zee". In gemiddeld vijf 
procent van de beurten van de meisjes en drie procent van de jongens is er sprake van een 
dergelijke semantische verbinding (t=2.07 Df=91.86 p=.041 sd=4.8/4.1). 
Reïteratie van de woorden van een ander door middel van echoën, ("warm tropisch eiland" -* 
"warm tropisch eiland") het letterlijk herhalen van een gehele zin van de ander, komt in 
gemiddeld drie procent van de meisjesbeurten voor, terwijl de jongens in gemiddeld één procent 
van hun beurten letterlijk de zin van een ander herhalen: "in een zakkie" -» "in een zakkie" 
(t=2.68 Df=93.57 p= .009 sd=2.7/2.9. Gemiddeld vier procent van de meisjesbeurten eindigt 
met een tailing off, oftewel het laten wegsterven van de eigen beurt zodat een ander de beurt kan 
overnemen: "deltavliegen ofzo eh+...". De jongens beëindigen gemiddeld twee procent van hun 
beurten met een tailing off(t=2Al Df=91.79 p=.018 sd=3.3/3.9). 

Er is geen sekseverschil aangetroffen in het gebruik van de zogenaamde joining-conjxmctie ("ja 
maar dat vind ik niet leuk"). Zowel de meisjes als de jongens gebruiken deze even weinig. 
Gemiddeld twee procent van hun beurten wordt voorafgegaan door een dergelijke conjunctie, die 
eerder pro forma zou aansluiten bij de beurt van een ander dan werkelijk inhoudelijk en daardoor 
een vrouwelijke strategie zou zijn. Ook het verwachte frequentere gebruik van repetitie door de 
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meisjes is in dit corpus niet gevonden. In een bijna gelijke mate (namelijk gemiddeld 17% en 
16% van hun beurten) repeteren de meisjes en de jongens een lexicaal element uit de beurt van 
een ander: "kanoen" -» "kanoen ja"; "maanmannetje" -» "maanmannetje". Evenmin is de 
verwachting bevestigd dat de meisjes de adhortatief: "laten we gaan deltavliegen", vaker 
gebruiken dan de jongens. Het gebruik van de tag question ("deltavliegen, hel") is - analoog aan 
andere onderzoeken - niet seksepreferent bevonden (zie hoofdstuk 2). 
De jongens gebruiken conform de verwachting significant vaker dan de meisjes de imperatief. 
Gemiddeld vijf procent van hun beurten is in de imperatief gesteld {"hou op met boeren man! ") 
tegen drie procent van die van de meisjes (t=-2.38 Df=77.22 p=.020 sd=3.8/6.3).' 
Eveneens conform de verwachting beginnen en eindigen meer beurten van de jongens met een 
attention getter ("nee dat is leuk", "niet doen joh"). In gemiddeld tien procent van de 
jongensbeurten wordt de aandacht van de ander getrokken middels een dergelijke attention getter, 
bij de meisjes gebeurt dit in vier procent van hun beurten (t=-3.87 Df=63.26 p=.000 
sd=4/9.6). 
Het verwachte grotere gebruik van substitutie door de jongens is niet aangetroffen. In veertien 
procent van de beurten van de jongens wordt een lexicaal element uit de beurt van een ander 
gesubstitueerd, terwijl dit bij de meisjes in vijftien procent van hun beurten gebeurt. Ook het 
verwachte grotere gebruik van de conjunctie adversatief ("maar ik vind dat niet leuk") en de tag 
enforcer ("doen we echt niet hoor!") door de jongens is niet aangetroffen. Voor wat betreft het 
gebruik van de conjunctie adversatief is er zelfs een tendens dat de meisjes deze vaker gebruiken 
dan de jongens, namelijk in zeven procent van hun beurten en de jongens in vijf procent van hun 
beurten (t=1.95 Df=89.63 p=.054 sd=4.2/5.3). 

Er is regionale variatie in het gebruik van dey'ow/'ng-conjunctie "ja maar" die in Gouda voorgaat 
aan gemiddeld drie procent van de beurten en op Texel slechts in één procent van de beurten 
(t=2.18 Df=59.50 p=.033 sd=3.6/1.9. In Gouda worden gemiddeld vijf procent van de 
beurten in de imperatief gesteld, tegen drie procent op Texel (t=2.03 Df=64.02 p=.046 
sd=6.5/4). De tag question wordt op Texel vaker gebruikt dan in Gouda: respectievelijk in 
gemiddeld drie procent en één procent van de beurten (t=-2.88 Df=93.28 p = .005 sd=2/2.8). 
Bij geen van de andere (veel vaker voorkomende) analyse-variabelen én het totaalgebruik aan 
konnektiviteit is regionale variatie aangetroffen. 

Ter illustratie van deze onderzoeksresultaten volgt hieronder het fragment "Rollerskates" van de 
meisjes waarin de hier besproken konnektieven hun interactionele context krijgen. 
Dit is slechts één fragment uit een lang meisjesgesprek dat uit meerdere van dit soort sequenties 
bestaat. De beurten 4, 17 en 21 vangen aan met een conjunctie additief "ja". In 6 reageert DEA 
in het geheel niet op de herhaalde vraag van A AG wat bungee jumpen toch is, maar begint haar -
spreekvloer verkrijgende - vraag "weet je wat ook nog is?" wel met de conjunctie adversatief 

'Er is géén sekseverschil in het totaalgebruik aan kataforische grammaticale constructies als 
interrogatieven, imperatieven en adhortatieven gezamenlijk. Ongeveer een vijfde (=18%) van 
de beurten van de meisjes en de jongens bevat een dergelijke zinsvorm. Dit betekent dat de 
overige beurten (82%) in dit corpus in de declaratief zijn gesteld. 
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"maar". Ook beurt 9 van AAG begint met een conjunctie adversatief "nee". Beurten 11 en 13 
beginnen met de evaluatieve conjuncties "zoo:" en "godver" die onder conjuncties overigen zijn 
geschaard. De beurten 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19 en 21 bevatten allemaal referentie door 
middel van "dat" (of "da's"). Beurt 14 begint met een conjunctie adversatief "maar". Beurten 
3, 5, 6, en 16 zijn alle in de interrogatief. Beurt 4 van SAN eindigt met een tailing off "eh + . . ." 
en beurt 12 van DE A met de attention getter "man". [NB. DE A in beurt 10 vervolgt haar eigen 
betoog in 7/8 waardoor "dan" aansluit op de eigen beurt en niet op die van iemand anders, deze 
is niet als conjunctie gescoord. "Tof" in beurt 12 is niet als substitutie van "heftig" uit 11 
beschouwd en "tof" in 13 niet als repetitie van "tof" van DEA in 12. Repetitie en substitutie is 
voorbehouden aan inhoudswoorden, zie § 5.4.] 

(14) FRAGMENT "ROLLERSKATES" 

1 DEA 
2 SAN; 
3 AAG 
4 SAN 
5 AAG 
6 DEA 
7 DEA 
8 
9 AAG 

10 DEA 
11 SAN 
12 DEA 
13 SAN: 
14 DEA 
15 
16 AAG 
17 SAN 
18 DEA 
19 AAG 
20 SAN 
21 DEA 

bungee jumpen. 
< j a> [ > ] . 
< w a t > [ < ] is dat ? 

ja dat lijkt me tof eh +... 
wat is dat toch? 
maar weet je wat ook nog is? 
heb je rollerskates en dan moet je ook van een brug maar dan met 
rollerskates, dan neem je eerst een aanloop + . . . 
<nee ik durf dat niet> [ > ] . 
< dan ga je op de schans > [ < ] en dan val je opeens naar beneden. 
zoo: dat is echt wel heftig. 
da's < tof man > [ > ] . 
<godver> [ < ] da's echt wel tof. 
maar je ken ook tegen die brug eh dat je onder die brug komt dan 
spatje opeens uit elkaar, 
vind je Ja? <gaaf> [ > ] ? 
<ja dat> [ < ] doen we. 
hihi 
hihi 
hihi 
ja dat doen we. 

6.4.3. Conclusie lexicaal-grammaticale vorm 

Er is geen sprake van sekse-exclusief gebruik van konnektieve lexicaal-grammaticale elementen. 
Zowel de meisjes en de jongens maken gebruik van alle hier onderscheiden linguïstische 
konnektieve entiteiten. Zij doen dit echter wel in verschillende mate. De meisjes leggen in hun 
beurten meer verbindingen met de beurt van een ander. Gemiddeld bevat een meisjesbeurt 1.37 
van dergelijke konnektieven en een jongensbeurt 1.25. Deze lexicaal-grammaticale variabelen 
zijn als operationalisatie van de notie coöperativiteit naar voren gebracht. Voor wat betreft de 
mate van gebruik van konnektieven kunnen de meisjes dus coöperatiever genoemd worden dan 
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de jongens. In het algemeen sluiten zij vaker aan bij de beurt van een ander, dat wil zeggen dat 
zij meer anaforische entiteiten gebruiken dan de jongens. In het bijzonder maken de meisjes 
gebruik van: de conjunctie additief, ellips, referentie of het letterlijk herhalen (echoën) van de 
beurt van een ander of expansie van het voorafgaande locale gespreksonderwerp. Zij dragen hun 
beurten meer dan de jongens over aan anderen door middel van een tailing off. In het algemeen 
gebruiken de meisjes meer sterk-konnektieve linguïstische middelen dan de jongens, dat wil 
zeggen dat er minder semantische verschuiving tussen twee meisjesbeurten plaats vindt dan bij 
de jongens en dat er een symmetrische relatie gelegd wordt met de (beurt van de) hoorsters. 
Ook de jongens verbinden hun zinnen linguïstisch aan elkaar, echter niet in even grote mate als 
de meisjes, en verschillend voor wat betreft de aard van de relatie. In het algemeen gebruiken 
zij minder anaforische en minder sterk-konnektieve entiteiten dan de meisjes. In het bijzonder 
door hun frequenter gebruik van imperatieven en attention getters kan de relatie die zij leggen 
met de gesprekspartners eerder hiërarchiserend dan egaliserend genoemd worden. Deze 
linguïstische elementen vormen echter maar een klein deel van hun totaal aan konnektieve 
middelen. Ook de jongens maken in verhouding - zij het minder dan de meisjes - meer gebruik 
van sterk-konnektieve entiteiten dan van zwak-konnektieve entiteiten en meer van anaforische 
elementen dan van kataforische elementen. Het linguïstisch aansluiten bij de beurten van een 
ander met behulp van conjuncties en reïteratie is onderdeel van de gebruikelijke samenwerking 
in gesprekken. De conclusie is dan ook dat al deze adolescenten samenwerken in deze gesprekken 
maar dat sommigen (?) dit meer en sterker doen dan anderen (â). 

Tot slot is het van belang om de verwachtingen die niet zijn uitgekomen naar voren te halen. 
Tegengesteld aan de verwachting blijkt er geen sekseverschil aan te tonen in het gebruik van de 
(semantisch tegengestelde) conjunctie adversatief ("nee", "maar") en het gebruik van substitutie, 
waarmee iemand de autonome bijdrage in zijn of haar beurt zou benadrukken. Dit is nogal 
opmerkelijk omdat het gebruik van deze elementen altijd beschouwd is als een fundamenteel 
onderdeel van het competitieve (en dus niet coöperatieve) taalgebruik van jongens en mannen. 
Mijn onderzoeksresultaten tonen een vergelijkbaar gebruik aan bij de meisjes en de jongens in 
het gebruik van substitutie en zelfs een tendens dat de meisjes meer gebruik maken van de 
conjunctie adversatief. Evenmin is er een sekseverschil in het gebruik van de zo coöperatief 
genoemde pro forma aansluiting "ja maar", die hier ycwn'/ïg-conjunctie is genoemd. Ook de 
vermeende vrouwelijke voorkeur voor het gebruik van de interrogatief of de aansporing om iets 
gezamenlijk te gaan doen door middel van de adhortatief is niet aangetroffen bij deze 
leeftijdsgroep meisjes. 
De vraag rest nu in welke interactionele context (i.e. taalhandelingen) deze lexicale en 
grammaticale entiteiten door de meisjes en de jongens worden gebruikt. In het volgende 
hoofdstuk (7) wordt de relatie tussen de vorm (lexicaal-grammaticale konnektieven) en de functie 
(taalhandeling) van de beurten nader onderzocht. 


