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7. DE RELATIE TUSSEN VORM EN FUNCTIE VAN DE BEURTEN 

7.1. Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de meisjes significant vaker gebruik maken van 
konnektieve elementen in hun beurten dan de jongens (§ 6.4.2.1). Daarbij bleek dat de meisjes 
vaker aansluiten aan de beurt van een ander door middel van de conjunctie additief, ellips, 
reïtereren door middel van referentie of het letterlijk herhalen van de beurt van een ander, het 
zogenoemde echoën. Ook breiden zij het locale topic in de beurt van de ander meer dan de 
jongens uit door middel van semantische expansie. Bovendien eindigen bij de meisjes significant 
meer gespreksbeurten dan bij de jongens op een tailing off. De jongens beginnen en eindigen 
significant vaker dan de meisjes hun beurten met een attention getter en maken, voor wat betreft 
de grammaticale zinsvorm van de beurten, significant vaker dan de meisjes gebruik van de 
imperatief. De vraag is nu of naast de hier gesignaleerde kwantitatieve verschillen in het gebruik 
van konnektieven er ook een sekseverschil is in het gebruik van deze lexicaal-grammaticale 
elementen in bepaalde taalhandelingen. 
Uit de taalhandelingsanalyse is immers gebleken dat de meisjes meer dan de jongens gebruik 
maken van de taalhandelingen advance act, positieve en negatieve oordelen, en dat zij meer 
vragen en co-proposals initiëren. De jongens maken meer grapjes dan de meisjes en uiten meer 
zelfaanvullende beurten, de zogenoemde zelf advance acts (zie § 6.3). Deze seksepreferentie voor 
bepaalde taalhandelingen kan een oorzaak zijn voor de geconstateerde sekseverschillen in de mate 
van het gebruik van lexicaal-grammaticale elementen. Een groter gebruik van een bepaalde 
taalhandeling kan leiden tot een groter gebruik van een specifiek lexicaal of grammaticaal 
element waarmee deze taalhandeling door de meisjes of de jongens is vormgegeven. Daarbij kan 
een sekseverschil in vormgeving van bepaalde taalhandelingen ook leiden tot een evenredig 
totaalgebruik van bepaalde lexicale of grammaticale elementen bij de meisjes en de jongens. 
Immers, een frequenter gebruik van de ene taalhandeling - met dat element - bij de meisjes en 
een groter gebruik van de andere taalhandeling - met datzelfde element - door de jongens, kan 
een zelfde totaalgebruik van zo'n element bij de meisjes en jongens opleveren. 
In dit hoofdstuk komt dus de relatie tussen het gebruik van taalhandelingen en het gebruik van 
lexicaal-grammaticale elementen aan de orde. Bij dit - sterk exploratieve onderdeel van het 
onderzoek - wordt eerst nagegaan of er sekseverschillen zijn in de distributie van de lexicaal
grammaticale konnektieven over taalhandelingen (§ 7.2). Vervolgens wordt onderzocht hoe de 
meisjes en de jongens hun taalhandelingen linguïstisch vormgeven en of er dienaangaande 
sekseverschillen zijn aan te wijzen (§ 7.3). De onderzoeksvragen daarbij zijn respectievelijk: 

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

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

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven, is de empirische evidentie ten aanzien van een mogelijke 
seksespecifieke relatie tussen linguïstische vorm (konnektieven) en functie (taalhandelingen) 
gering. De doelstelling van deze analyses is in eerste instantie dan ook descriptief van aard. Wel 
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zijn - uitgaande van een aantal eerdere onderzoeksresultaten - enkele verwachtingen opgesteld 
omtrent een seksepreferent gebruik van bepaalde konnektieven in bepaalde taalhandelingen. 

Uitgaande van een vermeende dispreferentie bij meisjes en vrouwen voor het uiten van niet-
coöperatieve en niet-ondersteunende uitingen, is de verwachting dat disagreement in het algemeen 
en negatieve oordelen in het bijzonder, door de meisjes meer linguïstisch verpakt (verzacht) 
zullen worden door middel van sterke konnektieven dan door de jongens. In het bijzonder voor 
negatieve oordelen wordt verwacht dat de meisjes deze met de y'o/rawg-conjunctie (conjunctie 
additief+adversatief) zullen beginnen. Voor de jongens is de verwachting dat zij in de context 
van disagreement meer substitutie gebruiken dan de meisjes, dat wil zeggen in negatieve oordelen 
en in counter-proposals. 
Uit de literatuur bleek bovendien dat meisjes bij hun formulering van voorstellen aan derden deze 
eerder dan jongens in termen van de groep zouden doen. Voor dit gesprekstype zou het om een 
sekseverschil in de linguïstische vormgeving van wensvoorstellen of gespreksorganiserende 
taalhandelingen kunnen gaan. De verwachting is dat wensvoorstellen, (i.e. proposal, co-proposal 
en counter-proposal) en gespreksorganiserende taalhandelingen (organizational act) door de 
meisjes vaker in de interrogatieve of adhortatieve zinsvorm worden gedaan dan door de jongens. 
De jongens zullen bij deze taalhandelingen vermoedelijk vaker gebruik maken van de imperatief. 

Bovenstaande verwachtingen gelden voor beide onderzoeksvragen, omdat zij vanuit verschillend 
perspectief in principe hetzelfde onderzoeken. Het verschil tussen beide perspectieven is dat uit 
de analyse van de konnektieven en hun distributie over taalhandelingen (vraag 4) kan blijken dat 
konnektief y door de jongens hoofdzakelijk gebruikt wordt in taalhandeling x. Uit 
onderzoeksvraag 5 kan daarentegen voortkomen dat taalhandeling x voornamelijk wordt 
vormgegeven door konnektief z, en niet door y. 
Beide onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van dezelfde variabelen uit de 
taalhandelings- en de lexicaal-grammaticale analyse. Hierbij is geen gebruik meer gemaakt van 
statistische analyses gezien de vaak kleine aantallen van de data per cel. De 
frequentieberekeningen zijn met behulp van Childes tot stand gekomen en met de hand berekend 
in percentages van het gebruik ervan. In § 7.2 gaat het om de verdeling van het totaalgebruik 
per konnektief bij de meisjes en jongens over verschillende taalhandelingen. In § 7.3 is per 
taalhandeling en per sekse aangegeven welk percentage daarvan welk konnektief bevat. Dit 
onderzoeksdeel is dus sterk exploratief. In dit hoofdstuk heb ik wel veel voorbeelden ingelast ter 
illustratie van de onderzoeksresultaten. Dit is en blijft immers een onderzoek naar verbale 
interactie waardoor getallen en cijfers vaak minder beeldend zijn dan de daadwerkelijk geuite 
taalhandelingen en hun letterlijke bewoordingen van de meisjes en de jongens in dit corpus. 
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7.2. Lexicaal grammaticale konnektieven in taalhandelingen 

In het navolgende is per lexicaal-grammaticaal konnektief onderzocht of de meisjes en de jongens 
in dezelfde mate gebruik maken van konnektieven in bepaalde taalhandelingen of dat er een 
sekseverschil is in de distributie van bepaalde konnektieven over verschillende taalhandelingen. 
Tabel 7.2. geeft zowel voor de meisjes als voor de jongens per konnektief welk percentage 
daarvan in welke taalhandeling wordt gebruikt. Deze tabel moet van links naar rechts gelezen 
worden. De distributie van bijvoorbeeld de conjunctie additief (ADD) over de taalhandelingen 
bij de meisjes en jongens is als volgt. Onder elke taalhandeling (verticale kolom) staan de 
percentages van dat gedeelte van alle conjuncties additief die door de meisjes of de jongens zijn 
gebruikt. (n=aantal meisjes- of jongensbeurten met een conjunctie additief, respectievelijk 470 
en 258). Zo is te zien dat bij de jongens twintig procent van hun conjuncties additief in hun 
grapjes (gr) wordt gebruikt, en bij de meisjes slechts negen procent. De meisjes gebruiken 28% 
van hun conjuncties additief in hun advance acts (aa), en 22% in hun positieve oordelen (pj). 
Bij de jongens is dit respectievelijk twintig en vijftien procent. 

Voorafgaande aan elke bespreking van een variabele geef ik de resultaten van het gebruik per 
variabele op het totaal aantal beurten bij de meisjes en de jongens. Deze gegevens komen uit § 
6.4. 

7.2.1. Anafonsche entiteiten in taalhandelingen 

7.2.1.1. Conjuncties in taalhandelingen 

Conjunctie additief 
Uit § 6.4 kwam voort dat de meisjes significant vaker hun beurten beginnen met een conjunctie 
additief (20%) dan de jongens (15%), respectievelijk n=470 en n=258. Uit tabel 7.2. blijkt dat 
het grotere gebruik van de conjunctie additief door de meisjes voornamelijk veroorzaakt wordt 
door hun significant grotere gebruik van de advance act ("naar de jungle" -"en gaan we daar 
kanovaren") en positieve oordelen ("ja dat is leuk"), waarin bij de meisjes de meeste van hun 
conjuncties additief gebruikt worden, respectievelijk 28% en 22%. Bij de meisjes gebeurt dit in 
34 beurten nog in dubbele vorm, namelijk "ja en halfbloedjes krijgen". De jongens hebben een 
dubbele conjunctie additief in acht beurten. De jongens gebruiken deze conjunctie ook in 
voornoemde taalhandelingen, maar minder dan de meisjes, namelijk twintig procent in advance 
acts en vijftien procent in positieve oordelen. De jongens sluiten met twintig procent van hun 
conjuncties additief veel vaker aan in hun grapjes: "de leraren opsluiten" -"en martelen 
natuurlijk", dan de meisjes (negen procent). Zonder grapjes bij de jongens zou het sekseverschil 
in gebruik van de conjunctie addititief nog groter zijn geweest. Bovendien valt op dat de meisjes 
meer dan de jongens een conjunctie additief inzetten bij een problemizing act (respectievelijk 
zeven procent tegen één procent) en dat er een tendens is dat de jongens meer (negen procent) 
aansluiten aan de beurt van een ander middels de conjunctie additief bij de gespreksverzorgende 
taalhandelingen organisational act (OA) en meta act (MA) dan de meisjes (zes procent). 
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iowH/ig-conjimctie (adav) ("ja maar", "ja nee") 
Er is geen sekseverschil in de mate van gebruik van de^o/rang-conjunctie "ja maar" (In tabel 7.2 
afgekort tot ADAV). Twee procent van zowel de meisjes- als de jongensbeurten sluiten op deze 
wijze aan bij de vorige beurt (n=50 en n=38). Beiden gebruiken deze voornamelijk in de 
problemizing act (PA): "ja maar, hoe wil je dat dan doen?" en in de advance acts (AA): "ja 
maar daar kunnen we ook deltavliegen"). De verwachting was dat de meisjes negatieve oordelen 
veelvuldig vooraf laten gaan door deze pro forma aansluitende (=additieve) conjunctie. Dit is 
niet echt bevestigd. Slechts zes procent van de negatieve oordelen van de meisjes beginnen met 
een dergelijke conjunctie. Bij de jongens komt dit weliswaar in geen enkel negatief oordeel voor, 
maar er lijkt geen reden te zijn om deze zo genoemde camouflagetechniek een belangrijke rol 
in Nederlandse gespreksvoering toe te kennen en zeker niet in seksespecifiek opzicht. Dejoining-
conjunctie voorafgaande aan de meta acts bij de jongens betreffen beurten als: "ja maar ik weet 
het ook niet hoor". 

Conjunctie adversatief 
Er is geen significant verschil gevonden in de mate van het gebruik van de conjunctie adversatief 
door de meisjes en de jongens, alhoewel er wel een tendens is gesignaleerd dat de meisjes 
hiervan vaker gebruik maken dan de jongens. Respectievelijk zeven procent (n=160) en vijf 
procent (n=89) van de beurten van de meisjes en de jongens beginnen met een dergelijke 
conjunctie die een semantisch contrast met de voorafgaande uiting tot uitdrukking brengt: "maar 
dan val je te pletter" of "nee dat is heel duur". Deze wordt door beide seksen (vijftien procent) 
hoofdzakelijk in de voortbordurende advance act gebruikt. Tabel 7.2 toont voorts dat de meisjes 
twee keer zo vaak (24%) de conjunctie adversatief gebruiken in negatieve oordelen dan de 
jongens (12%). De meisjes versterken dus hun negatieve oordelen - die zij significant vaker uiten 
dan de jongens - door deze te beginnen met een contrasterende conjunctie. De jongens gebruiken 
deze contrasterende conjunctie het meest in hun grapjes (zestien procent), waarbij ze vooral 
aansluiten, bijvoorbeeld op de wens "nooit meer natuurkunde" - "maar ik heb al mijn 
natuurkunde al verscheurd" of na de opmerking dat ze al drie uur aan het praten waren "nee en 
twintig seconden". Ook grappig beleefde afwijzingen van geintjes beginnen met een conjunctie 
adversatief: "Dick mag in de zijspan" -"nee liever niet". De meisjes gebruiken nauwelijks (vier 
procent) adversatieve conjuncties in hun grapjes. De jongens maken meer dan de meisjes gebruik 
van de conjunctie adversatief voorafgaande aan organisational acts (vijftien procent tegen negen 
procent). Deze laatste zijn van het type "maar je moet toch een wens verzinnen man!" of "maar 
wat moeten we nu doen?" Naast een overlap in gebruik van taalhandelingen met de conjunctie 
adversatief, bijvoorbeeld in de veelgebruikte advance act, lijkt het significante verschil in gebruik 
van negatieve oordelen (de meisjes meer) en grapjes (de jongens meer) tot een evenredige mate 
van gebruik van de conjunctie adversatief bij de meisjes en de jongens te leiden. 

Conjuncties "overigen" ("nou", "o", "jesses") 
Er is geen verschil in de mate van gebruik van conjuncties "overigen" tussen de meisjes en de 
jongens, respectievelijk tien en twaalf procent van hun beurten (n=225 en n=207). Deze 
verzamel-conjunctie bevat onder meer het ambiguë "nou" en de conjunctie causaal en 
"evaluatief". De laatste zijn pre-clausale elementen waarin een evaluatie van de voorafgaande 
beurt doorschemert: "jeezes dat vind ik triest dat vind ik helemaal niet horen". Als de meisjes 
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conjuncties "overigen" gebruiken, dan doen zij dat het meest in de advance acts (29%) en door 
middel van "nou": "nou dat is net als adopteren". "Nou" maakt bij de meisjes 58% uit van deze 
verzamelvariabele en bij de jongens 68%. De conjunctie causaal (dus, want) komt respectievelijk 
slechts dertien en drie keer voor bij de meisjes en de jongens. De jongens gebruiken deze 
conjuncties evenveel in de advance act: "nou als je een miljoen hebt kan je gelijk van alles 
kopen" als in grapjes (21%): "nou hij springt wel hihi". De evaluatieve conjuncties komen bij 
de meisjes vaker voor aan het begin van een negatief oordeel (zeven procent) zoals in: "gadver 
stomme beesten man" of "oh alsjeblieft spaar me ech!". Bij de jongens komen nauwelijks 
dergelijke evaluatieve conjuncties voor, namelijk in een half procent van het totaal aan 
conjuncties "overigen". Bij beiden wordt in vergelijkbare mate de conjuncties "overigen" 
gebruikt in de organisational act als in: "nou wat zullen we gaan doen?" of "nou wat zou jij dan 
doen?" en "nou we zijn d'r uit". Veertien procent van de "overige" conjuncties van de jongens 
gaat vooraf aan een wensvoorstel, als in "nou een voetbaltafel lijkt me ook wel opwindend" en 
een enkele conjunctie causaal: "dus we gaan de ruimte in". Bij de meisjes is dit minder, namelijk 
acht procent. In § 5.4. is aangekondigd dat deze gedetailleerde analyse van het gebruik van deze 
verzamel-variabele inzicht zou geven in de diversiteit ervan. Deze omvat ook de discourse 
marker "o", die bij de meisjes zestien procent uitmaakt van deze verzameling en bij de jongens 
twaalf procent. Voorbeelden hiervan zijn: "o nee", "o dat deltadingesen", "o backstage pas". Er 
is regionale variatie aangetroffen. De positieve oordelen van de Goudse kinderen (tien meisjes 
en drie jongens) beginnen met een conjunctie evaluatief "zoo:" (verlengde klinker, 
'bewonderende' toon): "zoo: echt tof!", "zoo: dat is gaaf!" , "zoo: dat is echt wel heftig!" of 
"zoo: tof man!". Niemand zegt dit op Texel, eerder "nou dat lijkt me wel wat" of "nou dat is 
tof jongen!". 

Het grotere gebruik van de conjuncties "overigen" door de meisjes in negatieve oordelen en 
advance acts (die zij vaker gebruiken dan de jongens) lijkt in evenwicht met het grotere gebruik 
van deze conjuncties door de jongens in grapjes - die zij significant vaker uiten dan de meisjes. 

7.2.1.2. Ellips 
De mate van gebruik van elliptische constructies bij de meisjes en de jongens is significant 
verschillend. Zoals in § 6.4 al naar voren kwam is dertien procent van de beurten van de meisjes 
(n=298) elliptisch en negen procent van de jongensbeurten (n=157). Ter herinnering, het gaat 
hier uitsluitend om beurten waarin het gedeleerde element in de beurt van een ander voorkomt, 
dus niet van elliptische spreektaalconstructies als "gaan (we) deltavliegen". 
Ellips wordt door de meisjes vooral gebruikt in de advance act (34%): " heel mooi okee heel 
groot (huis)" en het positieve oordeel (21 %): "(...) lijkt me echt ontzettend tof'. Bij de jongens 
wordt eveneens elliptisch aangesloten bij de beurt van een ander in advance acts (24%) maar de 
meeste ellips gebruiken zij in hun grapjes, 28% tegen de meisjes 10%. In grapjes vertonen de 
jongens dus een grote verbondenheid middels dit linguïstische middel: "dan gaat Willem wel 
toeren met Roodkapje" -"ja (...) met Pater Moeskroen"; "ja Lodewijk in een zijspan" - Lodeijk: 
"nee (...) liever niet". Ruim een kwart van de beurten met een ellips van zowel de meisjes als 
de jongens bevat tevens een conjunctie additief, respectievelijk 26% en 28%, zoals in "ja (...) 
is leuk". 
Aangezien de meisjes in vergelijking tot de jongens significant vaker gebruik maken van de 
advance act en oordelen (zowel positief als negatief) en deze, zoals uit tabel 7.2 blijkt, vaker 



Relatie vorm en functie ^ _ _ 167 

door de meisjes met een ellips worden geuit, lijkt een deel van het significant grotere gebruik 
door de meisjes van ellips te kunnen worden verklaard door het grotere gebruik van de advance 
act door de meisjes. De sterkste konnektiviteit die door middel van ellips tot stand wordt 
gebracht, ontstaat wanneer de elliptische uiting van de volgende spreker grammaticaal 'naadloos' 
aansluit bij de uiting van de voorafgaande spreker, en een complete zin feitelijk door twee 
mensen wordt geuit. Eén procent van de beurten van zowel de meisjes als de jongens sluiten op 
deze wijze op een andere aan. Bij beiden gebeurt dit in de advance act en in grapjes, maar 
verhoudingsgewijs op het totaal aantal beurten dus erg weinig. Hieronder is een voorbeeld van 
een sterk konnektief fragment tussen de jongens. JUR geeft een voorzet door een zin te beginnen 
(maar niet te eindigen, dit is een zogenaamde "opstart" genoemd, zie § 5.2). Vervolgens wordt 
de wens samen opgebouwd door FED die het vervoermiddel en ROL die het doel van de wens 
verwoordt. 
(1) FRAGMENT "LIMO" 

UUR: we gaan samen + . . . 
2 FED: in een limo. 
3 ROL: naar Paul de Leeuw! 
4 FED: ja. 

7.2.1.3. Reïteratie in taalhandelingen 

Echoën 
Het letterlijk herhalen van een hele zin van een ander, het zogenaamde echoën, komt bij de 
meisjes significant vaker voor dan bij de jongens. Een voorbeeld van het echoën onder meisjes 
volgt hieronder waarin ANS en FEM beiden het antwoord echoën van MAI dat de 
overlevingstocht die ze willen doen "in de amazone" plaats moet vinden. 

(2) FRAGMENT "AMAZONE" 

1 FEM: waar doen we dat? 
2 MAI: in de amazone. 
3 ANS: in de amazone. 
4 FEM: in de amazone, [zachtjes] 
5 ANS: ja okee. 

Drie procent van de beurten van de meisjes bevat een dergelijke letterlijke herhaling van de 
woorden van een ander (in totaal 68 keer). Bij de jongens bevat maar één procent van de beurten 
deze sterke vorm van konnektiviteit (17 keer). In de helft van de gesprekken (8) van de jongens 
komt geen enkele echo voor. De rest is verdeeld over verschillende jongens met een maximum 
van twee per jongen. Bij de meisjes is er slechts één gesprek waarin niet geëchood wordt. De 
rest is verdeeld over verschillende meisjes met een maximum van één meisje met vier echo's. 
De jongens echoën slechts in drie soorten taalhandelingen: in grapjes, advance acts en één keer 
in een meta act. Eén echo is bij de jongens zelfs het grapje, namelijk het exact nadoen van de 
ander die zijn opmerking, "gewoon relaxed weetje", wil gaan toelichten met "kijk". "Kijk" 
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klinkt het dan uit andermans mond, gevolgd door de meta act "grapje tussendoor nee". Het 
echoën, het herhalen van eikaars uitingen in exact dezelfde bewoordingen en dezelfde intonatie, 
is bij de meisjes niet beperkt tot één type taalhandeling of enkele personen en lijkt daardoor een 
meer reguliere wijze van verbale interactie bij de meisjes dan bij de jongens te zijn. 

Repetitie 
Repetitie van de woorden van een ander ("laten we gaan vliegen" -"te gek ja vliegen]") komt bij 
de meisjes en de jongens bijna even vaak voor. Zeventien procent (n=383) van de 
meisjesbeurten bevat repetitie, bij de jongens is dit zestien procent (n=275). De taalhandelingen 
waarin de meisjes en de jongens repetitie gebruiken, zijn eveneens zeer vergelijkbaar. Zowel de 
meisjes als de jongens gebruiken de meeste repetitie in de voortbordurende taalhandeling advance 
act. De meisjes doen dit echter vaker (34%) dan de jongens (24%), die ook hier weer een groot 
deel (21%) van deze sterke konnektieve relatie in hun grapjes leggen (tegen de meisjes 15%). 
Bij beiden wordt vaak gerepeteerd bij het indienen van een voorstel tot een wens. Bijna een 
kwart van de repetitie wordt door de meisjes en de jongens ingezet bij voorstellen tot een wens, 
zowel in co-, counter- als in 'gewone' wensvoorstellen (opgeteld respectievelijk 23% bij de 
meisjes en 25% bij de jongens). 

Referentie 
Er is een significant verschil gevonden in de mate van gebruik van referentie tussen de meisjes 
en de jongens, respectievelijk vijftien procent en tien procent van hun beurten (n=338 en 
n=187). De wijze waarop referentie wordt gebruikt is ook verschillend naar sekse. Er is een 
sekseverschil bij het gebruik van referentie in positieve en negatieve oordelen. Totaal 30% van 
het totale gebruik van referentie bij de meisjes uiten zij in hun oordelen: "dat is tof", "daar vind 
ik geen bal aan". Bij de jongens is dat de helft minder, 16% van hun referentie gebruiken zij in 
hun positieve en negatieve oordelen. De jongens refereren het meest (28%) aan eikaars woorden 
in hun grapjes: "dat (=flikker worden) wil jij wel he?", waarbij opvalt dat het verschil met 
referentie in de meisjesgrapjes erg groot is. Slechts zeven procent van de referentie bij de meisjes 
geschiedt in hun grapjes. 

Substitutie 
De meisjes en de jongens maken in gelijke mate gebruik van lexicale substitutie. In veertien 
procent van de beurten van beiden wordt een lexicaal element uit de beurt van een ander 
gesubstitueerd door een semantisch gerelateerd lexicaal element (respectievelijk n=339 en n=274 
keer). Ongeveer een kwart van deze beurten bevat tevens een lexicale repetitie, respectievelijk 
28% en 21%, waardoor er sprake is van gemodificeerde of uitbreidende repetitie. Substitutie 
wordt door de meisjes het meest in advance acts gebruikt (35%, de jongens 28%) en door de 
jongens het meest in grapjes (36%, de meisjes 20%). Beiden substitueren (en repeteren) lexicale 
elementen uit de beurt van een ander in co-proposals. Dit zijn - per definitie - alternatieve 
wensvoorstellen die binnen het semantisch domein van een eerder gedaan voorstel vallen. De 
verwachting dat de jongens meer gebruik zouden maken dan de meisjes van substitutie in niet-
instemmende taalhandelingen is niet uitgekomen. Integendeel, zes procent van de substitutie van 
de meisjes komt voor in de negatieve oordelen terwijl daar bij de jongens nauwelijks sprake van 
is, namelijk slechts twee keer. Bij de meisjes betreft het dan opvallend genoeg in hun negatieve 
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oordelen derogatieve substituties van de woorden van een ander als de reactie op "naar ijsberen 
op zoek gaan" -"wat interesseert mij zo 'n beest man! " (zie ook negatieve oordelen in § 7.3.1.3). 
Ter illustratie van substitutie in grapjes bij de jongens volgt hieronder één van de aardigste 
fragmenten uit dit corpus. In dit jongensgesprek wordt door middel van woordgrapjes 
voortgeborduurd op de beurten van de ander. Het betreft een sequentie van reagerende grapjes 
waarin met behulp van wordplay (@w) en dus substitutie een moderne (maar qua lexicon Oud-
Hollandse) variant ontstaat op de ritual insults van William Labovs' zwarte adolescente jongens 
(Labov 1972b). De context van dit fragment is dat Max voor FLO bedacht dat "jouw wens is 
iets met Marie" maar 't blijkt niet Marie te zijn ("dat kutwijf") maar ene Katinka. Max reageert 
geschokt in regel 1 en begint op basis van de achternaam1 van FLO in regel 2 deze te bestoken 
met "Dwaas Kriel!" waarop FLO onmiddellijk rijmend substitueert en reageert in regel 3 met 
"fietsventiel". Vervolgens reageert MAX met "Klaas Kippengaas" (hoogstwaarschijnlijk naar 
analogie van de alliteratie van fiets-/f/entiel van FLO). FLO reageert met een p-p alliteratie "Piet 
Patat" in regel 5. Hierbij is ook te zien dat tijdens een dergelijke sequentie organisational acts 
(regel 6 van DON en regel 7 van FLO) worden geuit om het gesprek weer op het serieuze 
wensverzinnen te brengen. MAX luistert niet en gaat nu over van de alliteratie naar het 
binnenrijm met "Gijs Amandelspijs" om FLO's name calling uit regel 5 nog van repliek te 
dienen. In regel 13 initieert hij weer zo'n woordgrap, "Martijn Marsepein" waar FLO in regel 
14 onmiddelijk op reageert met "Mark Marskramer". Ondertussen vraagt FLO in regel 10 aan 
Donald (die immers serieus wou doen, zie regel 6) wat zijn wens is, maar MAX maakt ook hier 
een grap, door voor Donald te antwoorden dat die "niks" wil in regel 11. DON substitueert 
daarna "niks" in "een hele hoop". 

(3) FRAGMENT "PIET PATAT" 

1 MAX: heb je wat met Katinka? 
2 MAX: nou zeg hee Dwaas Kriel] 
3 FLO: fietsventiel®*/. 
4 MAX: nou Klaas Kippegaas@v/. 
5 FLO: Piet Patat@w. ft 
6 DON: huhh maar eventjes serieus! 
7 FLO: even serieus. 
8 MAX: Gijs Amandelspijs@w . 
9 DON: hihi 

10 FLO: wat is jouw wens, <Donald> [>] ? 
11 MAX: <niks man>[<]. [Max antwoordt voor Donald: grapje] 
12 DON: ik heb een <hele hoop man> [>] ! 
13 MAX: < Martijn Marsepein@v/> [<] ! 
14 FLO: Mark Marskramer@v/ ! 

1 De achternaam is uiteraard ook geanonimiseerd, het rijm is gebleven. De voornamen Klaas, 
Piet, Gijs, Martijn en Mark zijn door de jongens daadwerkelijk geuit. Niemand van hen heet 
namelijk zo. De voornamen per regel zijn fictief. 
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Expansie 
In respectievelijk vijf procent (n=113) en drie procent (n=59) van de beurten van de meisjes 
en de jongens komt een verbinding met de voorafgaande beurt tot stand door middel van expansie 
van het semantische domein daarin: "nee naar een kinderdagverblijf" -"oppassen ofzo". In 
ongeveer tien procent daarvan komt ook nog lexicale repetitie voor, respectievelijk dertien en zes 
keer. Expansie wordt door beide seksen voornamelijk in drie soorten taalhandelingen gebruikt: 
de advance act (veel meer door de meisjes, namelijk 42% tegen de jongens 17%), grapjes (veel 
meer door de jongens: 68% tegen 32%) en de co-proposal (meer door de meisjes, 23% tegen 
10%). Het sekseverschil in gebruik van expansie in de advance act is aanzienlijk, waardoor 
opnieuw geconcludeerd kan worden dat zonder het hoge aantal grapjes bij de jongens waarin zij 
veel voortborduren op de beurt van een ander middels expansie, het verschil in gebruik van 
expansie tussen de meisjes en de jongens nog groter zou zijn geweest. Een voorbeeld van 
dergelijke expansie is het grapje dat meteen naspeelt wat er gebeurt bij de wens om zelf brand 
te stichten bij de brandweer: "help politie! ". 

7.2.2. Kata fori sehe entiteiten in taalhandelingen 

7.2.2.1. Grammaticale zins vor m en taalhandelingen 

De interrogatief 
Op het totaal aantal beurten in het gehele corpus is geen significant verschil in gebruik van de 
interrogatief tussen de meisjes en de jongens gevonden (respectievelijk in veertien procent en 
twaalf procent van hun beurten, n=315 en n=212). De verwachting is niet uitgekomen dat de 
meisjes vaker hun wensvoorstellen of gespreksorganiserende uitingen in de vorm van een 
interrogatief zouden gieten. Voor beide seksen geldt dat wensvoorstellen nauwelijks, namelijk 
in vier procent, in de interrogatief worden aangeboden. Ten aanzien van de gespreksorganiseren
de taalhandelingen blijkt bovendien dat de jongens de interrogatief vaker (28%) in organisational 
acts gebruiken dan de meisjes (24%). De meeste van hun interrogatieven gebruiken de meisjes 
bij het vragen stellen (34% tegen de jongens 23%). Ook hier wordt weer een groter deel van de 
interrogatieven (namelijk zeventien procent) bij de jongens in hun grapjes gebruikt, terwijl bij 
de meisjes twaalf procent van hun interrogatieven in de grapjes worden gebruikt. 

De adhortatief 
In het algemeen is er geen sekseverschil in het gebruik van de adhortatief, respectievelijk één 
procent (n=23) en twee procent (n=34) van de beurten van de meisjes en de jongens. Meer 
specifiek is de verwachting geformuleerd dat de meisjes de adhortatief vooral zouden gebruiken 
in voorstellen voor "future action" (Goodwin 1990), hetgeen in dit corpus wensvoorstellen 
inhoudt. Deze zogenaamde let 's-categorie is in dit onderzoek vertaald naar de grammaticale 
aansporende vorm adhortatief: "laten we gaan deltavliegen" of "gaan we deltavliegen", maar 
ook: "we moeten een wens verzinnen!". Aan deze verwachting is niet voldaan. De meisjes 
gebruiken de adhortatief niet frequenter dan de jongens en zeker niet vooral in voorstellen voor 
een wens. Integendeel, zestien procent van de adhortatieven van de jongens wordt in gewone 
wensvoorstellen gebruikt, en bij de meisjes in geen enkel. Voorbeelden bij de jongens zijn: 
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"gaan we meedoen met de training van Ajax", "laten we met z'n allen naar Metallica toegaan, 
nee", "nou gaan we voetballen". De adhortatief komt vier keer voor in co-proposals van de 
meisjes (dertien procent), die ontstaan door voortbordurende voorstellen als "nemen we Agassi" 
(bij voorstel om een beroemde tennisser te ontmoeten) of "gaan we met een paard" (bij een 
wereldreis). De adhortatief wordt door beide seksen het meest in de organisational acts gebruikt, 
waarmee moet worden aangespoord om het gesprek verder te vervolgen dan wel een wens te 
verzinnen, "nou laten we eerst even wensen gaan noteren" (?), "we moeten effe een wens" (3). 
De meisjes doen dit wel vaker (58%) dan de jongens (48%). Voorts valt op dat de jongens 23% 
van hun adhortatieven in grapjes uiten. Bij de meisjes zijn nauwelijks grapjes in een adhortatief 
gesteld. Bij beiden betreft het dan stoute plannen en ideeën om samen uit te voeren als "gaan we 
door het raam hee" of "gaan we alle leraren afrossen", "maken we toch een tekening" of "kom 
zetten we 'm af! " (de cassetterecorder). Hier gaat het dus letterlijk om "future action ". Alhoewel 
hier niet van een groot absoluut aantal sprake is, lijkt het grotere gebruik van de adhortatief (een 
aansporing tot de gezamenlijke uitvoering van het een of ander) in grapjes bij de jongens een 
uiting van verbondenheid. Deze resultaten suggereren voorts dat de adhortatief voor het 
Nederlands dus geen grammaticale zinsvorm is met een sterke seksepreferentie. 

De imperatief 
De imperatief wordt door de jongens significant vaker gebruikt dan de meisjes. Van de 
jongensbeurten hebben vijf procent (n=93) van de jongensbeurten een imperatief als zinsvorm 
tegenover drie procent (n=68) van de meisjesbeuren. De verwachting dat de jongens vaker dan 
de meisjes gebruik zouden maken van de imperatief in wensvoorstellen en gespreksorganiserende 
taalhandelingen komt niet uit de data naar voren. Noch de meisjes noch de jongens uiten een 
wensvoorstel in de imperatief. De jongens gebruiken weliswaar iets meer van hun imperatieven 
(66%) in organisational acts dan de meisjes (60%) maar dit is niet aanzienlijk verschillend. Dat 
de imperatief door beiden het meest gebruikt wordt in de organisational acts is te verwachten, 
omdat men elkaar daar tot de orde roept ("niet zo kloten eikel" (e?) of "kalm hee!" (?), of bij 
het gesprek probeert te betrekken: "nou verzin maar wat! " (5); "zeg het eens mannen! " (6). Bij 
de meisjes wordt vaak een zwijgende derde letterlijk verplicht tot spreken: "Dorian zeg er es 
wat!", "Anne zeg ook eens wat!". De jongens doen dit ook, maar door middel van grapjes 
(27%): "gooi het er maar uit!", "smijt het maar op tafel!", "René laat je gevoelens eens los!". 
Bij beide seksen komen gedragsregulerende bevelen voor indien iemand te lang giechelt: "kappen 
nou!", "hou nou op, hee!", "Maria/Gijsbert doe niet!". Bij de jongens moet ook het boeren 
gereguleerd worden: "hou op met boeren!" of worden grapjes in de imperatief gegoten waarbij 
iemand zomaar van iets wordt beticht dat de spreker zelf heeft gedaan: "niet boeren Ruud! " .Bij 
de jongens komen voorts bevelen voor die het uitzetten van de cassetterecorder c.q het afsluiten 
van het gesprek betreffen: "doe maar uit Wilco!", "klaar zet dat ding maar af!" of "nou roep 'r 
maar" (de onderzoekster), en "terugspoelen] " als grapje bij te censureren passages. Bij de meisjes 
wordt 18% van hun imperatieven in grapjes gebruikt. Eén meisjesgesprek bevat een meer dan 
gemiddeld aantal imperatieven in een woordenwisseling die veroorzaakt wordt doordat één meisje 
een organisational act uit die als bevel wordt opgevat. Dit wordt als erg bot beschouwd. 
Goodwin (1980) stelt dat zwarte Amerikaanse adolescente meisjes directe bevelen expliciet 
bediscussiëren en citeren om iemands botheid aan de kaak te stellen. 
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"Though boys seldom discuss the form of their commands, girls, when wanting to 
characterize someone as having been particularly bold, cite instances of the usage of 
direct commands. Giving direct commands is taken to be an action which displays 
offensive character for girls though it is such commonplace verbal behavior among boys 
as to not even be considered remarkable". (Goodwin 1980:169/170; onderstreping IvA) 

Alhoewel deze uitspraak van Goodwin al lang geleden is gedaan, blijkt uit het hiernavolgende 
fragment dat een dergelijke interactionele norm nog steeds en ook bij Nederlandse meisjes aan 
te treffen is. In de jongensgesprekken ontbreken bijvoorbeeld dergelijke meta-talige discussies. 

In het volgende gespreksfragment "Gewoon Doen", geeft ANS aan FEM de opdracht om hun 
wensonderhandeling samen te vatten: "jij geeft een samenvatting". Deze organisational act is in 
de declaratief gesteld maar wordt als een bevel opgevat. Hierna ontsteken de andere twee meisjes 
in woede over het feit dat ANS het "ons gewoon voorschrijft" (regel 10). In regel 4 en 12 wordt 
ANS' bevel inderdaad deels geciteerd "ja wat nou "samenvatting"?" en "ja, wacht effe hoor, ik 
ga effe samenvatten, hoor". Vervolgens wordt ANS door middel van een reeks imperatieven in 
regel 8, 9, 15 en 25 op haar plaats gezet. In regel 24 doet ANS een vertwijfelde poging haar fout 
goed te maken door het imperatieve grapje "effe terugspoelen". Dit maakt alles echter nog erger: 
"nee lul niet" is het antwoord in regel 25. 

Naast imperatieven is er ook sprake van zoetsappig geuite directieven in de interrogatief: 
"waarom dan moet dat dan?" en "nou wat gaan we dus doen?" (regel 17,20,25) door MAI. In 
regel 22 probeert FEM door de meta act "zitten we hier ruzie te maken over een samenvatting" 
de zaak te sussen. In regel 29 neemt FEM het over van ANS om het juiste antwoord aan MAI 
te geven. Zij neemt daarbij echter niet het risico om een verkeerde wens te noemen. Daarom 
raffelt zij snel de wens af in "zeijikal". Gezien MAI's macht in dit gesprek, maar beter ook. 
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De meisjes zijn klaar met hun wens: kanovaren op de Amazone zonder gevaarlijke beesten als 
krokodillen of slangen. Dan geeft ANS aan FEM opdracht tot een samenvatting. 

(4) 

1 ANS 
2 FEM 
3 MAI 
4 MAI 
5 MAI 
6 ANS 
7 FEM 
8 MAI 
9 MAI 

10 FEM 
11 FEM 
12 MAI 
13 
14 ANS 
15 FEM 
16 FEM 
17 ANS 
18 MAI 
19 ANS 
20 FEM 
21 MAI 
22 FEM 
23 FEM 
24 ANS 
25 MAI 
26 MAI 
27 ANS 
28 FEM 
29 FEM 
30 MAI 
31 ANS 
32 FEM 

FRAGMENT "GEWOON DOEN" 

jij geeft een samenvatting, 
waarom ik? 
zonder piranha's, [borduurt nog verder op gevaarlijke beesten] 
ja WAT NOU SAMENVATTING? # [luid en verontwaardigd] «-
we zitten <niet> [ > ] bij Nederlands hoor hier héé! 
<nou> [ < ] ! 
nee we zitten hier eh + . . . 
nou je moet niet zo deftig doen. 
je moet <gewoon doen zeggen ze altijd> [ > ] HE:! [dwingendslepend "hè"] 
<je schrijft 't ons gewoon voor> [ < ] . 

ja HE:! [dwingendslepend HE: als in 9] 
nou loop jij dan gewoon "ja wacht effe hoor ik ga effe samenvatten 
hoor", [voice: imiteert ander in "citaat" ontzettend vals] «-
hihihu [zenuwachtig gegiechel] 
nou doe jij dat dan! 
hihihi 
nee ik + . . . 
< waarom dan moet dat dan? > [ > ] [voice: slepend, hoog] 
<je kunt toch gewoon> [ < ] + . . . 
nee <oke> [ > ] . [= opstart] 
<nou> [ < ] wat gaan we dus doen? # [dwingend/zoetsappige "moedertoon"] 
zitten we hier ruzie te maken over een samenvatting, 
hihihi 
effe terugspoelen! [kreunend] 
nee lul niet! 
wat gaan we <dus> [ > ] doen? [dwingend/zoetsappige "moedertoon"] 
<nou> [ < ] . [= opstart] 
nou dat heb. [= opstart] 
dat wordt <ze i+ ik+a l> [ > ] oke. [ + = snelgesproken "zeijikal"] 
<ja nou> [ < ] kanovaren <gewoon> [ > ] ! 
<okee> [ < ] . 
nou we zijn klaar! 

Zoals uit de inhoud van bovenstaand fragment is af te lezen, lijkt het ook voor Nederlandse 
meisjes "niet gewoon" om elkaar iets voor te schrijven, zelfs niet in een "bald statement" die de 
opdracht van ANS in regel 1 eigenlijk is. Dat vervolgens MAI de anderen, op zoetsappige toon 
en in de (dwingende) interrogatief (regel 18, 21 en 26), voorschrijft dat "we dus gaan kanovaren, 
gewoon" (regel 30) wordt door de anderen kennelijk niet als ongewoon beschouwd. 
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7.2.2.2. Postclausale entiteiten in taalhandelingen 

Tag questions 
Zowel de meisjes als de jongens beëindigen twee procent van hun beurten met een tag question 
(n=45 en n=34). Uit tabel 7.2 blijkt dat 40% van de tag questions van de meisjes in de 
taalhandeling vraag voorkomen: "we zouden iets doen met dieren, hèV, "nou je moet eerst een 
les ervoor hebben, hèV', "er zijn ook mensen mee doodgegaan, o/zo?"', "maar dat kost echt duur, 
jaV. Bij de jongens wordt slechts tien procent van hun tag questions bij vragen gebruikt. Het 
meest gebruiken zij de tag question in grapjes (28% de meisjes 15%) zoals in "ach iedereen voelt 
zich wel eens eenzaam, nietV of "onze uitvinder, hè?" (als grappig antwoord op de vraag "wie 
bedenkt wat?"). Beiden gebruiken de tag question ook in de advance act (respectievelijk twintig 
en zeventien procent), terwijl bij de jongens de tag question vaker dan bij de meisjes gebruikt 
wordt in gespreksverzorgende taalhandelingen: zeven procent in organisational acts (de meisjes 
nooit) en zeventien procent in meta acts (de meisjes vijf procent). Tag questions ontlokken 
expliciet een reactie van de gesprekspartners en vergemakkelijken (faciliteren) het gesprek 
daardoor. Het is opvallend dat de jongens dit interactioneel element juist daar inzetten waar het 
nodig is om het gesprek te vergemakkelijken: de gespreksverzorgende acts. Voorbeelden daarvan 
zijn: "is echt moeilijk, hè?" (meta act) en "effe nog iets anders wat je echt wil, hè?" 
{organisational act). 

Tailing off 
De meisjes maken significant vaker gebruik van de tailing off dm de jongens. Vier procent van 
hun beurten eindigen in een wegstervende zin die een beurtoverdragende functie heeft en 
derhalve in dit onderzoek als kataforisch is aangemerkt. Bij de jongens eindigen twee procent van 
hun beurten in een tailing 0#(n=91 en n=33). Zowel de meisjes als de jongens dragen hun 
beurten het meest (respectievelijk 37% en 35%) op deze wijze in uitingen als de advance act. 
Dit is niet onverwacht, aangezien de advance act voortborduurt op de inhoud van een 
voorafgaande beurt, waarna de anderen 'uitgelokt' worden door middel van de tailing off op de 
gedachten van de sprekerster verder te gaan, als in: "met zo'n motortje er achter weetjewei zo'n 
stoeltje zitten en eh +..." (9) en "vliegtuigboten over vliegen dus eh +..."(<?)• Daarnaast 
gebruiken de meisjes de tailing off twee keer zo vaak als de jongens (veertien procent en zeven 
procent) 'm problematiserende taalhandelingen, als in: "ja, eigenlijk wel maar +..." waardoor 
de indruk ontstaat dat een oordeel "nee" wordt ontweken en de steun wordt gezocht van de derde 
gesprekspartner.2 De meisjes beëindigen vaker dan de jongens (veertien procent tegen twee 
procent) hun wensvoorstellen met een tailing off. "maar ik wil wel Take That zien maar ja 
+ ..."; "of dat lijkt me ook zo tof in een warenhuis weetjewei dat we +...", "nou met kinderen 
en dan gaan +...", "gaan we dan in de jungle met een met zo'n jeep ofao of eh +...?". Hierbij 

'Opvallend is dat de tailing off in de problemizing acts alleen bij de jongens eindigen met 
het causale element "want" waarna de reden door de anderen ingevuld lijkt te moeten 
worden: "ja maar dat past niet want hij +..." ; "ja maar ik bedoel dat is niet mogelijk want 
+ ..." of "alleen het moet niet te koud zijn, want anders eh +..." 



Relatie vorm en functie 175 

lijkt het de bedoeling te zijn dat de anderen verder borduren op het voorstel of dat er een reactie 
(oordeel) op de wens wordt ontlokt. De jongens doen dit vooral in de meta acts waarbij zij bijna 
drie keer zo vaak als de meisjes de tailing ongebruiken: "nou ja om nou een een wens met z'n 
drieën +...", "ja weet ik wel maar +...". Ook eindigen meer organisational acts bij de jongens 
(negen procent) in vergelijking tot de meisjes (zes procent) in een tailing off. Aangezien 
organisational acts en meta acts doorgaans geuit worden indien het gesprek in moeilijkheden is, 
lijkt het of de jongens met hun tailing off de steun zoeken bij de anderen om niet alleen de uiting 
af te maken, maar ook om het probleem gezamenlijk op te lossen. In dit verband is ook het 
grotere gebruik van tailing off bij de grapjes van de jongens te plaatsen, zestien procent van de 
jongensgrapjes eindigen met een tailing off terwijl dat slechts in drie procent van de 
meisjesgrapjes het geval was. Als de tailing off de - konnektieve - functie heeft tot het uitlokken 
van een beurt van een ander, dan zijn de jongens in hun grapjes en gespreksorganisatie 
konnektiever dan de meisjes. 

Tag enforcers 
Er is geen sekseverschil in de mate van gebruik van tag enforcers, postclausale elementen als 
"hoor" of "zeg", die de propositie in de uiting versterken. Bij de meisjes eindigen twee procent 
van hun beurten met een tag enforcer, bij de jongens is dit drie procent(n=45 en n=54). Uit 
tabel 7.2 blijkt dat de meisjes vaker dan de jongens gebruik maken van de tag enforcer bij een 
niet-coöperatieve taalhandeling. Hun negatieve oordelen: "nou nee, hoor\", counter-proposals: 
"supermarkt lijkt me leuker, hoor" en countering aas: "die heb je ook in Amerika, hoor" 
bevatten in totaal veertien procent van hun tag enforcers. Dat is op zich niet veel, maar bij de 
jongens eindigt géén van deze taalhandelingen met een tag enforcer. Niet alleen de negatieve 
oordelen gaan bij de meisjes gepaard met een tag enforcer ("nee dat vind ik echt dom, zeg") 
maar ook de positieve oordelen: "wel gaaf, hoor" (eveneens met veertien procent van hun tag 
enforcers. Hieruit ontstaat de indruk dat vooral bij oordelen de meisjes een expliciete relatie 
leggen met de hoorder, en hun mening (de propositie in de beurt) doelgericht kenbaar maken c.q. 
inpeperen. Het hoge percentage tag enforcers (25 %) dat de meisjes uiten in de meta acts, bestaat 
voornamelijk uit vertwijfelde uitroepen als "nou oke, effe denken, hoor" of "ik weet 't niet, 
hoor". Bij de jongens wordt 17% van hun tag enforcers in meta acts gebruikt eveneens van het 
type "nou, ik weet het echt niet, hoor" maar ook "niet al te moeilijk doen, zeg"} Eveneens 17% 
van hun tag enforcers gebruiken de jongens in hun organisational acts (de meisjes 6%) waarbij 
het gaat om versterkers als "kom op, zeg" of "nou, we zijn klaar, hoor". De jongens gebruiken 
echter in hun grapjes het grootste deel van hun tag enforcers (33% tegen de meisjes slechts 8%). 

Attention getters 
De jongens trekken vaker eikaars aandacht door middel van attention getters (joh! man! Pieter!) 
dan de meisjes. Zij doen dit zowel significant vaker in pre-clausale positie als in post-clausale 
positie (n=90 en n= 166). Tien beurten bij de jongens bevatten zowel een attention getter aan 
het begin als één aan het einde van de zin. Bij de meisjes komt een "dubbele" attention getter 
slechts in twee beurten voor. Het verschil lijkt groot maar, daarbij moet worden bedacht dat het 
gaat om relatief zeer kleine aantallen op het totale aantal beurten (respectievelijk 2252 en 1695). 
Aangezien er geen verschil is in gebruik van attention getters in soorten taalhandelingen voor wat 
betreft post- of pre-clausale positie, neem ik beide typen tesamen teneinde een inzicht te 
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verkrijgen in mogelijke sekseverschillen in gebruik (functie) van de attention getter. 
Uit tabel 7.2 blijkt ten eerste dat de meisjes (27%) zowel als de jongens (28%) attention getters 
het meest inzetten bij organisational acts, een taalhandeling die het gesprek en de 
gesprekspartners reguleert zodat het voor de hand ligt dat daarbij expliciet de aandacht van de 
ander wordt getrokken: "nee kappen man" (v/m). 
Ten tweede blijkt dat er een groot sekseverschil in gebruik van attention getters in oordelen in 
het algemeen en negatieve oordelen in het bijzonder. Bijna een derde (31%) van hun attention 
getters gebruiken de meisjes in oordelen, terwijl de jongens dat slechts bij 5% van hun attention 
getters doen. In hun negatieve oordelen gebruiken de meisjes 23% van hun attention getters, 
terwijl dit bij de jongens een bijna te verwaarlozen percentage is van 1 %. Bij de positieve 
oordelen is het verschil minder groot, maar de meisjes gebruiken hierbij twee keer zoveel van 
hun attention getters als de jongens (respectievelijk acht procent en vier procent). 
Ten derde valt op dat de jongens ruim vier keer (veertien procent) zo vaak als de meisjes (drie 
procent) attention getters in meta acts gebruiken. Meta acts zijn bij de jongens vaak uitingen van 
het type dat hopeloos uitroept: "waar moet je over praten, man!" of "hee effe denken, joh", 
waardoor de jongens zich sterk op de ander richten. De meisjesvariant van deze vertwijfeling 
vinden we hier in het veelvuldig verzuchten van "ik weet het niet", "ik weet het echt niet, 
hoorl", hierbij de aandacht eigenlijk op zichzelf richtend. 

In de navolgende paragraaf onderzoek ik vanuit het perspectief van de taalhandelingen of er 
sekseverschillen zijn in de linguïstische vormgeving ervan. De conclusies van beide analyse
niveaus volgen aan het eind van dit hoofdstuk (§ 7.4). 

7.3. Taalhandelingen en hun vorm 

In de voorafgaande paragraaf is onderzocht of er een sekseverschil is in het gebruik van bepaalde 
konnektieven in taalhandelingen. Daaruit bleek onder meer dat de meisjes het lexicaal-
grammaticale element 'conjunctie adversatief ("nee", "maar") het meest gebruiken in de 
taalhandeling 'negatief oordeel'. Hiermee is echter nog niet gezegd dat het negatieve oordeel bij 
de meisjes hoofdzakelijk linguïstisch wordt vormgegeven middels een conjunctie adversatief. In 
deze paragraaf wordt dan ook van de gebruikte taalhandelingen onderzocht of er sekseverschillen 
zijn in de linguïstische vormgeving ervan. Deze analyse heeft als doel om vast te stellen wat 
eventueel de relatie is tussen de wijze van onderhandelen in deze gesprekken i.e. de gebruikte 
taalhandelingen door de meisjes en de jongens en het gebruik van konnektieven daarbij. De 
onderzoeksvraag is: 

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

Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk is vermeld, is ook dit gedeelte sterk exploratief van 
karakter. De verwachting hierbij is dat disagreement in het algemeen en negatieve oordelen in 
het bijzonder door de meisjes meer linguïstisch verpakt (verzacht) zuilen worden door middel van 
konnektieven dan door de jongens. In het bijzonder voor negatieve oordelen wordt verwacht dat 
de meisjes deze met deyorâ'/jg-conjunctie zullen beginnen. De jongens zullen in de context van 
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disagreement meer substitutie gebruiken dan de meisjes. Wensvoorstellen in het algemeen en 
gespreksorganiserende taalhandelingen zullen door de meisjes vaker in de interrogatieve of 
adhortatieve zinsvorm worden gedaan. De jongens zullen bij hun wensvoorstellen en 
gespreksorganiserende taalhandelingen waarschijnlijk vaker gebruik maken van de imperatief. 
De bespreking van de vorm van de individuele taalhandelingen is gebaseerd op twee tabellen. 
Tabel 7.3 geeft een globaal overzicht van de taalhandelingen (%SPA) en hun vormgeving in 
algemene termen van hoeveelheid (KON) en sterkte van de gebruikte konnektieven daarin per 
sekse. Tabel 7.4 bevat een overzicht per taalhandeling en per sekse van de gebruikte 
konnektieven in percentages van het totaal aantal keren dat deze taalhandeling is geuit. 

Aan de hand van de advance act (AA) geef ik hieronder een toelichting op beide tabellen. 

%SPA N %Beurt crKON K+ K- MLU 

AA 5 510 23% 1.49 66% 34% 6.9 
â 275 16% 1.31 60% 40% 7.2 

Excerpt uit tabel 7.3. Taalhandelingen en hun globale vorm per sekse. 

Toelichting op tabel 7.3: in kolom %SPA (Speech Act) staat de afkorting van taalhandeling, in 
dit geval AA= advance act (zie lijst van afkortingen in bijlagen). Vervolgens wordt het totaal 
aantal keren dat deze taalhandeling voorkomt vermeld, bij de meisjes in dit geval n=510, bij de 
jongens 275. Daarna staat in percentages aangegeven welk deel deze taalhandeling inneemt op 
het totaal aantal beurten van de meisjes of de jongens, respectievelijk 23% en 16%. Vervolgens 
is onder crKON het gemiddeld aantal konnektieven gegeven dat per advance act bij de meisjes 
en de jongens is geuit: 1.49 en 1.31. Daarachter staat de verdeling van sterke (K+) en zwakke 
(K-) konnektieven daarbinnen. In de advance act is bij de meisjes dus 66% sterk-konnektief. Bij 
de jongens is 60% van hun konnektieven in deze taalhandeling sterk-konnektief. Dit zijn, ter 
herinnering, elementen waarbij geen semantische verschuiving tot stand komt met de beurt van 
de ander, of geen dwingende of hiërarchische relatie ontstaat bij kataforische elementen. De 
MLU is achter iedere taalhandeling vermeld, om een indruk te geven van de gemiddelde lengte 
van de beurten die de taalhandeling bevatten, zodat het gemiddeld aantal gebruikte konnektieven 
in het licht van het gemiddeld gebruikte aantal woorden per taalhandeling komt te staan, Bij de 
meisjes is de gemiddelde lengte van de advance act dus 6.9 woorden, bij de jongens 7.2. 

Tabel 7.4 dient net zo gelezen te worden als tabel 7.2. (die de distributie van konnektieven over 
taalhandelingen betrof). Van links naar rechts staan per taalhandeling aangegeven hoeveel procent 
van de desbetreffende taalhandeling (n= 100%) een bepaald lexicaal-grammaticaal element bevat. 
(Dit telt dus niet op tot 100% omdat taalhandelingen een bepaald element ook niet kunnen 
bevatten). Bij de meisjes bevat bijvoorbeeld een kwart (namelijk 25%, zie kolom "add") van hun 
advance acts (AA) een conjunctie additief (add), bij de jongens beginnen 18% van hun advance 
act met een conjunctie additief. Verderop is bijvoorbeeld te zien dat negentien procent van de 
advance acts van de meisjes referentie (ref) bevat, terwijl slechts acht procent van alle advance 
acts van de jongens refereert aan de woorden van een ander. 
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Tabel 7.3 Taalhandelingen (%SPA) en hun vorm per sekse. %Beurt=gemiddeld percentage 
van de taalhandeling op totaal aantal beurten. KON=gemiddeld aantal konnektieven per 
specifieke taalhandeling(beurt). Verdeling van sterke (K+) en zwakke (K-)konnektieven 
op totaal aantal konnektieven per taalhandeling (=100%). De MLU per taalhandeling per 
sekse. 

%SPA N %Beurt aKON K+ K- MLU 

AA ? 51 23% 1.49 66% 34% 6.9 
ó" 27 16% 1.31 60% 40% 7.2 

PJ 2 29 13% 1.12 86% 14% 3.6 
ó* 11 7% 1.15 80% 20% 3.6 

NJ ? 13 6% 1.31 4 1 % 59% 4.0 
S 3 2% .82 45% 55% 2.7 

GR ? 33 15% 1.21 5 1 % 49% 4.7 
S 46 27% 1.16 48% 52% 5.2 

OA 

MA 

CP 

CTP 

PA 

COU 

RQ 

AQ 

ê 

$ 
$ 

? 
s 

$ 
ó" 

9 
S 

TOTAAL S 
s 

11 
5 

19 
19 

15 
15 

13 
13 

13 
6 

2 
3 

8 
5 

2 
2 

2 
1 

8 
7 

5% 
3% 

9% 
11% 

7% 
9% 

6% 
8% 

6% 
4% 

1% 
2% 

4% 
3% 

1% 
1% 

1% 
1% 

4% 
4% 

1.72 
1.90 

1.59 
1.52 

1.13 
1.18 

1.01 
1.05 

1.68 
1.44 

1.16 
.96 

1.83 
2.02 

1.69 
1.39 

1.39 
1.11 

1.11 
1.03 

87% 
86% 

55% 
40% 

66% 
53% 

73% 
66% 

49% 
48% 

65% 
80% 

84% 
81% 

49% 
48% 

97% 
90% 

64% 
61% 

13% 
14% 

45% 
60% 

34% 
47% 

27% 
34% 

51% 
52% 

35% 
20% 

16% 
19% 

51% 
52% 

3% 
10% 

36% 
39% 

5.0 
5.7 

5.4 
4.8 

5.8 
5.7 

7.3 
7.2 

7.2 
6.9 

7.9 
6.3 

7.0 
7.2 

3.6 
2.1 

2.3 
1.7 

4.8 
4.5 

225 
169 

100% 
100% 

1.37 
1.25 

66% 
57% 

34% 
42% 

5.6 
5.5 



Relatie vorm en functie 179 

& 
"3 
e 
•o 
c « 

S 

8. 
m 
0) 

o a o 

o 
> 
c 
3 
.c 
c 
0) 
"öT 
c 
.3 

C 
0> 
O) 
e 
•3 
T3 
C 
ra ra 

1 
f! 

c 0 m 
T— I s -
m CM 

co 00 
O ï T -
CN * ~ 

CD 
CO 5 0 m 

co co 
co • * 

co 5 Is- co 
O) o> 

<o co 
m m 

m 
co 

CD 
co CO I s -

CO CD 
ro ^r 
CM co 

co m 
co <n CM CN 

CO h -
CM « -

C î co 
CO f -

ï 0 0 Se co m 
0 

«3- 0 
0 « - 0 

CN co m 
T - CM 

r - 00 
0 « -

CN 
O 0 SS ' ' ' s CD h -

O T - ; ' s 
1 -̂  

q 

S T - CO 
0 0 

co co 
0 0 0 

• CN T 
O O 

' CN 
O 

CM m 
0 0 

CM h -
T - O O 

CO 
O 0 0 

co ' 
0 

1 CM 

q 
CO ' 
0 

' • CN CM 

0 q 

s r-- m 
q p 

CN 1 -
O O 0 

co 
q q q 0 

CN 
O 

-<*- CN 

q q ss O q S 3 co • 
0 

• • CD ' 
O 

' ' •<- CM q q 

$ q q 1 - CO 

0 q 
• • CN ' 

0 
** 

0 q s i O 0 
CM T -

0 q 0 
• ' • • • ' CM CM 

q q 

a. 

g 0 
' ' 

0 
co 
0 

co m q q ' ' CO CM q q • • • ' • ' 
0 

• • ' ' • • 

0 0 q q O ' 

q 0 
' T - CM ' ' * - CO 

T - q 
CM T -

0 q 
• co 

0 O ' 3 ' ' • • ' ' ' ' 

s T - c o 

q q 
' ' ' ' T - OO 

v - q 
CT> 

co 
O CM •s- CO Oî 0 

0 * -
CO 
0 

en 
0 O O 

1 -<J-
0 

CM t -
CN CO 

CM CM 
CM CM 

CD 3 " 
00 a ) S 3 

Q . Oî c o q q 0 ' 
0 

' ' co a> 
t - q O 

' • ' 
0 

' CN 
0 

1 - 00 
CM q ' 3 O 

• ' • • • ' 

12 O CN 
CN CN 

CN CO 

0 q 
** 

0 
T - 0 
CM CM 

CD 
O 0 

co 3 : 

q q 
q q 

CN 
O 

CN 

q r̂ in q 
CO O 

q *-
co 00 
CO CM 3 8 •çr m 

CN 1 - ; 

1 Oî 00 
T - 0 CN CN CN 

co Oî *-
O « - CM CM 0 

co co 
CM q 

CO 
O 

CN 
0 q q q 

00 ' 

q 
i n çp 
CM q 

0 co 

Q . 

e 
T - O 
CN CN 

CO T -
0 t -

CO 
O 

m 
0 

CO CM CN h - co m 
0 0 

i*- 0 
0 * -

CN 
CO 

CO h- co 
CM v -

co co 
CM CM 

CM 00 
CM CO 

00 CM 
O CN 

^ • •-̂- Oî 
T - O 

3 5 CO ' 
0 O 

' CO CM 

q q 
• ' co ' 

0 q q ' ' • ' ' ' CO • 
q 

' ' • ' CM ' 
O 

"â> CD CO 2 8 *r CD o> 0 
0 •«- - CN T - O 

O O 
co co 
0 0 O 

CM 
O 

t - 00 
T - 0 

t -g-
O 

T - m 00 ÇN 
CM CN 

I s - • 
0 ?a 

g CM CO 
0 0 - CO 

O 0 0 
CT) 
O 0 

T - GO 
CM "*-

0 co CO 
CN 

co i n 
0 0 

OO ' 
O 

co co 
0 f-

CD t - • • 0 h -
t - q 

> 
1? ss CM CM 

O O 
CN 
co CN 

CN co 
0 0 O 

• O) r*. 
0 0 

CO I s -
0 0 

CT> 
O 3 a i m 

T - 0 
0 co 
CM O 

CO CM 
T - O 

CN I s -
CN * -

• ' Tj- co 
0 * - ; 

TS 
* - CM 

q q 
* - CM 

q q 
CN 

q 
• •<- 0 q q CO 

0 
CO 
q 

CM O 

q q 
* - CO 

q q 
' • q q ' 3 CD I s -

CM CM 
• • • • • • 

•a 
1? 

m co 
CN «1 

m 3-
co q 

co 
0 

• 10 « -
0 

r-- I s - CM o> 00 CN 
CN 

CD a i h -
< - CM 

co 0 
co "ï; 

O CM h - • 
0 

^ - CO 
CN ^ 

t 
E C M - * O C**0 O f ^ o O f ^ o O f * 0 O f * o O f «TD O f * 0 O * o O f * o CH-^O O f B CH- t ) O f <T3 
t 
E 

—» 

C 

*- S -> 
a. 

- j ce 
O O § < 

a. 
Q. 
O 

Q. 
1 -
Ü 

< 
Q. 

3 
O 
0 

O 
et 

O 

< 



180 Hoofdstuk 7 

Allereerst bespreek ik de taalhandelingen waarvan is vastgesteld dat er een significant 
sekseverschil is in de mate van het gebruik ervan. Daarna volgen de sekseneutraal gebruikte 
taalhandelingen en hun linguïstische vormgeving. 

7.3.1. Seksepreferent gebruikte taalhandelingen en hun vorm. 

Bij de bespreking van de vorm van de taalhandelingen hieronder vermeld ik eerst weer of er een 
sekseverschil in gebruik ervan is aangetroffen (zie § 6.3). 

7.3.1.1. Advance acts 

De meisjes uiten in deze gesprekken significant vaker advance acts (23% n=510) dan de jongens 
(16% n=275). Gemiddeld gebruiken de meisjes in deze voortbordurende taalhandeling 1.49 
konnektieven en de jongens 1.31 (zie tabel 7.3). Tabel 7.3 laat ook zien dat dit vooral berust op 
een groter gebruik van sterke konnektieven (66%) door de meisjes tegen 60% bij de jongens. 
Een kwart van de advance acts bij de meisjes begint met een conjunctie additief (25%) bij de 
jongens is dit minder dan een vijfde deel (18%). Ook het gebruik van ellips in deze taalhandeling 
(achttien procent) is bij de meisjes groter dan bij de jongens (dertien procent). Daarnaast is het 
sekseverschil in gebruik van referentie aanzienlijk. Ruim twee keer zoveel (negentien procent) 
advance acts van de meisjes dan van de jongens (acht procent) bevatten referentie. Bovendien 
zijn 4% van de advance acts bij de meisjes letterlijke echo's van de woorden van een ander. Bij 
de jongens zijn slechts één procent van hun voortbordurende taalhandelingen een echo van 
andermans beurt. Het frequentere gebruik van de conjunctie additief, de ellips, echo, referentie 
en expansie door de meisjes heeft dus onder meer te maken met het vaker uiten van een advance 
act. Deze taalhandeling wordt door de meisjes vaker vormgegeven middels voornoemde 
konnektieven dan door de jongens. Beide seksen gebruiken in hun advance acts overigens in 
vergelijkbare mate de andere konnektieven, met uitzondering van de attention getters die in vijf 
procent van de advance acts van de jongens worden gebruikt, tegen een kleine twee procent 
(namelijk afgerond naar boven) bij de meisjes. In het fragment "Mooi Strand" hieronder zijn de 
regels 6, 7 en 8 advance aas: de meisjes borduren verder op de zomerclip die DAI heeft 
voorgesteld in regel 1. De elliptische zin van TAL in regel 6 "met onwijs veel strand" begint met 
een conjunctie additief. OSE substitueert ("veel" -» "heel mooi") en repeteert ("strand") 
vervolgens in haar advance act. Deze beurt wordt geheel geëchood door TAL in regel 8 "een 
heel mooi strand" en uitgebreid (expansie) met een bootje. (De positieve oordelen vanaf regel 
10 worden hieronder § 7.3.1.2) besproken). 
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(5) FRAGMENT "MOOI STRAND" 

1 DAI: nee zo'n clip maken <zo 'n> [> 1] zo'n eh zo'n zomerclip 
2 <zeg + maar> [>2] [>3] voor eh 
3 OSE: < j a> [<1 ] . 
4 OSE: < j a> [<2 ] . 
5 TAL: < j a> [<3] . 
6 TAL: met onwijs veel strand. 
7 OSE: een heel mooi strand. 
8 TAL: een heel mooi strand en een bootje. 
9 DAI: ja. 

10 OSE: <ja zoo: dat lijkt me tof> [ > ] . 
11 TAL: <ja zoo: dat lijkt me een leuk idee> [< > ] . 
12 DAI: <ja zoo: dat> [ < ] . 
13 DAI: héé dat is een wens! 
14 TAL: < j a> [ > ] . 
15 OSE: < j a> [ < ] dat is een leuke wens. 

7.3.1.2. Positieve oordelen 

De meisjes geven in de gesprekken significant vaker een positief oordeel (PJ) na de beurt van 
een ander dan de jongens, namelijk in dertien procent van hun beurten en de jongens in zeven 
procent van hun beurten (n=293 en n=118). Tabel 7.3 toont dat de mate van gebruik van 
konnektieve elementen in de positieve oordelen bij de meisjes en de jongens nagenoeg gelijk is. 
Meer dan één konnektief element per oordeel bij beiden (respectievelijk 1.12 en 1.15). Het 
merendeel van deze konnektieven betreft zowel bij de meisjes als bij de jongens anaforische 
relaties: men sluit in gelijke mate aan met de conjunctie additief of met een elliptische 
constructie, beiden 50% van hun totaal aantal konnektieven. Het iets grotere gebruik van 
konnektieven bij de jongens wordt vooral veroorzaakt door een groter gebruik van de 
zogenaamde conjuncties-overigen: "nou deltavliegen is leuk", en een attention getter aan het 
einde van hun beurt. Bij de meisjes valt vooral het grotere gebruik van referentie op (27%) tegen 
20% bij de jongens, die weer vaker gebruik maken van repetitie in hun positieve oordelen, 
namelijk in elf procent van de gevallen, tegen de meisjes in acht procent van hun positieve 
oordelen. 
Het zal duidelijk zijn dat het grotere gebruik van positieve oordelen door de meisjes met daarin 
een hoog gebruik van referentie onder meer leidt tot het significant hogere gebruik van referentie 
op het totaal van de meisjesbeurten. Het voorbeeldfragment "Mooi Strand", waarmee advance 
acts is geïllustreerd, geeft tevens een indruk van de mate en vorm van de positieve oordelen bij 
de meisjes. In de regels 3, 4 en 5 worden al tijdens het voorstel van DAI korte positieve 
oordelen gegeven door OSE (2x) en TAL. Vervolgens borduurt men op het voorstel verder om 
in regel 10,11 en 12 alledrie een uitgebreid positief oordeel te geven (met conjunctie additief 
"ja", conjunctie evaluatief "zoo:" en referentie "dat". (DAI's "ja" in regel 9 is een back channel 
omdat het een reactie is op een advance act en niet een oordeel geeft over een wensvoorstel). 
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7.3.1.3. Negatieve oordelen 

De meisjes geven significant vaker dan de jongens negatieve oordelen, respectievelijk 6% van 
de meisjesbeurten en 2% van de jongensbeurten (n=136 en n=34). Tabel 7.3 laat zien dat er 
ook een kwantitatief verschil is in het gebruik van konnektieven door de meisjes en de jongens 
in het negatieve oordeel. De negatieve oordelen van de meisjes bevatten gemiddeld 1.31 
konnektief en bij de jongens minder dan één per negatief oordeel (.82). Dit verschil is 
opmerkelijk omdat bij geen van de andere taalhandelingen het verschil in het gebruik van 
konnektieven tussen de meisjes en de jongens zo groot is als bij de negatieve oordelen (de 
counter-proposal, ook een contrasterende taalhandeling, kent ook een redelijk verschil). De 
meisjes zetten bij hun negatieve oordelen dus meer konnektieve elementen in dan de jongens, 
maar de verwachting dat deze voornamelijk zouden bestaan uit sterk-konnektieve elementen die 
de negatie in de uiting zouden verzachten, blijkt niet te kloppen. Integendeel, de konnektieven 
van de meisjes in negatieve oordelen zijn vooral zwakke konnektieven, en wel in de vorm van 
een versterking van het negatieve oordeel door middel van de conjunctie adversatief {"nee dat 
vind ik helemaal niks") (32% tegen 29%), het gebruik van attention getters ("dat is niet leuk 
man" (zes procent tegen 0 (nul) bij de jongens) en conjuncties-"overigen" i.e. conjuncties 
"evaluatief" als in: "gadverdamme ik haat paarden" of "nou" als in "nou nee hoor!" (elf procent 
tegen drie procent). Daarenboven gebruiken de meisjes in negatieve oordelen bijna drie keer 
zoveel substitutie (veertien procent tegen vijf procent) als de jongens. Zoals ook uit § 7.2.1.3 
bleek, bestaan deze substituties uit derogatieve synoniemen "wat interesseert mij zo 'n beest man! " 
(ijsberen) of de afkeuring van een bezoek aan een televisieserie: "nee joh niet, echt een 
mietjesserie". De wens om een vlieg te worden, wordt van de tafel geveegd met de volgende 
substitutie: "nee man! irritant irritante dingen". De jongens komen door hun vaak korte negatieve 
oordelen (met een beurtlengte van 2.7 tegen 4.0 bij de meisjes) nauwelijks aan substitutie (slechts 
twee keer) toe. Deze kortheid uit zich ook in / is een gevolg van een groter gebruik van 
elliptische constructies in de negatieve oordelen van de jongens (zestien procent): "nee (...) echt 
niet" of "nee (...) helemaal niet". Veertien procent van de negatieve oordelen bij meisjes is een 
elliptische constructie. De helft van de negatieve oordelen bij de jongens bestaat uit een 
enkelvoudig "nee". Opvallend is bovendien dat de door de jongens in het gehele corpus 
significant vaker gebruikte attention getter bij deze taalhandeling in pre-clausale positie geheel 
achterwege blijft, terwijl deze in post-clausale positie slechts twee keer wordt gebruikt. 
Bij de meisjes is het gebruik van de attention getter in de negatieve oordelen echter omgekeerd 
evenredig aan dat van de jongens: vijftien procent van hun negatieve oordelen bevatten een pre-
of postclausale attention getter als "joh!" of "man" (v/m). De analyse van het gebruik van de 
attention getter in taalhandelingen bij meisjes en de jongens (zie paragraaf 7.2.2.2.) bevestigt dat 
het negatieve oordeel voor de meisjes de natuurlijke "biotoop" lijkt te zijn voor de attention 
getter. 

Vermeldenswaard is bovendien dat uitsluitend bij de meisjes onomatopeïsche afkeuringsgeluiden 
voorkomen in hun negatieve oordelen: tien procent van hun negatieve oordelen bevatten een 
dergelijk "braakgeluid" als in: "nee ulch, dat lijkt me vreselijk!" of "ech Arno uche uche". 
Eveneens bevatte tien procent van de negatieve oordelen van de meisjes gelexicaliseerde 
afkeuringen als "gedverderrie" of "jasses" in plaats van "nee dat is niet leuk" of iets dergelijks. 
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Ook deze komen bij de jongens niet voor. De vormgeving van negatieve oordelen is nader 
geanalyseerd om de gevonden resultaten beter te kunnen interpreteren. Daarbij blijkt dat de 
meisjes meer dan de jongens, namelijk in vijftien procent van hun negatieve oordelen, het 
"persoonlijke" van hun mening uitdrukken door middel van "lijkt me" of "vind ik" en de jongens 
nauwelijks, namelijk twee keer. Deze bevinding is mijns inziens niet van invloed op de algemeen 
geconstateerde lexicale versterking van de negatieve oordelen door de meisjes. Bij de jongens 
wordt eerder een algemene geldigheid aan het oordeel meegegeven door het ontbreken van een 
verantwoordelijke voor het oordeel: "nee natuurlijk niet" of "nee helemaal niet". De enkele keer 
dat een "ik" in een negatief oordeel voorkomt bij de jongens is in "dat heb ik al zo vaak gedaan" 
(parachutespringen), "dat doe ik al dusse+..." (vechtsporten) en het soevereine: "dat dacht ik 
niet" (dat we gaan deltavliegen). 
Naast het onverwachte resultaat dat de meisjes vaker negatieve oordelen uiten dan de jongens, 
blijkt nu ook - even onverwacht - dat de meisjes op lexicaal niveau in hun afkeuringen er geen 
linguïstische doekjes om winden dat zij een voorstel van een ander niet ondersteunen. Vaak, en 
met behulp van lexicale en para-linguïstische middelen, wordt het persoonlijke negatieve oordeel 
door de meisjes direct verwoord en de negatie versterkt. Minder vaak en 'mondjesmaat' (kort, 
ellips, geen argumenten) worden negatieve oordelen door de jongens geuit. In het 
meisjesfragment hieronder wordt het voorstel van VRO afgekeurd om een maandje in een groot 
kasteel te gaan wonen. Eerst voorzichtig in regel 2 met een problemizing act "eh lijkt me koud" 
(en ellips). In regel 4 met een vraag van YVO "wat daar dan aan is" (met referentie) maar vanaf 
regel 8 vindt vooral YVO er "echt niks" , "geen reet" (in regel 11), en "echt geen barst" (in 15) 
aan. Zij vraagt in regel 9 het oordeel van IET, die iets minder bot is. Haar negatieve oordelen 
vangen bijvoorbeeld niet aan met de conjunctie adversatief "nee", zie regel 7, maar het lijkt haar 
niet een goed idee (regel 10). 

(6) FRAGMENT "GEEN REET AAN" 

1 VRO: een maandje in een heel groot kasteel wonen. 
2 IET: eh lijkt me koud. 
3 VRO: hihihi 
4 YVO: wat vind je daar dan aan? 
5 VRO: nee dat lijkt me heel erg tof. 
6 IET: hihi 
7 IET: <dat is het n i e t> . [> ] [ = !zacht] 
8 YVO: < nee dat lijkt me nou echt niks > . [ > ] 
9 YVO: en jij? 

10 IET: nou dat lijkt me < niet > [ > ]. 
11 YVO: < nee > [ < ] daar vind ik geen reet aan ja + . . . 
12 YVO: hihi 
13 YVO: + , nee zit je daar in een kasteel helemaal kaal man\. 
14 VRO: ja niet in je eentje gewoon zo met + . . . 
15 YVO: lijkt me echt geen barst aan. 
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Hieronder volgt een jongensfragment waarin het sekseverschil in vorm en de mate van gebruik 
van negatieve oordelen naar voren komt. Daarin wordt niet duidelijk wat de jongens van eikaars 
voorstel vinden. Er komt slechts één keer een negatief oordeel in voor (regel 2). ROE keurt kort 
in regel 2 met "nee" het sportvoorstel van REN af. CAS, de derde jongen, onthoudt zich van 
commentaar tijdens de voorstellen (counter-proposals) die REN en ROE beurtelings doen. Bij 
de meisjes zouden elk van de voorstellen eerst door alledrie beoordeeld zijn. Bij de jongens 
wordt "motor" in regel 4 gewoon vervangen in "voetballuh" (regel 5) en dat weer door 
"surrefuh" (regel 6) (waarbij de vormkonnektie met de verlengde vorm "uh" opvalt). In regel 
3 is er trouwens sprake van de zelf advance act "sport" van REN uit 1, omdat hij niet reageert 
op het negatieve oordeel van ROE. CAS participeert in dit fragment door middel van grapjes, 
waarbij hij met behulp van repetitie van "uitrusting" REN als "gigantisch gehandicapt" 
bestempelt in regel 9/10. 

(7) FRAGMENT "NIEUWE UITRUSTING" 

1 REN: houden we het eens op sport, [verheven stem] 
2 ROE: nee. 
3 REN: sport. 
4 REN: motor. 
5 ROE: voetballuh. 
6 REN: surrefuh. 
7 REN: hee surfen en dan wil ik een nieuwe uitrusting. 
8 ROE: nieuwe uitrusting, [neutrale intonatie] 
9 CAS: nee dan moet jij naar Henny Huisman schrijven "ik ben zo 

10 gigantisch gehandicapt ik heb speciale uitrusting nodig". 
11 ROE: hihi 
12 CAS: dan kun jij meedoen en anders niet. 

(Zie voor meer meisjes- en jongensoordelen ook de fragmenten "Zelf" en "Actie Man!" aan het 
eind van dit boek). 

7.3.1.4. Grapjes 

Een vierde type taalhandeling dat seksepreferent wordt gebruikt, is het grapje. De jongens uiten 
meer niet-serieuze beurten dan de meisjes, respectievelijk 27% en 15% van al hun beurten 
(n=465(cî) en n=330). Uit tabel 7.2. blijkt dat de meisjes in totaal meer konnektieven gebruiken 
dan de jongens in hun grapjes (gemiddeld respectievelijk 1.21 en 1.16). Het gebruik van sterk-
konnektieve elementen is echter nagenoeg gelijk, respectievelijk 51% en 48% van grapbeurten. 
Van de resterende zwak-konnektieve elementen gebruiken de jongens vooral de imperatief en de 
attention getter. 
Bij beiden valt het hoge percentage zwak-konnektieve anafora op, oftewel substitutie en expansie, 
noodzakelijke middelen bij grapjes die doorgaans door middel van wordplay (substitutie) of 
associatie (expansie) de woorden van een ander in een humoristische context plaatsen. Van de 
meisjesgrapjes bevat 21 % substitutie, 20% van de jongensbeurten. Opvallend aan de vormgeving 
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van de grapjes bij de jongens is dat zij - in vergelijking tot hun serieuze beurten - daarin meer 
gebruik maken van sterk-konnektieve elementen als ellips, repetitie en referentie. Terwijl de 
jongens in het algemeen altijd minder referentie gebruiken dan de meisjes, refereren zij in hun 
grapjes meer (tien procent) dan de meisjes (negen procent) aan eikaars beurten. Ook de door 
meisjes preferent gebruikte ellips is hier opvallend vaak aanwezig bij de jongens: negen procent 
van hun grapbeurten sluiten op deze zeer konnektieve wijze op elkaar aan. Bij de meisjes is dit 
acht procent. 
Grapjes lijken voor de jongens het domein te zijn waarin zij uiting geven aan "groupism ", aan 
verbondenheid met elkaar, hetgeen ook in hun talige middelen als referentie en repetitie tot 
uitdrukking komt. De inhoud van de grapjes bij de jongens is echter bijna altijd ten koste van 
een ander (zie ook fragment (7) "nieuwe uitrusting" regel 9, 10/12 hierboven). Wat hier op 
lexicaal-grammaticaal niveau zeer konnektief is in vergelijking met de vormgeving van hun 
andere taalhandelingen wordt inhoudelijk teniet gedaan. In de vorm zijn de jongens heel 
verbonden met elkaar, in de inhoud zetten zij zich vooral tegen elkaar af. In de discussie in 
hoofdstuk 8 zal ik dit bespreken in termen van male bonding. 
Ter illustratie van deze observatie is hieronder nogmaals een fragment afgedrukt van grapjes van 
de jongens waaruit blijkt hoe konnektief de jongens in hun grapjes-sequencies zijn en hoe ze 
voortdurend, maar ten negatieve, bezig zijn met de ander, regel 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14. 

(8) FRAGMENT "REX WIL EEN MAN" 

1 FRE: we willen naar metallica. 
2 JOS: en Rex die wil een man. 
3 FRE: ja. # 
4 JOS: jij [=Rex] bent een flikker en jij bent rood. 
5 REX: echt niet ben niet flikker, [voice] 
6 JOS: maar wel rood. 
7 JOS: hahaha 
8 FRE: op jou [=JOS] zitten we niet,, hè? 
9 FRE: hahaha 

10 REX: ik wel. 
11 REX: Pieter is jullie <extra vriend> [ > ] ! [Pieter =?] 
12 JOS: < mevrouw help > [ < ] ! [in microfoontje tot onderzoekster] 
13 FRE: Rex wil een dag met Jaap op stap. [Jaap =?] 
14 REX: ik wil niet met jou op stap. \jou=wordplay op Jaap] 
15 REX: hihihi 
16 FRE: nou dus we gaan naar het concert. 
17 JOS: ja. 
18 FRE: ja. 
19 FRE: we moeten toch wat verzinnen! 
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Hieronder volgt een jongensfragment waarin het sekseverschil in vorm en de mate van gebruik 
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SPA =Taalhandelingen: 
AA =Advance Act 
PJ =Positief Oordeel 
NJ =Negatief Oordeel 
GR =Grapje 
Q =Vraag 
OA organisational Act 
MA =Meta Act 
P =Proposal (wensvoorstel) 
CP =Co-Proposal 
CTP =Counter Proposal 
PA =Problemizing Act 
COU =Countering Act 
RQ =Request for Clarification 
AQ =Antwoord op Vraag 
ZAA =Zelf Advance Act 
KON =K onnekt i even: 
ANA =Anaforische entiteiten 
KAT =Kataforische entiteiten 
ADD =Conjunctie additief 
ADAV =Conj. additief/adversatief 

(of yo/rang-conjunctie) 
ADV =Conjunctie adversatief 
OV =Conjuncties "overigen" 
ELL =Ellips 
ECH =Echoën 
REP =Repetitie 
REF =Referentie 
SUB =Substitutie 
EXP =Expansie 
IK& =Interrogatief 
ADH =Adhortatief 
IMP =Imperatief 
TAG =Tag question 
TOF =Tailing off 
TEF =Tag enforcer 
AG =Attention getter 
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7.3.1.5. Vragen 

Er is geen sekseverschil in het aantal vragen die in deze gesprekken gesteld zijn, respectievelijk 
vijf procent (n=113) en drie procent (n=51). Wel bleek dat de meisjes meer initiërende vragen 
stellen dan de jongens. Bij die constatering (§ 6.3) is al aangeduid dat dit resultaat het gevolg 
is van het veelvuldig vragen naar de oordelen van een ander en beurt-verkrijgende vragen als 
"weetje wat ook leuk is?" bij de meisjes. Bijna de helft van de initiërende vragen van de meisjes 
ontlokken oordelen van de ander "lijkt je dat niet tof?", "toch wel leuk hè?". Zie bijvoorbeeld 
YVO in regel 10 van fragment "Geen Reet Aan": "en jij?" (§ 7.3.1.3). 
Bij de jongens komt dit zelden voor, slechts één jongen vraagt aan de anderen "is dat niet tof?". 
Dit is dezelfde jongen die ook de enige beurtvergarende vraag stelt "weetje wat ik wel wil?", 
waarop de anderen overigens niet "nee" antwoorden, zoals bij de meisjes het gebruik lijkt te zijn. 
Overigens blijkt dat vragen stellen bij de jongens individu-gevoelig is. Eén jongen nam de rol 
van interviewer op zich en stelde in zijn eentje twaalf vragen aan de anderen. Dit is 21% van 
de jongensvragen. Uit tabel 7.3 blijkt dat de jongens meer konnektieven in hun vragen hebben 
dan de meisjes, namelijk gemiddeld 1.90 per vraag en 1.72 per vraag bij de meisjes. Opvallend 
is dat zeventien procent van de vragen van de jongens beginnen met een conjunctie additief: "of 
ken je Metallica soms niet?", "ja heb je 't wel us gedaan echt mountainbiken met bergies, 
rivieren?". Zij sluiten meer aan bij het voorafgaande dan de meisjes, waarbij maar zeven procent 
van hun vragen met een dergelijke conjunctie begint. Wel eindigen meer vragen bij de meisjes 
met een tag question: "dat is jouw hoogtevrees, hel", "maar bij de Bijenkorf heb je meer 
serviezen enzo, toch?", namelijk veertien procent, dan bij de jongens (vijf procent). 

7.3.2. Sekseneutraal gebruikte taalhandelingen 

7.3.2.1. Organisational acts 

De meisjes en de jongens maken in vergelijkbare mate gebruik van organisational acts: n= 197 
of negen procent van de beurten van de meisjes en n=193 of elf procent van de jongensbeurten. 
Deze taalhandelingen verzorgen het verloop van het gesprek ("laten we eerst de wensen 
opnoemen"), het participeren van derden daarin ("zeg het eens, Fred") of reguleren het gedrag 
van anderen "kap nou met boeren héé!" 
Het gebruik van konnektieven op het totaal aantal organisational acts is bij de meisjes en de 
jongens bijna gelijk en even groot: 1.54 en 1.52. Dit komt vooral door een groot gebruik van 
kataforische zinsvormen als de interrogatief, adhortatief en imperatief. 
De verwachting dat de meisjes bij de beregeling van het gesprek of het sturen van het gedrag van 
de ander voornamelijk de adhortatief zouden gebruiken is niet uitgekomen. De meisjes gebruiken 
bijvoorbeeld de imperatief (achttien procent) vaker dan de adhortatief (elf procent). In 
vergelijking met de jongens is er wel een verschil. Het gebruik van de imperatief (32%) is bij 
hen veel groter dan bij de meisjes (18%) waarbij opvalt dat de jongens de imperatief en de 
interrogatief in gelijke mate gebruiken (32%). De meisjes gebruiken wel vaker dan de jongens 
de interrogatief (40%). Dat de jongens bijna twee keer zo vaak de imperatief gebruiken bij het 
beregelen van de gespreksorganisatie lijkt voort te komen uit hun nonverbale gedrag tijdens de 
gesprekken. Veel van de imperatieven betreffen de regulering van iemands gedrag: "kappen 
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nou"! of "klaar, zet dat ding maar af!". De jongens maken meer geintjes of zitten vaker aan de 
microfoon dan de meisjes. Dit type - waar iemand tot de orde moet worden geroepen - leidt ook 
tot een groter gebruik bij de jongens van attention getters. Ook in het stimuleren tot het nadenken 
over een wens komt de voorkeur van de jongens tot een imperatief en de voorkeur van de 
meisjes tot een interrogatief tot uiting: "hée, bedenk effe een wens!" (6) versus "wat zullen we 
willen?" (?) zijn prototypische zinnen te noemen in dit verband. 

7.3.2.2. Meta acts 

Ook in de mate van gebruik van meta acts is er geen verschil tussen de meisjes en de jongens. 
Respectievelijk zeven procent (n= 156) en negen procent (n= 158) van hun beurten bevatten een 
meta-talige uiting. Deze zijn bij beide seksen voor het merendeel (85%) in de declaratief gesteld. 
Voorbeelden hiervan zijn: "hée dat slaat toch helemaal nergens op dit" (<?) en het mooie "daar 
denk ik nooit bij stil" ($). Ongeveer tien procent bij beide seksen is in de interrogatief en betreft 
veelal een vertwijfeld "weet-ik-veel?". Omdat op dergelijke rethorische vragen toch vaak een 
antwoord komt ("nee jij weet niet veel", v/m), zijn deze als interrogatief gecodeerd. Uit tabel 
7.4 blijkt dat de meisjes en de jongens in vergelijkbare mate gebruik maken van konnektieven 
in hun meta acts, respectievelijk gemiddeld 1.13 en 1.18 per meta act. De meisjes en de jongens 
gebruiken daarbinnen beiden meer sterk-konnektieve elementen (respectievelijk 66% en 53%) 
dan zwak-konnektieve (34% en 47%). De zwak-konnektieve elementen zijn bij de jongens vooral 
de attention getter (vijftien procent) die bij de meisjes in deze taalhandeling slechts één keer voor 
kwam. Beiden gebruiken vaak de tag enforcer ("hoor"!) ter versterking van een vertwijfelde 
uitroep van denken: "even denken, hoor", die, indien geuit met een verontschuldigende toon, als 
meta act is opgevat. Tien procent van de konnektieven in de meta acts bij de meisjes bestaat uit 
deze zwak-konnektieve vorm, zes procent bij de jongens. Hieronder volgt een lange meta act van 
een meisje met zelfs een ingebedde meta act "ik heb geen adem meer". 

JOS: o nee we moesten het over die wens hebben anders is het zo stom dan 
zitten we het hele bandje vol te lullen met allemaal dingen die er 
niks eh, ik heb geen adem meer, die er niks mee te maken hebben. 

7.3.2.3. Wensvoorstellen 

Er is geen verschil in het totaal aantal wensen dat de meisjes en de jongens in de gesprekken 
uiten. De verwachting bij deze taalhandelingen was dat de meisjes wensvoorstellen zouden doen 
in termen van de groep en dus de grammaticale vorm adhortatief ("laten we gaan 
parachutespringen") zouden gebruiken dan de jongens. 
Het totale gebruik van konnektieven in gewone wensvoorstellen, proposals (n= 135 en n= 136), 
is vergelijkbaar, bij de meisjes gemiddeld 1.29 in een voorstel en bij jongens 1.21. Uit tabel 7.2 
blijkt dat er geen sekseverschillen zijn voor wat betreft de linguïstische realisatie van de 
wensvoorstellen in dit corpus. De verwachting dat de meisjes vaker de adhortatief zouden 
gebruiken, is dus niet bevestigd. In totaal gebruiken de meisjes vier keer de adhortatief bij een 
voorstel en de jongens zes keer. Gezien de geringe frequenties zijn uit dit resultaat geen 
conclusies te trekken. Enigszins verschillend is wel het gebruik van de tailing off door de 
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meisjes: zes procent (19) eindigen in een tailing off, terwijl de jongens slechts vier keer voor het 
grammaticale eind hun wensvoorstel afbreken. 

Bij de co-proposal (n= 136 en n=67), die de meisjes significant vaker initiëren dan de jongens, 
is er een verschil in de mate van gebruik van konnektieven: de meisjes bijna 2 (1.68) per co-
proposal en de jongens 1.44. Het gebruik daarbinnen van sterke en zwakke konnektieven is 
ongeveer gelijk. Van de sterke konnektieven maken de meisjes vaker gebruik van ellips (elf 
procent versus acht procent), repetitie (27% versus 16%) en expansie (21% versus 8%) dan de 
jongens, die op hun beurt weer vaker gebruik maken van de conjunctie additief (27%) dan de 
meisjes (19%). Opvallend is dat de meisjes vaker dan de jongens hun co-proposals met een 
conjunctie adversatief (negentien procent versus vijf procent) beginnen waardoor aan het begin 
van hun co-proposal een contrast met het semantisch verwante vorige voorstel wordt aangegeven, 
terwijl toch wordt aangesloten op de beurt van een ander. Een voorbeeld daarvan is "maar je 
kunt ook naar Disneyland in Amerika", dat een co-proposal is als reactie op het voorstel om naar 
Eurodisney te gaan. De jongens beginnen vaker met een conjunctie additief maar substitueren 
vaker in hun co-proposals (54%) dan de meisjes (40%). Hierdoor ontstaat de indruk dat de 
jongens het contrast tussen de twee verwante voorstellen eerder uitdrukken middels nomina dan 
via de conjunctie adversatief. 

In counter-proposals (n=23 en n=34) gebruiken beide seksen gemiddeld één konnektief element. 
Bij de jongens is dat veelal de conjunctie additief (37%) of repetitie (24%). Bij de meisjes gaat 
deze taalhandeling - die altijd impliciet een afkeuring vormt van een voorstel van een ander -
evenals bij de negatieve oordelen gepaard met twee keer zoveel conjuncties adversatief als de 
jongens. Alhoewel de sekseverschillen in vormgeving door het kleine aantal counter-proposals 
niet zo sterk zijn als bij de negatieve oordelen, blijkt dat zelfs wanneer de meisjes een voorstel 
impliciet negatief beoordelen zij hun tegen-voorstel vaker dan de jongens vooraf laten gaan door 
een contradictoire conjunctie adversatief die de tegengestelling van hun voorstel nog eens openlijk 
onderstreept. 

7.3.2.4. Problemizing acts 

De problemizing act wordt in vergelijkbare mate door de meisjes en de jongens gebruikt, 
respectievelijk in vier procent (n=88) en drie procent (n=55) van al hun beurten. Bij beiden 
bevat deze taalhandeling - in verhouding tot hun algemeen gemiddelde - veel lexicaal
grammaticale konnektieven, respectievelijk 1.83 en 2.02. Rond de twee per uiting dus. Dit is niet 
verwonderlijk gezien de aard van (de definitie van) deze taalhandeling die immers het voorgaande 
problematiseert waardoor veely'o/wwg-conjuncties als "ja maar", referentie en repetitie van het 
voorafgaande in vraagvorm zal plaatsvinden: "hoezo bungee jumpenV. De jongens repeteren 
echter vaker dan de meisjes als in "de maan?", "vliegen?", "in je eentje?". Uit deze voorbeelden 
blijkt al dat de interrogatief een veelgebruikte zinsvorm is, omdat men op een problematiserende 
uiting natuurlijk graag een reactie wenst. Bij de jongens komt de interrogatief vaker voor dan 
bij de meisjes. Respectievelijk 31% versus 22% van hun problematiserende uitingen zijn in de 
interrogatief gesteld of met vraagintonatie geuit. Een problemizing act geeft in principe nog geen 
positief of negatief oordeel. De meisjes maken echter ook hier meer gebruik van de conjunctie 
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adversatief (dertien procent) als in: "maar dat kan je ook hier doen" dan de jongens (twee 
procent). De jongens beginnen hun problemizing acts echter vaker met de conjunctie "overigen" 
i.e. "nou" : "nou dat kan ook op Texel hoor" in vergelijking tot de meisjes (respectievelijk dertien 
en drie procent). 

7.3.2.5. Countering acts 

De meisje en de jongens uiten even weinig countering acts, beiden namelijk in één procent van 
hun beurten (n=22 en n=20). Dit is een taalhandeling die een verbale aanval van een ander 
direct terugkaatst als in "nietes" -"welles", "dat vind ik leuk" -"ikke niet", "dat kun je niet doen" 
-"nou e/i?" of "Is niet leuk"-Vcfe wel". 
De countering acts van de meisjes bevatten echter gemiddeld meer konnektieven (1.69) dan die 
van de jongens (1.39). Dit verschil wordt niet alleen veroorzaakt door een groter gebruik van 
sterk-konnektieve elementen (ellips (28% versus 22%) en de conjunctie additief (17%), die de 
jongens helemaal niet gebruiken. De meisjes gebruiken ook meer zwak-konnektieve elementen 
als de conjunctie adversatief (22%) en substitutie (36%) dan de jongens (respectievelijk 17% en 
28%). Het gebruik van sterk-konnektieve elementen als repetitie is bij de jongens zelfs groter 
(22% tegen 8%) dan bij de meisjes. Ook in een countering act is er sprake van contrast in de 
beurten van de sprekersters. Net zoals bij negatieve oordelen lijken de meisjes dit contrast 
openlijk te verhelderen door middel van de conjunctie adversatief en substitutie. De meisjes 
gebruiken hier echter minder attention getters (zes procent), dan de jongens (zeventien procent). 
De jongens gebruiken de interrogatief vaker dan de meisjes, namelijk 22% tegen 17% bij de 
meisjes. 

7.3.2.6. Vragen om verduidelijking en antwoorden 

Zowel bij de meisjes als bij de jongens komen in slechts één procent van hun beurten vragen om 
verduidelijking voor (n=23 en n= 17). Deze verzoeken om verduidelijking zijn bij de jongens 
vaker dan bij de meisjes van het korte type "huh?" of "wat?" hetgeen hun kleine mlu verklaart, 
namelijk 1.7 woord tegenover 2.3 bij de meisjes, wat overigens ook niet lang is. Uiteraard is de 
meerderheid van deze taalhandelingen bij beiden in de interrogatief gesteld, respectievelijk 86% 
en 94%. Een verzoek om verheldering in de declaratief bij de meisjes is bijvoorbeeld "Lois Lane 
die ken ik helemaal niet". Verder valt nog te vermelden dat de meisjes in een kwart van hun 
verzoeken het onduidelijke repeteren "met die broekenV, de jongens slechts in zes procent van 
dit type vragen. Dat de meisjes meer dan de jongens hun verzoeken gieten in de vorm " en wat 
is dat dan?" leidt tot het resultaat dat zij meer dan de jongens gebruik maken van de conjunctie 
additief ("en") en meer van referentie ("dat") dan de jongens. Daarom is hun gemiddeld aantal 
konnektieven in deze taalhandeling ook hoger (1.39) dan dat van de jongens (1.11). 

Het geven van antwoorden op vragen (AQ), deden de meisjes en de jongens in gelijke mate, 
namelijk in vier procent van hun beurten (n=89 en n=73). Ook daarbij sluiten de meisjes vaker 
dan de jongens aan met een conjunctie additief, namelijk in 24% van hun antwoorden en de 
jongens in 13% daarvan. Verder valt op dat de jongens meer gebruik maken van ellips in hun 
antwoorden dan de meisjes, respectievelijk dertien en vier procent. Deze zijn bij de jongens van 
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het kort-affe type "(...) insturen" (Op de vraag wat iemand met een wens wil), of waarom 
iemand niet van wielrennen houdt "(...) is zo in". Enkelvoudig ja/nee antwoorden zijn niet als 
elliptisch gerekend (zie § 5.4.1.1). Voor het overige is de vormgeving van de antwoorden 
nagenoeg gelijk. 

7.4. Conclusies vorm en functie 

De geconstateerde sekseverschillen in het gebruik van lexicaal-grammaticale elementen (§ 6.4) 
zijn niet los te zien van de sekseverschillen in de mate van gebruik van taalhandelingen (§ 6.3) 
3. In het algemeen gebruiken de meisjes en de jongens deze elementen in dezelfde 
taalhandelingen, zij doen dit echter niet altijd in dezelfde mate. 
De meisjes gebruiken niet zomaar de conjunctie additief, ellips, echo en referentie en tailing off 
significant vaker dan de jongens, zij gebruiken deze voornamelijk in de advance acts en/of in 
positieve oordelen. Beide taalhandelingen gebruiken zij significant vaker dan de jongens. De 
jongens gebruiken deze sterke konnektieven het meeste in grapjes en in mindere mate dan de 
meisjes in de advance act. Grapjes maken de jongens significant vaker dan de meisjes. Als de 
jongens minder grapjes zouden uiten, dan zou het verschil tussen de meisjes en de jongens in de 
mate van gebruik van deze konnektieven nog groter zijn geweest. In hun grapjes leggen de 
jongens dus middels deze elementen een sterke verbinding met de beurten van een ander, bij de 
meisjes gebeurt dit voornamelijk in serieuze voortbordurende taalhandelingen en positieve 
oordelen. Bovendien is opgevallen dat de jongens het gebruik van tailing offen tag questions -
die beide beurtoverdragend zijn en andergericht - voornamelijk gebruiken in organisational acts 
en meta acts, taalhandelingen die gebruikt worden indien het gespreksverloop in gevaar is en er 
dus hulp van de anderen nodig is. 

Voor wat betreft de konnektieven die in gelijke mate worden gebruikt door de meisjes en de 
jongens geldt voor de 7'0ra'Hg-conjunctie, repetitie, de interrogatief en de tag question dat het 
grotere gebruik ervan door de meisjes in de advance acts in evenwicht is met het grotere gebruik 
ervan door de jongens in grapjes. Ook deze sterk-konnektieve elementen worden door de meisjes 
en de jongens in dezelfde taalhandelingen gebruikt, met een sterke verbondenheid in de 
grapbeurten bij de jongens en een sterke verbondenheid in de serieuze voortbordurende advance 
act bij de meisjes. 
Het niet significante verschil in de mate van gebruik van de zwak-konnektieve elementen 
conjuncties overigen ("nou", "jasses") en de tag enforcer, wordt onder meer veroorzaakt doordat 
de meisjes er vooral gebruik van maken in negatieve oordelen en advance acts en de jongens in 
grapjes. 

De opvallendste conclusie uit de micro-analyses in dit hoofdstuk is dat de zwak-konnektieve 
elementen conjunctie adversatief, substitutie, de tag enforcer en de attention getter, door de 
meisjes en de jongens in andere taalhandelingen worden ingezet. De meisjes gebruiken deze niet-

3 Dit is uiteraard niet helemaal onverwacht aangezien taalhandelingen 'vervat' zijn in 
lexicaal-grammaticale elementen. 
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coöperatieve elementen (maar wel konnektieve, ze sluiten immers aan bij de beurt van een ander, 
of zijn hoordergericht) in taalhandelingen als het negatieve oordeel en de counter-proposal. Deze 
taalhandelingen zijn eveneens niet-coöperatief omdat ze de inhoud van de beurt van een ander 
niet ondersteunen. De meisjes gebruiken hun conjuncties adversatief en (derogatieve) substituties 
vooral in hun negatieve oordelen lexicaal middels een conjunctie adversatief of (derogatieve) 
substituties van de wensvoorstellen van een ander, en deze beurten beëindigen zij met een tag 
enforcer ("hoor!") of attention getter ("man!"). 
Echter, ook bij expliciet instemmende uitingen (het positieve oordeel) wordt door de meisjes door 
middel van bijvoorbeeld een tag enforcer deze mening linguïstisch versterkt. Hieruit ontstaat 
allereerst de indruk dat het "geven van oordelen" bij de meisjes een explicietere rol speelt in hun 
gesprekken dan bij de jongens. Bovendien is de indruk ontstaan dat er bij de meisjes sprake is 
van een zekere "lexicalisatie van disagreement". Als een meisje NEE bedoelt, dan windt zij daar 
linguïstisch geen doekjes om. 
Er is echter nog iets anders aan de hand. Ook bij de taalhandelingen die niet zo zeer een niet-
instemmende karakter hebben, maar waar wel een contrast met de inhoud van de beurt van een 
ander tot uiting moet komen, gebruiken meisjes meer zwak-konnektieve elementen. In de co-
proposal (die instemmend is), de problemizing act (waarna nog een oordeel moet volgen) en de 
countering act (die de beurt terugkaatst zonder nieuwe semantische lading) gebruiken de meisjes 
eveneens meer conjuncties adversatief ("nee" "maar") dan de jongens. De conclusie hieruit lijkt 
te zijn dat bij de meisjes het verschil tussen ieders afzonderlijke gespreksbijdrage benadrukt 
wordt. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de meisjes gemiddeld een vijfde van hun co-proposals 
beginnen met een conjunctie adversatief ("nee","maar") terwijl deze verder sterk-konnektief 
verbonden zijn met de voorafgaande beurt van een ander. De meisjes verbinden weliswaar hun 
beurten vaker en sterker met elkaar dan de jongens door middel van konnektieven, maar 
daarnaast lijkt het contrast - of de autonomie - van ieders mening of gespreksbijdrage extra te 
worden benadrukt. 
Het grotere gebruik van de imperatief door de jongens wordt niet veroorzaakt door één type 
taalhandeling, zij gebruiken de imperatief gewoon vaker dan de meisjes maar wel vooral in 
gespreksberegelende taalhandelingen en in grapjes. Dit heeft onder ander als oorzaak dat het 
daarbij gaat om gedragsregulerende uitingen "doe normaal man!", of verzonnen aantijgingen als 
"niet boeren Jaap!" Dat bij de meisjes het geven van bevelen, ook al is het in de vorm van een 
"bald statement", niet "gewoon" is, toonde de bespreking van het fragment "Gewóón doen" in 
§7.2.2.1. 

Geen enkele van de verwachtingen die op grond van de literatuur waren opgesteld is bevestigd. 
Er is bij de meisjes geen sprake van het linguïstisch 'verpakken' of verzachten van niet-
coöperatieve en niet-ondersteunende uitingen. Negatieve oordelen worden bij de meisjes niet 
voorafgegaan door een zogenaamdeyo/mng-conjunctie "ja maar". Sterker nog, negatieve oordelen 
in het bijzonder en taalhandelingen die niet instemmen met wat een ander meisjes net heeft 
gezegd, worden lexicaal versterkt en gaan gepaard met derogatieve substituties, terwijl juist 
substitutie bij de jongens in negatieve oordelen werd verwacht. 
Dit laatste is dus niet het geval. 
Ook het in de literatuur veronderstelde grotere gebruik door de meisjes van de interrogatief of 
de adhortatief in wensvoorstellen of organisational acts is niet aangetroffen. De jongens hadden 
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zelfs meer wensvoorstellen in de adhortatief dan de meisjes (hoewel weinig) en ook meer 
organisational acts in de interrogatief. De verwachting dat de jongens deze beide taalhandelingen 
vooral in de imperatief zouden vormgeven, is evenmin bevestigd. 

Uit de micro-analyses in dit hoofdstuk zijn enige hypothesevormende conclusies naar voren 
gekomen. "Hypothesevormende" conclusies omdat de analyses per konnektief of per 
taalhandeling zijn gedaan. De basisdata zijn te klein geweest voor een statistische onderbouwing. 
Hoe groot het corpus in totaal ook is in vergelijking met veel interactie-onderzoek in het taal en 
seksedomein. Toch wil ik op grond van de bevindingen uit dit hoofdstuk de volgende opmerking 
maken. De algemene conclusie is dat het aanbeveling verdient om bij onderzoek naar variatie in 
verbale interactie tussen groepen mensen het gebruik van bepaalde linguïstische vormen in de 
context van de taalhandeling te doen waarin deze gebruikt worden. Deze conclusie sluit aan op 
de oproep van Eckert en McConnell-Ginet (1992) uitsluitend linguïstische sekseverschillen in 
nauw omschreven gesprekssituaties {communities of practice) te onderzoeken. Ik stel op grond 
van mijn bevindingen echter voor om daarbinnen nog verder te gaan en mogelijke 
sekseverschillen in taalgebruik uitsluitend te onderzoeken in nauw omschreven locale 
interactionele contexten, i.e. in dezelfde taalhandelingen. Dat wil zeggen dat uit allerlei 
gesprekstypen bijvoorbeeld (negatieve en positieve) oordelen, grapjes of organisational acts 
onderzoent zouden moeten worden op mogelijke sekseverschillen in linguïstische vormgeving. 
Dit onderzoek lijkt mij practisch gezien niet onmogelijk. 

In het volgende hoofdstuk geef ik de algemene conclusies van dit onderzoek. Daarbij zal ik 
dieper ingaan op mogelijke verklaringen voor het autonome en oordelende taalgebruik van de 
meisjes en het verbonden taalgebruik van de jongens in hun grapjes. 


