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'Dat doet geen meisje. Dat zegt geen meisje. 
Dat vraagt geen meisje. Zo spreekt geen meisje l ' 
Ziedaar schering en inslag van de opvoeding. 

(Multatuli, Ideeën 195) 

8. ALGEMENE CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

8.1. Recapitulatie theoretische inzichten 

Mijn onderzoek had als doel inzicht te verwerven in de problematische relatie tussen taal en 
sekse. Die relatie is sinds geruime tijd verondersteld en onderzocht voor diverse linguïstische 
variabelen vanuit diverse theorieën en met diverse uitkomsten. Mijn zoektocht naar een mogelijke 
relatie tussen taal en sekse heb ik op twee manieren uitgevoerd. In het eerste deel heb ik op 
grond van literatuuronderzoek een theoretisch kader opgesteld waaruit het empirisch onderzoek 
in het tweede deel van deze studie voortvloeit. Ik bespreek nu eerst de theoretisch verworven 
inzichten. In § 8.2 en § 8.3 komen de resultaten uit het empirisch onderzoek aan de orde. In § 
8.4 volgt de discussie. 

Uit de evaluatie van een eeuw onderzoek naar de relatie tussen taal en sekse kwam naar voren 
dat er een sterke samenhang bestaat tussen tijdsgebonden opvattingen over 'het sekseverschil' en 
het linguïstische onderzoeksdomein (hoofdstuk 1). In vogelvlucht blijkt dat de onderzoeksfocus 
is verschoven van aangeboren verschillen in verbale vermogens bij meisjes en jongens (deficiet: 
begin twintigste eeuw: deficiet), via de mannelijke onderdrukking van vrouwen door middel van 
taal (feministische '70-er jaren: dominantie), subcultureel perspectief (jaren '80; differentie), tot 
de afschaffing van generalisaties ('90-er jaren: diversiteit) en de teruggekeerde behoefte aan het 
eind van de eeuw tot toch een samenhangende theorie omtrent taal en sekse ('99: maatschappelijk 
dualisme). 

In mijn onderzoek stond de vraag centraal naar de linguïstische aard en de mogelijke oorzaak of 
oorzaken van seksespecifieke spreekstijlen. Door de vraag naar de oorzaak van seksespecifieke 
spreekstijlen te stellen is de aandacht in mijn onderzoek gericht op kinderen. Het gaat daarbij om 
een mogelijk sekseverschil in (de verwerving van) gespreksvormen en -normen. Mijn vragen 
daarbij zijn geweest: waar, wanneer, hoe en waarom verwerven kinderen een seksegeëigende 
spreekstijl en - vooral - welke linguïstische elementen kenmerken dergelijke spreekstijlen? 
Uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 bleek dat sekseverschillen in gespreksvoering vooral 
neerkwamen op een sekseverschil in communicatieve intenties. Deze intenties zijn en worden 
doorgaans beschreven in de sociaal-psychologische noties coöperatief en competitief. De eerste 
(voor vrouwen?) zou een ondersteunende en aansluitende spreekstijl zijn die voornamelijk op het 
gesprek of op de gesprekspartners gericht is. De tweede (voor mannen?) zou een bevechtende 
en initiërende spreekstijl zijn die meer gericht is op de eigen tekstbijdrage dan op de 
hoordersters. 
Met als doelstelling om een systematisch - en vooral linguïstisch - inzicht te verkrijgen in 
mogelijke sekseverschillen in taalgebruik heb ik vervolgens deze noties als vertrekpunt genomen 
voor mijn verdere onderzoek. Daarbij heb ik mij eerst de vraag gesteld wat de oorzaak zou 
kunnen zijn van dergelijke verschillen in sociaal-psychologische oriëntatie (hoofdstuk 3). Ik heb 
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mij daarbij aanvankelijk gebaseerd op de zogenaamde subculturele theorie van de cultureel-
antropologen Maltz en Borker (1982). Die gaan ervan uit dat de verschillen in de sociale 
organisatie (grootte, activiteiten) in seksespecifieke peergroups in de jeugdjaren de grondslag 
vormen voor een egaliserende gespreksstijl bij meisjes en een hiërarchiserende bij jongens. 
Waarom die sociale organisatie van die groepjes eigenlijk verschillend zou zijn voor meisjes en 
jongens en waarom dit zou leiden tot een coöperatieve of competitieve spreekstijl was daarmee 
echter nog niet verklaard. 
Een voorlopig antwoord op die vraag heb ik gevonden in de opvattingen van de psychologes 
Chodorow (1978) en Gilhgan (1982). Beiden gaan er van uit dat een verschil in sekse
identiteitsvorming in de eerste drie levensjaren ten grondslag ligt aan een dergelijk verschil in 
oriëntatie tussen meisjes en jongens. Dit zou veroorzaakt worden door het sociale feit dat het 
doorgaans vrouwen zijn die primair de kinderen opvoeden. Door de (qua sekse) gelijke relatie 
die dochters met hun moeders hebben, zouden meisjes daardoor een relatie leggen tussen 
intimiteit en symmetrie. Door de (qua sekse) ongelijke relatie die jongens met hun moeder 
hebben, zou er voor hen een relatie bestaan tussen intimiteit en asymmetrie. De redenering is nu 
dat meisjes daardoor in hun relaties met anderen altijd deze gelijkheid of symmetrie zouden 
nastreven. Jongens op hun beurt zouden zich altijd prettiger voelen in een asymmetrische of 
ongelijke relatie met anderen. De termen symmetrie en asymmetrie vertoonden opvallend veel 
overeenkomst met de opvattingen over de egaliserende versus hiërarchiserende verbale interactie 
uit de subculturele theorie, die daarvoor echter het verschil in sociale organisatie van same-sex 
peergroups tussen de vijf- en vijftienjarige leeftijd verantwoordelijk stelde. 
Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar de missing link tussen de opvattingen van Chodorow 
(1979) en Gilligan (1982) enerzijds en Maltz en Borker (1982) anderzijds. Deze heb ik gevonden 
in het universele menselijke verschijnsel dat kinderen vanaf driejarige leeftijd doorgaans met 
seksegenootjes omgaan. In de zo ontstane seksegroepjes worden eventuele verschillen in sociaal-
psychologische oriëntatie onder groepsdruk (peer-pressure) versterkt. Daarnaast is er ook sprake 
van sociale druk die verschillen tussen meisjes en jongens versterken. Ik denk daarbij aan 
sekseonderscheid op school en in de klas; sociale druk op seksegeëigend gedrag; beeldvorming 
(M/v) door televisie, lectuur en literatuur; druk van ouders (vaders) om met seksegenootjes om 
te gaan (zie hoofdstuk 3). 

Op grond van bovenstaande theoretische bevindingen heb ik een standpunt ingenomen over wat 
ik onder 'het sekseverschil' versta, waarbij tegelijkertijd de vragen worden beantwoord 
betreffende het waar, wanneer, hoe en waarom van de verwerving van een seksegeëigende 
spreekstijl. Onder een verschil in sekse versta ik een verschil in mensen voor wat betreft sociaal-
psychologische oriëntatie, veroorzaakt door fysiologische, psychologische en sociaal-culturele 
factoren, versterkt door het samenscholen van deze gelijkgestemde mensen tijdens de adolescentie 
waardoor zij verschillende dingen leren doen met taal. Om na te gaan welke linguïstische 
uitdrukkingsvormen dit sekseverschil zouden kunnen krijgen, heb ik de volgende stelling 
geformuleerd. 

Als het doel van sociale interactie voor meisjes symmetrie (verbondenheid) is en voor 
jongens asymmetrie (separatie) dan volgt daar uit dat taal door meisjes gebruikt zal 
worden om deze symmetrie tot stand te brengen en (wellicht even belangrijk) om 
asymmetrie te verdoezelen. Omgekeerd zal door jongens taal gebruikt worden om 
asymmetrie tot stand te brengen (en symmetrie te verdoezelen). 
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Vervolgens heb ik stapsgewijs aangegeven hoe een dergelijk sekseverschil in sociaal-
psychologische oriëntatie kan leiden tot een sekseverschil in taalgebruik. Deze vertaalslag leidde 
tot de veronderstelling dat de linguïstische realisatie van coöperativiteit' of verbondenheid tussen 
mensen zich ook letterlijk zal manifesteren in een linguïstische verbondenheid tussen hun zinnen 
in gesprekken. Dit leggen van verbindingen tussen beurten van verschillende personen heb ik de 
werknotie konnektiviteit gegeven. 
Door konnektiviteit als (een) linguïstische uitdrukkingsvorm van coöperativiteit op te vatten, was 
mijn vraag naar de linguïstische uitdrukkingvorm van een vermeende vrouwelijke spreekstijl op 
theoretisch niveau beantwoord. 

De tweede doelstelling van dit onderzoek was de empirische exploratie van de stelling dat een 
sekseverschil in verbale interactie zich manifesteert in een sekseverschil in konnektiviteit in 
gesprekken. Gezien het sociaal-psychologische vertrekpunt van dit onderzoek heb ik de 
verwachting geformuleerd dat vrouwen- en meisjesgesprekken meer konnektiviteit zullen bevatten 
dan mannen- of jongensgesprekken. Uitgaande van de versterking op grond van peer-pressure 
en de overgeneralisatie van vrouwelijkheid en mannelijkheid tijdens de adolescentie (zie 
hoofdstuk 3), achtte ik het aannemelijk dat verschillen in konnektiviteit zich bij uitstek zullen 
voordoen in same-sex gesprekken en dat deze verschillen het grootst - en dus het best 
waarneembaar - zullen zijn ten tijde van de adolescentie. Daarom heb ik voor het empirische 
onderzoek gekozen voor een analyse van het taalgebruik en taalgedrag van Nederlandse 
adolescente meisjes en jongens in ongemengde triaden. De dataverzameling bestond uit 16 
meisjesgesprekken en 16 jongensgesprekken. Deze ontstonden naar aanleiding van de opdracht 
om in zeven minuten een gezamenlijke wens te verzinnen voor televisieprogramma getiteld "Geef 
Nooit Op", waarin presentator Peter Jan Rens wensen van kinderen daadwerkelijk uitvoert (zie 
hoofdstuk 4). Deze gesprekken zijn opgenomen op scholen op Texel en in Gouda (mavo-klassen). 
De gesprekken zijn zonder de onderzoekster gevoerd en opgenomen op een kleine 
cassetterecorder. Het gesprekstype kan informeel-taakgericht genoemd worden. In hoofdstuk 4 
is de methodologie besproken en de invloed die de sekse van de onderzoekster en een 
cassetterecorder op de resultaten hebben gehad. De conclusie daarbij was dat de gesprekssetting 
een meisjesdomein is geweest, waardoor een grotere participatie van de meisjes is opgetreden (zij 
spraken meer). Bovendien bleek dat meer jongens dan meisjes zich tijdens de gesprekken bewust 
waren van de cassetterecorder i.e. de observationele situatie. Dit had als gevolg dat zij minder 
spraken of meer geintjes maakten. De meerderheid van zowel de meisjes als de jongens 
rapporteerden dat ze een prettig gesprek hadden gevoerd. Daardoor ga ik er van uit dat deze 
gesprekken redelijk natuurlijk zijn geweest. Overigens rapporteerden meer jongens dan meisjes 
dat zij het geen prettig gesprek hadden gevonden. Dit laatste leek niet samen te hangen met de 
mate van participatie in de gesprekken. Op Texel bleek de sfeer in de school gezelliger dan op 
Gouda, waardoor er meer en vooral langdurig gekletst (v/m) werd op Texel. In Gouda bestond 
een zekere weerstand om - onbetaald - mee te werken aan de gesprekken. Wellicht was dit de 

1 Competitief taalgebruik is in eerste instantie gedefinieerd als het minder hanteren van 
een coöperatieve spreektijl (zie hoofdstuk 3). 



196 Hoofdstuk 8 

oorzaak van het regionale verschil in gespreksverzorgende taalhandelingen dat gevonden is. In 
Gouda namelijk significant meer dan op Texel (ongeacht sekse). 

De centrale vraagstelling van het empirisch onderzoek luidde als volgt: 

Is er een verschil in konnektiviteit tussen meisjesgesprekken en jongensgesprekken? 

Onder konnektiviteit heb ik dus letterlijk verstaan het verbinden van de beurt van de ene 
sprekerster met die van een andere sprekerster door middel van linguïstische entiteiten die een 
anaforische of kataforische relatie met de beurten van een ander tot stand brengen. 
In hoofdstuk 5 zijn deze linguïstische entiteiten verder geoperationaliseerd en gedefinieerd. 
Om recht te doen aan de ambiguïteit of multifunctionaliteit van lexicaal-grammaticale entiteiten 
(what is said) heb ik de onderliggende functie van deze elementen geanalyseerd in termen van 
taalhandelingen (what is done). Daartoe is een taalhandelingstypologie opgesteld die was 
toegeschreven op het te onderzoeken gesprekstype: de onderhandeling over een wens. 

Het totale geanalyseerde corpus bestond uit 6308 gespreksbijdragen. Daarvan zijn de meest 
vergelijkbare uitingen, beurten die een inhoudelijk segment (zin) bevatten én de onderhandeling 
over wens betroffen verder geanalyseerd naar taalhandeling (15 types) en het voorkomen van 
konnektieven met een anaforische relatie (10 types) en/of konnektieven met een kataforische 
functie of relatie (7 types). Dit betrof ruim 60% van het totale corpus (n=3947). 

Voordat ik de onderzoeksresultaten samenvat en interpreteer, bespreek ik eerst de inhoud van de 
wensen die in de meisjes en de jongensgesprekken ter tafel kwamen in het licht van de 
theoretische uitgangspunten van dit onderzoek. 

8.2. Een wens voor Peter Jan Rens. Een sociaal-psychologisch uitstapje 

Het algemene beeld dat uit het totaal aan wensen naar voren komt, is dat de meisjes meer wensen 
hebben tot reizen en vrijheid of spannende avonturen dan de jongens. Dit komt overeen met de 
wat ruimere beroepskeuzen van deze meisjes die seksegrenzen overschrijden in vergelijking met 
de jongens (zie Van Alphen, 1996). De conclusie luidt voorlopig dat deze adolescente meisjes 
avontuurlijker zijn ingesteld dan de jongens. Opvallend is bovendien dat de meisjes vaak andere 
mensen (beroemdheden of vrienden en vriendinnen) betrekken in hun wensen tot ontmoetingen 
of dat zij wensen combineren zodat ieders wens afzonderlijk kon worden gehonoreerd: met een 
paard (1) een wereldreis (2) maken en leuke jongens (3) ontmoeten. Op dit inhoudelijk niveau 
van de wensen lijkt er een verschil in sociaal-psychologische oriëntatie tussen de meisjes en de 
jongens. De meisjes willen vaak "iets met een ander", jongens willen vaak "iets voor zelf". Als 
de meisjes iets wensen rond een televisieserie, dan zeggen zij dat dat is om iemand te ontmoeten, 
iemand te zien of om een handtekening te verkrijgen. Als de jongens iets wensen met anderen 
dan is het om zelf in de schijnwerpers te staan. Dus niet alleen voetballen met Ajax maar een 
kampioenswedstrijd spelen (en winnen). Als de jongens naar een concert willen dan wensen zij 
een VIP-behandeling, een "privé-vliegtuig" of een "privé-body guard". Als de jongens de ruimte 
in willen (Pluto, Mars) dan staan bij terugkomst alle fotografen daar en "heb ik zo die zonnebril 
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op". Als de jongens wel "iets met een ander" willen dan is het altijd ten negatieve van die ander. 
Peter Jan Rens laten Sumoworstelen met een dikke jongen van school, Duitsers platspuiten, 
leraren opsluiten met een Heavy Metal Band en (vooral) homoseksuele toespelingen naar elkaar. 

Dit ogenschijnlijke verschil in passieve deelname en actieve handeling in de wensen van de 
meisjes en de jongens komt overeen met de symbolische boodschappen in genderprofielen in 
(kinder)programma's op televisie waaruit systematisch verschil tussen passieve vrouwelijke en 
actieve mannelijke personages is af te lezen (Dohrmann 1975, Buikema 1996). Ook in het 
beschrijven van het eigen leven door meisjes en jongens (Kamler 1993) is een vergelijkbare 
oriëntatie ten aanzien van de Umwelt gevonden. Daarbij beschrijven meisjes zichzelf als passieve 
observatrices van de ervaring en jongens zichzelf als actieve participanten in de wereld. 
Ook al zijn meer wensen van de meisjes avontuurlijker dan van de jongens, zij willen hun 
gevaarlijke overlevingstochten in verre oorden wel graag samen maken. In die verbondenheid 
met een ander zijn ze vrijer dan de jongens. 

Mijn conclusie is dat het in deze studie als uitgangspunt genomen sociaal-psychologische verschil 
in oriëntatie tussen meisjes en jongens door (hun formulering van) hun wenskeuzen niet wordt 
ontkracht. De meisjes verwoorden hun wensen in termen van de anderen of zijn in hun wensen 
gericht op het ontmoeten van anderen. De jongens zijn in hun formuleringen en inhoud van hun 
wensen gericht op (de verworvenheden van) zichzelf. 
Daarnaast viel op dat vooral bij de meisjes seksueel getinte grappen voorkomen. Zij lijken hierin 
voorlijker te zijn dan de jongens of schromen minder om deze te uiten. Wel werd bij de jongens 
de seksuele identiteit van de ander (homo of hetero) in grapjes aan de kaak gesteld. Bovenal is 
de conclusie dat de meisjes uit dit onderzoek in hun wensen een grotere vrijheidsdrang en 
avonturiersgeest (maar wel samen) ten toon spreiden dan de jongens. Bovendien hebben de 
meisjes - op de paarden na - geen seksestereotype wensen (meer) in het domein huisje-boompje
beestje. Tot slot wil ik hier benadrukken dat het verschil in gerichtheid op de ander of 
gerichtheid op de eigen persoon, voornamelijk in de manier van verwoorden zit. Zo gaat 
bijvoorbeeld het willen bezoeken van de acteurs van Goede Tijden Slechte Tijden door de meisjes 
weliswaar niet gepaard met het expliciet wensen van een "VIP-behandeling" zoals de jongens dat 
doen, maar zo'n wens komt daar natuurlijk de facto wél op neer. 
Nu enigszins een indruk is gevormd van de inhoudelijke aard van de gesprekken die in dit 
onderzoek centraal staan, volgen hieronder de verschillende resultaten van de linguïstische 
analyse van deze gesprekken. 

8.3. Linguïstische analyse: konnektiviteit in gesprekken 

Eerst geef ik de resultaten van de analyse van de globale gespreksvoering in de gesprekken. 
Daarna komen achtereenvolgens de resultaten van de taalhandelingsanalyse aan de orde en de 
lexicaal-grammaticale analyse. De resultaten betreffende de relatie tussen de vorm en de functie 
van de beurten sluiten dit deel af. 
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8.3.1. Globale gespreksvoering 

De analyse van de globale gespreksvoering had als descriptieve doelstelling om inzicht te 
verkrijgen in de mate en wijze waarop de meisjes en jongens participeren in de gesprekken. 
Daartoe zijn alle gespreksbijdragen geordend naar initiërende of reagerende beurtwisselingstypen 
en naar vier hoofdtypen: gelach, varia, back channels en beurten. Alleen de beurten zijn verder 
geanalyseerd naar vorm en functie. Dit onderzoeksgedeelte geeft dus de omringende 
gesprekscontext van deze beurten weer. Bovendien is er bij het gebruik van reagerende 
gespreksbijdragen sprake van konnektiviteit. De onderzoeksvragen daarbij waren: 

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

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

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

Hoewel de meisjes significant meer gespreksbijdragen uiten in deze gesprekken dan de jongens, 
is er geen sekseverschil in de verdeling van de verschillende soorten gespreksbijdragen. Bij beide 
groepen bestaat ruim 60% van al hun gespreksbijdragen uit het onderhandelen over een wens in 
beurten. Ongeveer 15% procent bestaat uit gevarieerde gespreksbijdragen (varia) als opstarts, 
exoforische uitingen, paralinguïstische bijdragen als boeren, geluiden, gezang en onverstaanbare 
uitingen. Gelach vormt 17% van de gespreksbijdragen. Back channels maken ongeveer 8% uit 
van het totaal aantal gespreksbijdragen. De gemiddelde beurtlengte is ook vergelijkbaar: 
gemiddeld 5.6 en 5.5 woorden bij de meisjes en de jongens. 
Dat meisjesgesprekken meer uitingen bevatten dan de jongensgesprekken, komt enerzijds door 
een significant groter gebruik van beurten die de onderhandeling over een wens betroffen en 
anderzijds op een significant groter - absoluut - gebruik aan back channels. De meisjes uiten 
bijna twee keer zoveel back channels als de jongens: gemiddeld 6.6 tegen 3.6. Zoals hierboven 
al te zien was, is dit verschil in absoluut gebruik echter niet van invloed op het relatieve gebruik 
van back channels bij de meisjes en de jongens op hun totaal aantal gespreksbijdragen, namelijk 
ongeveer 8%. De meisjes hebben gewoon meer uitingen dan de jongens. Dit komt onder meer 
doordat zij meer dan de jongens gelijktijdig spreken, zodat zij letterlijk meer uitingen kunnen 
produceren in de hen toegemeten zeven minuten dan de jongens. Percentueel bezien is er ook 
hier geen significant sekseverschil in simultaan taalgedrag in deze gesprekken, waardoor ook dit 
onderzoek de conclusie van James en Clarke (1993) bevestigt dat simultaan taalgedrag geen 
seksevariabele is. 
Uit de analyse van de beurtwisselingstypen blijkt dat in het algemeen zowel de meisjes als de 
jongens meer reageren op eikaars beurten dan dat zij een nieuw locaal onderwerp initiëren en niet 
ingaan op wat een ander heeft gezegd. De meisjes reageren echter conform de verwachting 
significant vaker op elkaar (77%) dan de jongens (67%). Deze percentages gelden zowel voor 
alle gespreksbijdragen als voor de deelverzameling beurten, zodat een verhouding reactie : 
initiatie voor de meisjes en de jongens respectievelijk als volgt is: 3:1 en 2:1. De wijze waarop 
men reageert, is bij beide seksen echter gelijk. Dat wil zeggen dat er geen verschillen waren in 
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de verdeling van de vier hoofdtypen gespreksbijdragen. In het kader van coöperativiteit is hier 
vooral van belang dat de meisjes niet vaker op elkaar reageren omdat ze verhoudingsgewijs meer 
ondersteunende back channels zouden uiten dan de jongens. Evenmin gebruiken zij vaker de 
minimale variant daarvan, de zogenaamde minimale respons "hm". Deze komt precies twee keer 
bij beide seksen voor en schittert daarmee in dit corpus bijna volledig door afwezigheid, terwijl 
juist het veronderstelde veelvuldige gebruik van dergelijke minimale hoordersreacties door 
vrouwen als hét bewijs voor ondersteunend of coöperatief taalgebruik is gezien. 
Alhoewel de jongens significant vaker initiërende gespreksbijdragen uiten dan de meisjes, wordt 
dit niet door één type veroorzaakt. De meisjes sluiten daarentegen hun uitingen significant vaker 
af met een lachje (24%) dan de jongens (18%). In de discussie hieronder zal ik betogen dat dit 
initiërend lachen (lachen na een eigen voorstel: "op kamelen rijden hihi") in verband gebracht 
kan worden met het in dit onderzoek (§ 8.3) geconstateerde significant grotere gebruik van 
lexicaal transparante (negatieve) oordelen door de meisjes. Een dergelijk interactiepraktijk onder 
meisjes zou bij toch al onzekere individuen bewust of onbewust kunnen leiden tot een 
verontschuldigend lachje. 

De meisjes zijn in hun algemene gespreksvoering alleen konnektiever te noemen dan de jongens 
omdat zij vaker reageren op eikaars beurten en gespreksbijdragen. Voor het overige is het globale 
gespreksverloop bij de meisjes en de jongens verhoudingsgewijs gelijk. De meisjes en de jongens 
lachen in de gesprekken evenveel, waardoor het stereotype van giechelende meisjes van tafel 
wordt geveegd. De meisjes en de jongens gebruiken evenveel exoforische gespreksbijdragen: ze 
kletsen dus evenveel buiten de gesprekstaak om. 

8.3.2. Taalhandelingen 

Het onderzoek naar het gebruik van taalhandelingen door de meisjes en jongens had in eerste 
instantie een descriptieve doelstelling. Daarnaast konden sommige taalhandelingen om 
verschillende redenen (zie hoofdstuk 5) konnektief genoemd worden. De onderzoeksvraag op dit 
analyseniveau luidde als volgt: 

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

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

genoemd kunnen worden ? 

Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat de meisjes en de jongens gebruik maken van 
dezelfde taalhandelingen, echter niet van elk type taalhandeling in vergelijkbare mate. Ten eerste 
is een deel van de verwachtingen uitgekomen. De meisjes maken significant vaker dan de jongens 
gebruik van taalhandelingen die het locale gespreksonderwerp handhaven (topic-continuïteit) en 
taalhandelingen die instemmen (agreement) met de inhoud van de beurt van de voorafgaande 
sprekerster. De meisjes maken in het bijzonder vaker gebruik van de advance act, het positieve 
oordeel en initiëren vaker dan de jongens een co-proposal of een vraag. De meisjes zijn in dit 
opzicht konnektiever, namelijk aansluitender en instemmender, te noemen dan de jongens. 
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Bovendien lijken de meisjes meer gericht op de ander doordat zij meer vragen aan elkaar stellen 
dan de jongens dat doen. Deze vragen zijn echter vaak spreekvloer-verkrijgende vragen als "weet 
je wat ik leuk vind?" of vragen naar de oordelen van anderen over een voorgestelde wens. 
De jongens maken zoals verwacht meer grapjes dan de meisjes en zij hebben een groter aantal 
beurten die niet reageren op de omringende interactie maar een herhaling of modificatie van een 
eigen tekstbijdrage zijn, de zogenaamde zelf advance act. 
Ten tweede zijn er in tegenstelling tot de verwachting geen sekseverschillen aangetroffen in het 
totaalgebruik van bijbehorende taalhandelingen als vragen, verzoeken om verhelderingen en 
(verplichte) antwoorden daarop. De meisjes maken hiervan niet meer gebruik van dan de 
jongens. Evenmin is er sprake van een sekseverschil in het gebruik van de gespreksverzorgende 
taalhandeling organisational act of meta act. De meisjes en de jongens kunnen in dit opzicht 
even gespreksgericht (of coöperatief) genoemd worden. De setting van het gesprek lijkt hier een 
belangrijker beïnvloedende factor te zijn dan sekse. In Gouda - waar men met een zekere 
weerstand de gesprekstaak uitvoerde, zie hoofdstuk 4 - wordt namelijk significant vaker gebruik 
gemaakt van dit type taalhandelingen dan op Texel. Hier lijken mij geen specifieke regionale 
interactionele normen aan ten grondslag te liggen. 
Ten derde is er een onverwacht resultaat gevonden en wel in het frequentere gebruik door de 
meisjes in vergelijking tot de jongens van niet-instemmende taalhandelingen (disagreement) in 
het algemeen en negatieve oordelen in het bijzonder. Eén van de kenmerken van coöperatief 
taalgebruik (van vrouwen) zou nu juist het tonen van support en agreement zijn. Alhoewel 
negatieve oordelen het locale gespreksonderwerp (topic) - even - handhaven en in die opvatting 
dus konnektief zijn, is er door de semantische lading van negatieve oordelen ("daar vind ik geen 
reet aan") geen sprake van support. De meisjes maken significant vaker gebruik van dit type niet-
ondersteunende en dus niet-coöperatieve taalhandelingen dan de jongens. 

Hoewel de jongens significant minder vaak dan de meisjes op eikaars beurten voortborduren door 
middel van de - serieuze - advance act, gaan zij wel significant vaker dan de meisjes door op 
eikaars grapjes. In hun grapjes zijn de jongens voortdurend bezig met elkaar te dollen. Met 
andere woorden, de jongens zijn in hun niet-serieuze beurten sterk gericht op de ander, hetgeen 
wellicht als een andere vorm van konnektiviteit kan worden beschouwd. 

De belangrijkste conclusie uit deze taalhandelingsanalyse is niet dat er een sekseverschil is in de 
mate waarop er wordt ingestemd met de uiting van een ander (zoals uit de literatuur naar voren 
kwam), maar dat er een sekseverschil is in het wel of niet expliciet verwoorden van oordelen of 
meningen. Indien een wens ter tafel wordt gebracht, dan reageren de meisjes doorgaans eerst met 
een expliciete beoordeling, hetzij positief hetzij negatief. Bij de jongens gebeurt dit significant 
minder. Als zij het niet eens zijn met een voorstel van een ander dan maken zij een grapje of 
beginnen over iets anders. Zij kraken voorstellen niet af en hemelen ze ook niet op zoals de 
meisjes dat onderling doen. In het algemeen bestaat bijna één op de vijf beurten bij de meisjes 
uit een oordeel. Bij de jongens is dit één op de tien beurten. Dat oordelende reacties bij de 
meisjes in deze gesprekken erg belangrijk zijn, wordt ook ondersteund door het feit dat zij vaker 
dan de jongens om eikaars oordeel vroegen. Zeven procent van de initiërende beurten bij de 
meisjes en slechts drie procent bij de jongens betrof een vraag. Het ging dan vooral om vragen 
naar de oordelen van de andere meisjes: "lijkt het je niet leuk?" De vragen van de jongens 
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betroffen eerder pure informatievragen: "Clouseau ben je toch ook al heengeweest?". Ook uit 
eerder onderzoek bleek dat jongens meer informatievragen stelden (zie hoofdstuk 2). 
In de discussie hieronder zal ik bespreken welke betekenis het uiten van (negatieve) oordelen 
door de meisjes en het zo veelvuldig maken van grapjes door de jongens kan hebben voor de 
visie op seksespecifiek taalgebruik in termen van coöperativiteit. 

Op taalhandelingsniveau zijn de meisjes konnektiever te noemen omdat zij meer dan de jongens 
het locale gespreksonderwerp handhaven in hun beurten. Zij hebben in dit opzicht dus een 
aansluitende gespreksstijl. Omdat de meisjes ook significant vaker dan de jongens instemmen met 
de uitingen van een ander is ook de verwachting dat de meisjes een ondersteunende gespreksstijl 
hebben, deels bevestigd. "Deels" omdat de meisjes ook significant minder coöperatief of 
ondersteunend zijn voor wat betreft het uiten van taalhandelingen die niet instemmen met de 
propositie in de beurt van een ander. De vraag is nu of de invulling van het begrip coöperatief 
moet worden bijgesteld of dat de associatie van meisjes met coöperativiteit revisie behoeft. Het 
betreft hier niet-ondersteunende uitingen als countering acts en tegen-voorstellen (counter
proposals), maar ook en vooral het uiten van glasheldere negatieve oordelen als "gedver, daar 
is niks aan". Deze zijn allerminst te rijmen met de vooronderstelde opvattingen over het positieve 
- gezichtsbeschermende - taalgebruik van meisjes. In de discussie in § 8.4 zal ik één en ander 
proberen te verklaren. 
Zoals gezegd is er geen sekseverschil geconstateerd in gebruik van de clusters taalhandelingen 
die het gesprek beregelen of meta-talige uitspraken doen. Evenmin is er een sekseverschil in het 
totale gebruik van eerste en tweede paardelen i.e. het stellen van vragen en verzoeken om 
verduidelijking en het aantal antwoorden op die vragen. Dit leidt tot de conclusie dat er een 
sekseneutrale vaardigheid bestaat in elementen die de algemene gespreksorganisatie betreffen en 
die meer los staan van de aard of de inhoud van het gesprek. 
Er is een zekere invloed van de regio (i.e. de sfeer op school) op het maken van grapjes: op 
Texel werden meer geintjes gemaakt. Verder bleek dat zij die zich steeds bewust waren van de 
cassetterecorder (en dat waren meer jongens) significant vaker grapjes maken dan zij die zich niet 
bewust waren van de cassette-recorder. 

8.3.3. Lexicaal-grammaticale entiteiten 

De gespreksbeurten uit het gehele corpus zijn vervolgens onderzocht op aspecten van hun 
linguïstische vorm. De onderzoeksvraag daarbij was: 

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

De eerste conclusie is dat er - net als bij de taalhandelingen - geen sprake is van sekse-exclusief 
gebruik van de onderzochte konnektieve elementen. Zowel de meisjes als de jongens maken 
gebruik van alle linguïstische konnektieve elementen. Zij doen dit echter wel in verschillende 
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mate. In totaal gebruiken de meisjes, zoals ik verwacht had, significant meer konnektieve 
lexicaal-grammaticale elementen dan de jongens. Gemiddeld bevatten meisjesbeurten 1.37 
konnektieven en jongensbeurten 1.25. Er zijn geen regionale verschillen, en er is geen invloed 
van cassette-bewustzijn of het hebben gevoerd van een (on)prettig gesprek. Dit versterkt het 
vermoeden dat hier sprake is van een werkelijke "seksevariabele". De meisjes verbinden hun 
beurten dus vaker met die van de ander dan de jongens dat doen. Omdat de aard van de 
verbindingen nogal verschillend is, is vooral het gebruik van de specifieke elementen interessant. 
De meisjes maken in vergelijking tot de jongens meer gebruik van anaforische elementen in het 
algemeen. De meisjes sluiten significant vaker aan bij de beurt van een ander dan de jongens 
door middel van de conjunctie additief, ellips en reïtereren door middel van referentie en het 
letterlijk herhalen van de beurt van een ander, het zogenoemde echoën, alsmede het uitbreiden 
van het topic in de beurt van de ander door middel van semantische expansie. Bovendien 
eindigen significant meer beurten van de meisjes op een tailing off, het vrijwillig afbreken van 
de beurt. De jongens beginnen en eindigen significant vaker dan de meisjes hun beurten met een 
attention getter (héé, man!) en maken significant vaker dan de meisjes gebruik van de imperatief. 
In het algemeen uiten de meisjes meer dan de jongens zogenaamde sterk-konnektieve elementen. 
Dat wil zeggen dat zij vaker gebruik maken van linguïstische verbindingen die geen semantische 
verschuiving tot stand brengen tussen twee beurten van verschillende personen. Zij maken ook 
vaker gebruik van sterk-konnektieve elementen die een beurt van een ander ontlokken, zonder 
dat daarbij een dwingende of hièrarchiserende relatie tot de hoorster tot stand komt. 
Tegen de verwachting in is er bij deze meisjes en jongens geen verschil gevonden in gebruik van 
wat in dit onderzoek deyo/w'/jg-conjunctie is genoemd ("ja maar") waarin de aansluitende stijl 
van vrouwen tot uitdrukking zou komen. Zowel de meisjes als de jongens gebruiken deze even 
weinig. Ook het verwachte grotere gebruik van repetitie door meisjes is in dit corpus niet 
gevonden. De meisjes en de jongens herhalen in gelijke mate lexicale elementen uit eikaars 
beurten (maar de meisjes herhalen wel vaker eikaars hele beurten dan de jongens). Evenmin 
gebruiken de meisjes de adhortatief ("laten we") vaker dan de jongens. Het is dus niet zo dat ook 
deze meisjes hun voorstellen doen in termen van de groep ("laten we gaan deltavliegen"), zoals 
verondersteld werd. Een sekseverschil in het gebruik van de tag question - als 
gespreksfaciliteerder - is evenmin aangetroffen. Terwijl ook dit linguïstisch element een centrale 
rol speelde in de opvatting dat er een verschil in taalgebruik tussen vrouwen en mannen is. 

Bij deze analyse is dus gebleken dat de meisjes hun beurten meer met die van een ander 
verbinden dan de jongens. De linguïstische variabelen die hier geanalyseerd zijn, hebben alle de 
functie om samenhang aan te brengen in gesprekken. De conclusie is niet dat de jongens dat niet 
doen, zij doen dit echter minder vaak dan de meisjes. Alle mensen werken samen in gesprekken, 
sommigen (?) doen dit significant vaker dan anderen {6). 

Kwantitatief bezien bevestigen deze resultaten de verwachting dat de meisjes meer gebruik maken 
van konnektieven i.e. lexicale en grammaticale elementen die een verbinding tot stand brengen 
met de beurten van een ander. Er zijn geen redenen om de stelling te verwerpen dat een 
mogelijke gerichtheid van meisjes op de ander zich ook manifesteert op dit niveau van 
taalgebruik. Ook de jongens verbinden hun beurten linguïstisch aan elkaar, echter in mindere 
mate dan de meisjes, en deels significant verschillend voor wat betreft de aard van de relatie. 



Conclusies 203 

Imperatieven en attention getters leggen een relatie met de gesprekspartners die eerder 
hiërarchiserend dan egaliserend genoemd kan worden. Door deze conclusie lijkt het of mijn 
uitgangspunt dat meisjes - meer dan jongens - gericht zijn op symmetrische relaties en 
asymmetrie (meningsverschil) zullen verdoezelen, in ieder geval voor een deel empirisch 
ondersteund wordt. De resultaten uit de micro-analyses van de relatie tussen vorm en functie van 
de gespreksbeurten geven echter een ander beeld. Die resultaten worden hieronder in 8.3.4. 
besproken. 

8.3.4. Vorm en functie van de beurten 

Tot slot is de vraag gesteld of er een verband is tussen de gevonden sekseverschillen in de mate 
van gebruik van konnektieven en de sekseverschillen in de mate van gebruik van sommige 
taalhandelingen. De onderzoeksvragen hierbij luidden: 

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? 

Deze vragen zijn beantwoord door per lexicaal-grammaticaal element en per sekse het gebruik 
ervan in taalhandelingen te onderzoeken. Omgekeerd is per taalhandeling en per sekse onderzocht 
welke lexicaal-grammaticale variabelen daar in voorkomen. Dit gedeelte van het onderzoek is 
sterk exploratief geweest. Enerzijds omdat er niet veel vergelijkbare studies zijn uitgevoerd met 
deze aanpak. Anderzijds zijn door de aard van deze micro-analyses (gebruik van één lexicaal 
element in één type taalhandeling v.v.) de basisdata te gering van omvang geweest om de 
bevindingen statistisch te toetsen. De volgende resultaten dienen dus te worden opgevat als 
'hypothesevormende conclusies'. 
De algemene conclusie uit deze analyses is dat de mate van gebruik van bepaalde taalhandelingen 
- door de linguïstische vormgeving daarvan - door de ene sekse van invloed is op de resultaten 
ten aanzien van de mate van het gebruik van konnektieven. De gevonden sekseverschillen in 
gebruik van lexicaal-grammaticale konnektieven zouden namelijk kleiner zijn geweest indien de 
meisjes niet zoveel advance acts (met referentie en additieven) en oordelen (met referentie) 
hadden geuit. De sekseverschillen zouden groter zijn geweest indien de meisjes niet zoveel 
disagreements uitingen in het algemeen en negatieve oordelen in het bijzonder hadden gedaan. 
De vormgeving van deze taalhandelingen gaat namelijk gepaard met een groot gebruik van 
substitutie en attention getters. Daardoor lijkt het verschil in gebruik daarvan tussen de meisjes 
en de jongens gereduceerd te worden. 
Ook zorgde het significant grotere deel grapjes (met referentie en ellips) bij de jongens voor een 
reductie van de verschillen in konnektiviteit tussen de meisjes en de jongens. 
In concreto: als de meisjes een advance act gebruiken, en zij doen dat significant vaker dan de 
jongens, leidt de linguïstische vormgeving ervan tot een groter totaalgebruik van konnektieven, 
in het bijzonder de conjunctie additief, ellips, referentie en expansie en tailing off. De 
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linguïstische vormgeving van hetpositieve oordeel door de meisjes, die zij significant vaker uiten 
dan de jongens, bevat meer referentie en echo dan de positieve oordelen bij de jongens. 
Maar vooral het sekseverschil in linguïstische vormgeving van een negatief oordeel, dat de 
meisjes significant vaker vellen, lijkt te zorgen voor een egaliserend effect bij de eindtotalen van 
het konnektieven-gebruik. Bovendien blijkt de tendens dat meisjes vaker hun beurten beginnen 
met de conjunctie adversatief ("nee", "maar") eveneens voort te komen uit disagreements-
taalhandelingen, maar ook uit hun grotere gebruik van co-proposals. 
Een eerste opvallend resultaat was verder dat het sekseverschil in van konnektieven in het 
negatieve oordeel afwijkt ten opzichte van ander taalhandelingen. Het sekseverschil is namelijk 
het grootst: gemiddeld 1.31 voor de meisjes terwijl de jongens gemiddeld minder dan één 
konnektief per negatief oordeel gebruiken : . 81. De meisjes zetten bij hun negatieve oordelen dus 
meer konnektieve elementen in dan de jongens. Gezien de theoretische opvattingen over de 
dispreferentie van vrouwen en meisjes voor het uiten van disagreement was verwacht dat dit 
grotere aantal konnektieven bij de meisjes in negatieve oordelen veroorzaakt zou worden door 
verzachtende linguistische elementen. Dit hadden theoretisch de pro forma aansluitende joining-
conjunctie, verzachtende tag questions, interrogatieven of andere sterke konnektieven moeten 
zijn. Geheel tegen de verwachting in worden de negatieve oordelen bij de meisjes linguïstisch 
versterkt. Dit gebeurt door middel van adversatieve of evaluatieve conjuncties ("nee", 
"gadverdamme"), attention getters ("joh"), substituties die uit derogatieve synoniemen blijken 
te bestaan, zoals na het voorstel om op de Noordpool ijsberen te gaan kijken: "wat interesseert 
mij zo'n beest man!". Een televisieserie wordt een "mietjesserie" genoemd en een voorstel om 
een vlieg te willen worden, vliegt bij de meisjes van tafel met de woorden: "nee man! irritant 
irritante dingen". Bovendien kwamen alleen bij de meisjes onomatopeïsche afkeuringsgeluiden 
voor als "nee ulch, dat lijkt me vreselijk!", "ech Arnie uche uche". 
De jongens komen door hun vaak korte negatieve oordelen (mlu 2.7 tegen 4.0 bij de meisjes) 
slechts twee keer aan substitutie toe. Deze kortheid is ook het gevolg van een groter gebruik van 
elliptische zinnen bij de jongens "nee is zielig" of "nee helemaal niet". 
Het verschil in gemiddelde beurtlengte bij deze taalhandeling is opvallend omdat bij geen van 
de andere taalhandelingen een dergelijk verschil is aangetroffen. Opmerkelijk is bovendien dat 
de jongens in al hun andere taalhandelingen significant vaker de atttention getter gebruiken maar 
dat deze in negatieve oordelen 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 nadere analyse van de attention getter in de taalhandelingen waarin zij voorkomen bij de 
meisjes en de jongens bevestigt dat het negatieve oordeel voor de meisjes de natuurlijke 
interactionele locale context lijkt te zijn voor de attention getter. Men lijkt elkaar het negatieve 
oordeel wel in te willen peperen. 

In tegenstelling tot wat de literatuur ten aanzien van de meningsverschillen {disagreement) voor 
de meisjes voorspelde, blijkt uit dit onderzoek dat het niet zo is dat de meisjes voornamelijk 
gericht zijn op ondersteuning of overeenstemming. Het is ook niet zo dat een gedisprefereerde 
reactie als een negatief oordeel linguïstisch verzacht wordt. Integendeel, de meisjes uitten niet 
alleen significant meer negatieve oordelen dan de jongens, maar zij versterken de negatieve 
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lading van dat oordeel door middel van linguïstische en paralinguïstische middelen als 
"gadverdarrie en "jasses"!. Terwijl we bij volwassenen een dergelijk taalgebruik minder zullen 
aantreffen, is er hier geen sprake van een leeftijdsgebonden variant. Binnen deze leeftijdsgroep 
vertonen de meisjes een duidelijke preferentie voor deze manier van het verwoorden van hun 
oordelen. Er zou dus sprake kunnen zijn van een genderlect. 
In het algemeen is het zelfs zo dat de meisjes alle tegengestelde meningen lexicaal onomwonden 
presenteren. Ook in hun tegenvoorstellen gebruiken de meisjes meer conjuncties adversatief en 
tag enforcers ("hoor! ") dan dat zij gewoonlijk doen en in verhouding tot de jongens zelfs meer. 
Zelfs in hun co-proposals, die een alternatief wensvoorstel betreffen, gebruiken de meisjes 
relatief vaker dan de jongens een adversatieve conjunctie "maar je kunt ook naar Disneyland in 
Amerika". Een dergelijke voortbordurende en aansluitende taalhandeling is op zich erg 
konnektief, en zeker coöperatief. Het gaat dan namelijk om een modificatie van een eerdere wens 
waarbij het semantisch domein uit die eerdere wens niet verlaten wordt. Toch lijkt het of de 
meisjes, net zoals bij hun negatieve oordelen, door hun lexicale begin het contrast met het 
eerdere voorstel willen benadrukken (zie ook fragment "actie man!" aan het eind van dit 
hoofdstuk). 

Een tweede belangrijke conclusie uit deze micro-analyses betreft de grapjes van de jongens. 
Daarbij gebruiken zij voor hun doen opvallend vaker sterk-konnektieve elementen. Zij sluiten 
sterk aan bij eikaars beurten middels ellips, conjuncties additief, het echoën van eikaars grapjes, 
of het refereren aan eikaars woorden of expansie van het semantisch domein uit de beurt van een 
ander. De jongens refereren in hun grapjes vaker aan elkaar dan de meisjes, terwijl in alle andere 
taalhandelingen die verhouding omgekeerd is. Ook de significant vaker door de meisjes gebruikte 
elliptische constructie komt opvallend vaak voor in de niet-serieuze jongensbeurten. Grapjes 
worden door de jongens dus linguïstisch sterk aan elkaar verbonden, alhoewel de inhoud ervan 
vooral ten koste van de gesprekspartner of een ander persoon gaat. Niet alleen in linguïstisch 
opzicht zijn zij in hun grapjes sterk op de ander gericht, maar ook inhoudelijk, doordat zij 
veelvuldig (zeker in verhouding tot de meisjes) met elkaar verbaal aan het dollen zijn. 
Tot slot is uit dit exploratieve onderzoek gebleken dat de taalhandelingen waarbij geen statistisch 
sekseverschil in gebruik is aangetroffen ook de minste sekseverschillen in linguïstische 
vormgeving en de lengte ervan vertoonden. Het gaat dan om het doen van voorstellen, 
gespreksverzorgende taalhandelingen en vragen of verzoeken om informatie. 

In het volgende gedeelte zal ik de hierboven gepresenteerde resultaten interpreteren in het licht 
van de uitgangspunten van dit onderzoek. 

8.4. Discussie 

8.4.1. Omdat een meisje "nee" zegt: coöperativiteit gemodificeerd 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de meisjes significant vaker hun beurten verbinden aan die van een 
ander door middel van lexicale en grammaticale elementen. Op taalhandelingsniveau blijkt dat 
de meisjes systematisch meer dan de jongens gebruik maken van uitingen die topic-continuerend 
en instemmend zijn. Bovendien reageren meisjes meer op elkaar dan jongens dat doen en 
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borduren zij vaker op eikaars woorden verder. Het totale beeld van de meisjes is dus dat zij -
conform de verwachting - meer gericht zijn op de beurten van een ander dan de jongens. Zij zijn 
m dit opzicht konnektiever dan de jongens te noemen. De hier geanalyseerde lexicaal
grammaticale variabelen en sommige clusters van taalhandelingen zijn als operationalisatie van 
de sociaal-psychologische notie coöperativiteit als gezamenlijke constructie van tekst en betekenis 
beschouwd. Deze deelresultaten bevestigen dus de verwachting dat de meisjes coöperatiever zijn 
dan de jongens, voorzover het de kwantiteit betreft van het leggen van relaties op lexicaal
grammaticaal niveau en het gebruik van instemmende of topic-handhavende taalhandelingen of 
reagerende beurten op het niveau van de globale gespreksvoering. Hoewel er bij beide seksen 
sprake is van een gezamenlijke constructie van tekst en betekenis, is dit bij de meisjes sterker dan 
bij de jongens. Zij gebruiken linguïstische elementen waarbij minder semantische verschuiving 
tussen twee beurten tot stand komt dan bij de jongens. Ook gebruiken zij in het algemeen meer 
lexicaal-grammaticale middelen waarin een gelijke, niet hiërarchische relatie tot de hoorster tot 
uitdrukking wordt gebracht. 
Maar ook de jongens verbinden hun beurten linguïstisch aan elkaar, echter niet in even hoge 
mate als de meisjes, en deels significant verschillend voor wat betreft de aard van de relatie. 
Imperatieven en attention getters (die zij in het algemeen meer gebruiken dan de meisjes) leggen 
een relatie met de gesprekspartners die eerder hiërarchiserend dan egaliserend genoemd kan 
worden. In die zin is een bevestiging gevonden voor een onderliggende sociaal-psychologisch 
verschil in oriëntatie. Zij die gericht zijn op de ander en op symmetrische relaties, gebruiken 
meer konnektieven en meer agreement. Zij die gericht zijn op asymmetrie gebruiken minder 
konnektieven en meer hiërarchiserende elementen. 
Gerichtheid op de ander is echter geen exclusief vrouwelijke aangelegenheid. En het 
'vrouwelijke' taalgebruik van de meisjes is geen exclusief coöperatieve aangelegenheid, zoals ik 
al eerder heb betoogd. Dat de meisjes onomwonden negatief oordelen kan immers met moeite 
ondersteunend genoemd worden. Dit kan hoogstens wel aansluitend worden genoemd en als een 
extreme vorm van acknowledgement of assessment gezien worden: het altijd reageren op wat de 
ander zegt, een persoons georiënteerde stijl (Houtkoop 1998). Het zou daarbij dan gaan om het 
paradoxale gegeven dat de meisjes zo gericht zijn op de ander dat zij daarbij significant vaker 
dan de jongens negatieve oordelen uiten en hierbij geen (lexicaal verzachtend) blad voor de mond 
nemen. Dit is echter geenszins een ondersteuning van de geformuleerde verwachting dat als het 
doel van sociale interactie voor meisjes gericht is op symmetrie (verbondenheid), dat taal door 
hen dan gebruikt zou worden om deze symmetrie tot stand te brengen (en wellicht even 
belangrijk) om asymmetrie te verdoezelen. 
Omgekeerd heb ik de verwachting opgesteld dat als het doel van interactie voor jongens 
asymmetrie (separatie) zou zijn, taal door jongens gebruikt zou worden om asymmetrie tot stand 
te brengen (en symmetrie te verdoezelen). In het beoordelen door de meisjes van de uitingen van 
de ander kan immert een autonoom en onafhankelijk gedrag worden afgelezen. Daarbij is er -
zeker bij negatieve oordelen - sprake van een tegengestelde of asymmetrische relatie die 
allerminst linguïstisch verdoezeld wordt. Bij de jongens blijkt op het eerste gezicht een 
asymmetrische - hiërarchiserende - relatie tot stand te worden gebracht door middel van 
imperatieven en attention getters en een lager gebruik van sterk-konnektieve elementen in het 
algemeen. Zij vertonen echter wel een sterke linguïstische verbondenheid in hun lexicaal
grammaticale vormgeving van grapjes en in hun negatieve oordelen. Het feit dat jongens in het 
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algemeen minder taalhandelingen gebruiken die disagreement met de woorden van een ander 
uitdrukken, nuanceert evenzeer de opvatting dat de verbale interactie bij jongens primair het 
creëren van asymmetrische relaties tot doel zou hebben. Wel lijkt het of zij de linguïstische 
verbondenheid die zij vertonen in hun grapjes, i.e. de symmetrie die daarbij tot uitdrukking 
wordt gebracht, op inhoudelijk niveau door ridiculisering van de ander, aan het verdoezelen zijn. 

Hieronder ga ik eerst een aantal oorzaken na die wellicht een verklaring kunnen zijn van het 
aangetroffen autonome - in plaats van verbonden - taalgebruik bij de meisjes. Daarna zal een 
interpretatie geven van dit resultaat. Daarbij komt ook een verklaring aan de orde voor de 
linguïstische verbondenheid de bij jongens in hun grapjes. 

8.4.1.1. Verklaringen voor de resultaten 

De tijden zijn veranderd 

Een eerste verklaring voor het niet door de literatuur voorspelde onverwachte autonomie bij de 
meisjes in het beoordelen van eikaars wensen en in het bijzonder het onverbloemd negatief 
oordelen daarbij, is dat de meisjes inmiddels zijn veranderd. Onder invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen zou dan bij de meisjes ook een psychologische verandering hebben 
plaatsgevonden, zoals de psychologen Steinberg en Silverberg (1986) concludeerden nadat ook 
zij hadden gevonden dat meisjes autonomer waren dan jongens.2 

"It may have been true that girls ' concerns revolved around issues of intimacy and 
boys' around issues of autonomy. But it is time that we reconsidered this proposition: 
women's roles have changed and so, probably, have the psychological concerns and 
capabilities of adolescent girls." (Steinberg en Silverberg 1986:849) 

Ook in Nederland kunnen de maatschappelijke ontwikkelingen die zich ten aanzien van de 
posities van meisjes en jongens hebben voorgedaan van invloed zijn geweest op het autonome 
gedrag van deze vijftienjarige meisjes. Dit zou zich dan niet alleen uiten in hun avontuurlijker 
wensen of hun seksegrenzen-overschrijdende beroepskeuzen maar ook in hun autonome 
oordeelsvorming tijdens de onderhandelingen over die wens. Aangezien mij geen vergelijkbaar 
linguïstisch onderzoek bekend is van "voor de maatschappelijke ontwikkelingen" blijft deze 
verklaring open, totdat wellicht in oudere corpora (die oordelen bevatten!) een bevestiging of 
ontkrachting van deze verklaring wordt gevonden. De eerlijkheid gebiedt mij hier te zeggen dat 
deze verklaring mij te simpel lijkt. Daarbij verwijs ik naar niet-linguïstische evidentie die al sinds 
jaar en dag de zogenaamde meidencultuur als harder dan de jongenscultuur heeft beschreven. Het 
gaat dan om langdurige ruzies tussen meisjes of alliantievorming van enkele meisjes tegen een 
derde die uitgesloten wordt (Goodwin 1990), terwijl jongens met iedereen goed of minder goed 
blijven opschieten. 

2 Het zal duidelijk zijn dat ik dit artikel pas recent - namelijk bij het zoeken naar 
verklaringen van mijn onderzoeksresultaten - onder ogen heb gekregen. 
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Omdat ik een verklaring in termen van een nieuwe ontwikkeling bij meisjes niet helemaal 
afdoende vind, bespreek ik hieronder twee andere mogelijkheden. 

Het doel heiligt de linguïstische middelen 

"We moeten het niet alle drie eens zijn, dat is niet leuk" (Gerry, Texel) 

Een tweede reden voor mijn relatief onverwachte resultaten zou de aard van de geanalyseerde 
gesprekken kunnen zijn. Het is een niet onbekend verschijnsel dat meisjes in onderzoeken vaker 
sociaal wenselijk gedrag vertonen dan jongens. In dit onderzoek zou het dan gaan om een 
mogelijk sociaal wenselijk of taak-wenselijk gedrag dat de oorzaak zou zijn van het onverwachte 
autonome beoordelen en contrasteren van eikaars wensen. Door de aard van de opdracht "verzin 
een wens waar je het alledrie mee eens bent" is de focus op het met elkaar eens zijn gelegd. 
Daardoor zouden de meisjes misschien meer gespitst kunnen zijn op duidelijkheid rondom het 
oneens zijn. Het hogere doel van het bereiken van een gezamenlijke wens heiligt dan de 
linguïstische middelen om dit doel te bereiken. De vraag blijft dan echter waarom zij hun 
negatieve oordelen zo expliciet lexicaliseren met derogatieve substituties en versterkende negaties 
of attention getters als "man!" en waarom zij ook hun alternatieve wensvoorstellen {counter
proposals en co-proposals) linguïstisch contrasteren met de beurten van een ander. Het oordelen 
op zich zou taak-wenselijk kunnen worden genoemd, de linguïstische vormgeving daarvan niet 
en zeker niet indien men er van uit gaat dat een dergelijk onverhuld taalgebruik weinig 
meisjesachtig oftewel sociaal wenselijk kan worden genoemd. Regelmatig wijzen de meisjes 
elkaar op de opdracht om een gezamenlijke wens in te dienen. In die zin zou dit resultaat als 
artefact van het onderzoek kunnen worden gezien. Ik betwijfel echter sterk of dit wel zo'n 
onnatuurlijke gesprekssituatie was, omdat ook in andere, meer natuurlijke gesprekssituaties een 
gezamenlijk doel moet worden bereikt. Ik denk daarbij aan overleg over een gezamenlijk 
werkstuk, over wat te doen in het weekend of hoe een bepaalde groep jongens te benaderen. Ook 
in dergelijke gesprekken zullen de meisjes tot een gezamelijke meningsvorming moeten of willen 
komen. Zeer interessant in dit opzicht is de opmerking die ik in hoofdstuk 4 heb gemaakt over 
het feit dat de meisjes bij het beantwoorden van de vraag "vond je het een prettig gesprek?" (zie 
§ 4.6) vooral hun "nee-antwoorden" omstandig beargumenteerden. Ik heb daarbij gesteld dat zij 
dit deden om een botweg "nee" (hetgeen de jongens wel neerschreven) te verzachten ten opzichte 
van de onderzoekster. Uit het verschil in context blijkt dat het taalgebruik dat naar de 
buitenwereld vertoond wordt, afwijkt van de normen die in de meisjescultuur onderling heersen. 
In die zin zou ik juist met mijn gespreksopdracht deze doorgaans verborgen interactienormen 
hebben blootgelegd. Daarbij lijkt tevens het bewijs geleverd te zijn dat de meisjes voldoen aan 
een communicatieve performance van sociaal-gewenst taalgebruik ten opzichte van de 
buitenwereld. 

Het analyse-apparaat als 'eye of the beholder' 

Een derde mogelijke verklaring voor de onverwachte resultaten in dit onderzoek met betrekking 
tot de algemene opvattingen uit de literatuur, is eveneens gelegen in mijn methode van 
onderzoek. Door alle beurten van alle pubers afzonderling naar type taalhandeling te analyseren, 
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heb ik temidden van inderdaad verbonden en ondersteunend taalgebruik bij de meisjes ook het 
grotere gebruik van negatieve oordelen aangetroffen. Had ik mij in dit onderzoek beperkt tot het 
analyseren van konnektieven los van taalhandeling, dan was mijn conclusie congruent geweest 
aan ander onderzoek. De meisjes verbinden hun beurten meer aan die van anderen dan de 
jongens dat doen. Had ik mij beperkt tot de analyse van ondersteunende taalhandelingen, dan was 
ook mijn conclusie geweest dat "meisjes meer instemmen dan jongens". Had ik mij verlaten op 
het absolute gebruik van ondersteunende back channels, dan had ik moeten concluderen dat de 
meisjes hiervan twee keer zo vaak gebruik maken dan de jongens. 
Empirische evidentie ten aanzien van een vergelijkbaar (negatief) oordelende spreekstijl bij 
meisjes of vrouwen is er bij mijn weten niet. Niet-linguïstisch onderzoek naar meidenculturen 
(Te Naber 1985, De Waal 1989) doen geen melding van iets als glashelder oordelen of 
contrasterende meningen door meisjes. De onderzoeken van Maltz en Borker (1982), Eder 
(1993), Goodwin (1990) en andere adolescenten-onderzoekersters (Eckert 1995, Bucholz 1999) 
richtten er hun onderzoeksfocus niet op. Een recent overzicht van meiden- en jongensculturen 
(Phoenix 1998) rept met geen woord over een glasheldere verbale expressie van meningen door 
meisjes. Integendeel, ook dit artikel neemt de uitspraak van Gilligan (1982) over dat meisjes en 
jongens in "a different voice" spreken en dat een deel van het verschil gelegen is in de non-
expressie of zelfs "silence" van pubermeisjes. Al deze studies benadrukken een positieve, 
ondersteunende en agreement zoekende spreekstijl van meisjes, analoog aan datgene wat is 
'vastgesteld' bij volwassen vrouwen. Dit hoeft niet alleen een gevolg te zijn van een mogelijke 
sekse-bias van betreffende onderzoeksters, maar kan ook worden toegeschreven aan hun -
doorgaans etnografische - methodologie. Waren alle taalhandelingen systematisch onderzocht, 
dan waren wellicht temidden van de - inderdaad - coöperatieve, instemmende en ondersteuning 
gevende uitingen ook de negatieve oordelen opgevallen. Door de scheiding van vorm en functie 
in mijn onderzoek, de koppeling daarvan later, en het gebruik van een groot corpus "waar 
gebeurde taal" heb ik naar mijn mening een completer zicht gekregen op de empirische talige 
werkelijkheid van de sprekende adolescent (v/m) dan middels etnografisch onderzoek. De aan 
het begin van deze studie geciteerde opmerking van Eckert en McConnell-Ginet (1992) dat 
uitsluitend etnografisch onderzoek inzicht geeft in de relatie tussen taal en sekse, lijkt dan ook 
niet terecht. Zeker niet wanneer men generalisaties over sekseverschillen in taalgebruik wil 
toetsen of modificeren. 

Na bovenstaande overwegingen kom ik tot de conclusie dat er geen reden is om de theoretische 
opvatting dat adolescente meisjes linguïstisch meer verbonden zijn dan jongens volledig af te 
wijzen. Evenmin zijn er argumenten om aan de onderzoeksbevinding te twijfelen dat de meisjes 
in hun gesprekken een contrasterend taalgebruik vertonen. Hieronder bespreek ik de verklaringen 
voor een dergelijke, op het oog paradoxale uitkomst. 
Daarbij wordt ook de linguïstische verbondenheid van jongens in hun grapjes betrokken. 



210 Hoofdstuk 8 

8.4.1.2. Interpretatie van de resultaten 

Female bonding door middel van contrast 

De ontwikkelingspsychologie onderkent heden ten dage enerzijds de eis die aan meisjes is gesteld 
om te zich te ontwikkelen tot een vrouwelijk individu in verbinding met anderen en anderzijds 
tot een volwassen individu, dat onafhankelijk is van anderen. Deze paradox in de ontwikkeling 
van een meisje wordt door wetenschappersters over het algemeen problematischer geacht dan 
door de individuen zelf (Stern 1990). Door het geven van oordelen over een voorstel van een 
ander tonen de meisjes dat zij op zo'n voorstel serieus ingaan. Zij tonen daarbij ook hun 
onafhankelijkheid ten opzichte van de ander door hetzij hun tegengestelde mening luid en 
duidelijk uit te spreken, hetzij een voorstel openlijk te sanctioneren. Dat een dergelijk beoordelen 
eerder regel dan uitzondering is in deze meisjesgesprekken is ook af te leiden uit het vaker 
vragen aan elkaar om een kwalificatie van een gedaan voorstel en een groter gebruik van 
initiërende lachjes. Deze laatste komen na een meisjesvoorstel voor "we kunnen gaan deltavliegen 
hihi" en lijken een prelude op een mogelijke directe en negatieve beoordeling door de anderen. 
Toch al onzekere meisjes zullen in een dergelijke interactionele context hun voorstellen alvast 
maar markeren met een verontschuldigend lachje. 
Culturen hebben verschillende normen ten aanzien van directheid en beleefdheid. Adolescente 
subculturen wellicht ook. De onomwonden negatieve oordelen van de meisjes kunnen als te direct 
en onbeleefd worden opgevat en zeker een schending van het door Leech gepostuleerde 
universele maxime: "minimise disagreement, maximise agreement" (Leech 1983:132). Schiffrin 
(1984) toonde echter reeds aan dat dit veronderstelde maxime niet geheel universeel is. In Israël 
schijnen mensen bijvoorbeeld hun betrokkenheid en interesse in anderen te tonen door "saying 
'no' rather than 'yes'" (Schiffrin 1984:113) 
Meningsverschil zou in sommige culturen mensen dichter bij elkaar brengen dan 
overeenstemming (Wierzbicka 1991:92). Een dergelijke verbondenheid wordt dan hoger geschat 
dan harmonie door overeenstemming. De Nederlandse vijftienjarige meisjes stellen verbondenheid 
door middel van helderheid van negatief oordeel kennelijk ook boven harmonie. Als verklaring 
voor deze preferentie in de Israëlische cultuur is de aldaar heersende egalitaire ideologie 
genoemd. Hierin licht mogelijk een parallel met de in hoofdstuk 3 besproken egaliserende 
ideologie in de meisjescultuur3. Het is echter niet zo dat de Nederlandse meisjes meer "nee" dan 
"ja" zeggen. Dit laatste doen zij zelfs vaker dan het eerste. Het enige dat voorlopig 
geconcludeerd kan worden, is dat het niet ongewoon is dat groepen mensen een preferentie voor 
heldere meningsverschillen hebben. Het onverbloemd uiten van negatieve oordelen zou dan een 
vorm van "female bonding" kunnen zijn, die bij uitstek in Nederlandse adolescente 
meisjesculturen zou plaatsvinden. Ik doel hierbij dan op een uitdrukkingsvorm van onderlinge 
verbondenheid die specifiek zou zijn voor meisjes. In deze verklaring vormt een verschil in 

3 Dat de Nederlandse samenleving een vergelijkbare egalitaire ideologie kent, zou de 
resultaten bij de meisjes - in vergelijking met vooral Engelstalige onderzoeken - weleens 
versterkt kunnen hebben. Er is binnen die Nederlandse situatie echter wel sprake van een 
sekseverschil. 
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vrouwelijke en mannelijke subcultuur de kern: er is echter nog een andere, meer op de specifieke 
ontwikkeling in deze leeftijdsgroep toegeschreven verklaring mogelijk, die hieronder aan de orde 
komt. 

Adolescente meisjes: vrijheid in verbondenheid1 

Een laatste verklaring voor de paradoxale resultaten van dit onderzoek heeft als kern dat negatief 
oordelen helemaal niet een andere (subculturele meisjes-) vorm van verbondenheid of 
coöperativiteit is, maar gewoon contrasterend, autonoom en separaat taalgebruik. Ook de al 
eerder genoemde psychologen Steinberg en Silverberg (1986) vonden tot hun verbazing dat 
adolescente meisjes qua zelfvertrouwen, resistentie en druk van peers autonomer waren dan 
jongens. Daarbij bleken de sekseverschillen juist het grootst te zijn op vijftienjarige leeftijd. 
Steinberg en Silverberg verklaren deze bevinding aan de hand van een sekseverschil in de 
interrelaties tussen de verschillende aspecten van autonomie. Bij de meisjes, en niet bij de 
jongens, troffen zij een positieve correlatie aan tussen sterk zelfvertrouwen en een sterke 
verbondenheid met de ouders enerzijds en een relatieve autonomie ten aanzien van de 
leeftijdsgenootjes anderzijds. Via Chodorow (1978) postuleerden Steinberg en Silverberg de 
mogelijkheid dat autonoom gedrag juist bij meisjes vergemakkelijkt wordt door hun hechte 
verbondenheid met familie en vriendinnen. Dit leidt tot een groter zelfvertrouwen bij meisjes en 
dus tot onafhankelijk gedrag en verzet tegen peer-pressure of de meningen van anderen. 
Het komt er hierbij dus op neer dat juist door verbondenheid en intimiteit de meisjes een 
autonoom gedrag ten aanzien van eikaars voorstellen kunnen uiten. Dit autonome gedrag komt 
niet alleen tot uitdrukking in negatieve oordelen maar ook in de rest van de verbale interactie van 
de meisjes. Ik doel daarbij op het gebruik van contrasterende linguïstische middelen zoals 
bijvoorbeeld de conjunctie adversatief bij taalhandelingen die wel degelijk voortborduren op de 
beurt van een ander maar waarbij kennelijk de autonome bijdrage van de spreekster benadrukt 
moet worden (zie ter illustratie het meisjesfragment "actie man! " aan het eind van dit hoofdstuk). 
Door deze vrijheid in verbondenheid wordt tevens verklaarbaar waarom deze meisjes qua wensen 
en beroepskeuzen avontuurlijker zijn ingesteld en een breder bereik hebben dan de jongens. De 
schijnbare autonomie die adolescente jongens ten toon spreiden, is volgens Steinberg en 
Silverberg eerder een vertoning van quasi-onafhankelijk dan een echte manifestatie van autonoom 
gedrag "(...) precisely because boys have so much trouble establishing autonomy in a genuine 
and real sense " (ibidem : 839). In mijn onderzoek komt quasi-onafhankelijk gedrag tot uitdrukking 
in het verschil in vormgeving en inhoud van de grapjes die de jongens maken. Op het -
inhoudelijke - oog steken zij de draak met elkaar, qua vormgeving daarvan lijkt er sprake te zijn 
van een sterke verbondenheid door middel van linguïstische elementen. Deze laatste constatering 
zal ik hieronder verder uitwerken. 

4 Vrij naar Maria Montessori. 
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Male bonding door middel van geintjes 

Het gebruik van humor (grappen en grollen, de draak steken met elkaar en anderen) door de 
jongens heeft volgens de literatuur een aantal functies en oorzaken. Volgens Maltz en Borker 
(1982) is het gebruik van humor een manier voor jongens om de aandacht te trekken en zo een 
dominante positie in de groep in te nemen ofte behouden. Het resultaat van mijn onderzoek, dat 
de jongens meer grapjes uiten dan de meisjes, zou dit idee van competitie-drang bij de jongens 
verder ondersteunen. Volgens McGhee (1976) is er al snel in de ontwikkeling van meisjes en 
jongens een verschil in gebruik van humor waar te nemen. Humor beschouwt McGhee als een 
vorm van verbale agressie die voor de meisjes niet gewenst is en door de omgeving 
weggesocialiseerd wordt (zie ook Van Alphen 1988). Volgens Talbot (1998) worden geintjes 
door jongens opgevat als een doelbewuste manier om een gesprek te ontregelen en een tweede 
spreekvloer te creeëren waar de inviduele macht getoond kan worden. Om echter het gebruik van 
humor als verbale agressie of vertoon van macht op te vatten, is mijns inziens te eenzijdig. 
Temidden van de veelheid aan interpretaties van vorm en functie van humor in relatie tot sekse 
(zie bijvoorbeeld Kotthoff 1988) valt, vanuit het oogpunt van mijn onderzoek naar konnektiviteit, 
op dat humor doorgaans de functie heeft om de ene van de andere groep te scheiden, oftewel de 
onderlinge binding van een groep te versterken. Het versterken door middel van humor van een 
mannelijke in-group ten opzichte van een (vrouwelijke) out-group wordt doorgaans male bonding 
genoemd. In dit corpus worden grappen gemaakt over de onderzoekstaak, de onderzoekster of 
Peter Jan Rens. Opvallend is echter dat het merendeel van de grappen van de jongens één van 
de gesprekspartners betreffen. De jongens zijn steeds bezig elkaar verbaal te jennen of uit te 
dagen. Met andere woorden, zij zijn daarbij sterk gericht op de ander, zoals het fragment "jouw 
T-shirt uitscheuren" hierachter illustreert. De gerichtheid die de jongens ten aanzien van elkaar 
uiten in hun grapjes (zie ook het fragment "Piet Patat" § 6.4) doet in verbondenheid niet onder 
voor dat van de meisjes. Sterker nog, in § 6.3.2 bleek dat de reagerende grapjes bij de jongens 
onderling een hogere konnektiviteit in voortbordurende uitingen opleverde dan bij de meisjes. 

(1) FRAGMENT "JOUW T-SHIRT UITSCHEUREN" 

1 RIK: we gaan een Boeing 747 kapen. 
2FEX: dat Rik bij Klaas Ketel in huis mag. 
3 JUS: hahaha 
4FEX: hahaha 
5 RIK: nee. 
6 JUS: of FEX' haar laten verven. 
7 JUS: hihihi. 
8FEX: jouw [=JUS] t-shirt uitscheuren. 
9 RIK: nee die is al zover uitgescheurd. 

10 RIK: kijk eens! 
11 FEX: nou! 
12 JUS: ehm. 
13 FEX: verzin es wat! 
14 RIK: waterskieën. 
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Hieronder ga ik nader in op de overeenkomsten tussen de meisjes en de jongens. 

8.4.1.3. De adolescent als mens (v/m) 

In mijn theoretische excercitie ben ik ervan uit gegaan dat er een sekseverschil zou kunnen zijn 
in sociaal-psychologische oriëntatie en dat dit, mede onder invloed van maatschappelijk-culturele-
enpeerpressure, zou leiden tot twee onderscheiden spreekstijlen. Een vrouwelijke oriëntatie zou 
gericht zijn op symmetrische relaties met anderen met een hoge graad van konnektiviteit in 
gesprekken tot gevolg. Een mannelijke oriëntatie zou gericht zijn op asymmetrische relaties met 
een lager gehalte aan konnektiviteit in gesprekken. Bovendien zouden meisjes asymmetrie of 
tegenstellingen in hun gesprekken verdoezelen en jongens op hun beurt symmetrie. 
De resultaten van het empirisch onderzoek leiden voor de hier bestudeerde adolescente meisjes 
en jongens tot de conclusie dat er inderdaad qua konnektiviteit variatie is in hun verbale 
interactie. Er zijn echter ook overeenkomsten. Dit is natuurlijk niet onverwacht, beiden zijn 
sociale wezens: enerzijds gericht op verbondenheid, anderszijds gericht op onafhankelijkheid. 
Zowel meisjes als jongens moeten zich ontwikkelen tot autonome volwassen individuen. Daarbij 
moeten zij als mens een verbondenheid vertonen die hen als sociaal, hetzij vrouwelijk hetzij 
mannelijk, individu optimaal doet functioneren. Dit leidt tot de conclusie dat het verschil in 
sociaal-psychologische oriëntatie zeker niet absoluut en dichotomisch is. Afgaande op mijn 
onderzoeksresultaten, en dus sociaal-psychologische oriëntaties afleidend uit taalgebruik en 
taalgedrag, kom ik tot de conclusie dat de meisjes doorgaans meer gericht zijn op symmetrie en 
soms op asymmetrie. Het merendeel, de ongemarkeerde vorm, van hun taalgebruik en taalgedrag 
is sterk konnektief en gericht op verbondenheid. Naast dat verbonden taalgebruik is er echter ook 
sprake van autonoom contrasterend taalgebruik. In (negatieve) oordelen, tegenspraak en 
alternatieve wensvoorstellen komt het contrast in meningen ook linguïstisch tot uitdrukking en 
is er geen sprake van het verdoezelen van asymmetrie. 
De jongens zijn doorgaans meer gericht op asymmetrie en soms op symmetrie. Het merendeel, 
de ongemarkeerde vorm, van hun taalgebruik sluit minder sterk en minder vaak aan bij de 
beurten van een ander. Hun grapjes zijn echter sterk konnektief en een uitdrukkingsvorm van 
onderlinge verbondenheid. Er lijkt dus sprake te zijn van een zelfde menselijke dieptestructuur, 
namelijk het individuele in relatie tot anderen, maar van een verschillende, vrouwelijke of 
mannelijke, oppervlaktestructuur. 
Volgens Piaget (1965) leren kinderen een volwassen individu te worden middels "contrast" en/of 
"comparison". Piaget differentieert in zijn opvattingen niet naar sekse. Opvallend genoeg lijken 
deze twee termen direct te gebruiken voor de beschrijving van het verwante doch verschillende 
ontwikkelingspatroon bij adolescente meisjes en jongens. Meisjes ontwikkelen zich tot een 
autonoom volwassen individu door middel van contrast-standpunten in disagreement. Het gebruik 
van substitutie, attention getters en aanspreekvormen bij voorkeur in deze taalhandelingen, 
versterkt de scheiding (contrast) tussen spreekster en hoorster. In het 'ongemarkeerde' taalgebruik 
van de meisjes wordt dit onderscheid juist zoveel mogelijk weggepoetst middels lexicaal
grammaticale middelen. Contrast lijkt meer een reciproke relatie oftewel een symmetrische relatie 
te betreffen. Comparison is meer een hiërarchische of asymmetrische relatie. Door het gebruik 
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van imperatieven en attention getters en het uiten van grapjes ten koste van derden, ontwikkelen 
jongens zich op hun beurt tot autonome indidividuen. 

De centrale vraagstelling van dit onderzoek (Is er een verschil in konnektiviteit tussen 
meisjesgesprekken en jongensgesprekken?) is positief beantwoord. Ja er zijn verschillen in de 
mate en wijze van konnektiviteit maar er zijn ook overeenkomsten. Beide seksen reageren meer 
dan dat ze initiëren, beiden maken gebruik van alle linguïstische konnektieven. Beiden hebben 
meer topic-continuerende taalhandelingen dan niet topic-continuerende taalhandelingen. Beiden 
hebben meer agreement dan disagreement. Kortom, beide seksen werken samen in gesprekken, 
zij doen dat echter niet in gelijke mate. De meisjes doen dit meer of sterker dan de jongens. 
Voorzover aansluitend taalgebruik kenmerkend is voor coöperativiteit in gesprekken, zijn de 
jongens dus minder coöperatief dan de meisjes. Wanneer het echter gaat om instemmend 
taalgebruik, het vermijden van disagreement (of het verdoezelen van asymmetrie) als kenmerk 
van coöperativiteit in gesprekken, dan zijn de jongens coöperatiever te noemen dan de meisjes. 
Wanneer het gaat om gerichtheid op de gesprekspartners, door bijvoorbeeld het uiten van back 
channels dan zijn de jongens minstens even coöperatief als de meisjes. 
De meisjes zijn dus minder (of anders) coöperatief dan aan het begin van dit onderzoek werd 
verondersteld. Er is sprake van een gradueel verschil en dus van seksepreferentie in taalgebruik 
en niet van seksespecificiteit en zeker niet van sekse-exclusief gebruik van taal door de meisjes 
en de jongens. 
De vraag is nu of de dichotomie coöperatief/competitief die ten grondslag lag aan dit onderzoek 
geheel dient te worden verworpen. Ten eerste is duidelijk geworden dat er geen scherpe grens 
is tussen het taalgebruik van de meisjes en de jongens. Ten tweede is het de vraag of er dan 
sprake is van een continuüm. Dat de verbale interactie van mensen kan worden beschreven in 
termen van coöperatie (of konnektie) is buiten kijf en is niet alleen aannemelijk gemaakt door 
mijn onderzoek, gezien de vele onderzoeken naar coherentie of cohesie in gesprekken. Of het 
andere eind van een continuum voor seksepreferent taalgebruik wel competitie moet zijn, valt 
te betwijfelen, gezien de overgrote norm tot konnektiviteit bij de jongens. Eerder kunnen 
sekseverschillen in verbale interactie - met als grondslag verschillende communicatieve intenties -
beschreven worden in oppervlakteverschillen van een gemeenschappelijke menselijke grondslag: 
gerichtheid op de ander met behoud van autonome identiteit. Die gerichtheid kan dan in 
verschillende taalhandelingen met verschillende linguïstische vormgevingen tot uitdrukking 
worden gebracht. Een autonome identiteit in zin en woord bij de jongens, en een verbondenheid 
en vergelijking met derden in grapjes; een verbonden identiteit in zin en woord bij meisjes en 
een autonomie door middel van contrastvorming bij meningsvorming en oordelen. 
Mijn eindconclusie ten aanzien van het vermeende coöperatieve taalgebruik van meisjes is dat 
zij niet coöperatief zijn in de zin van ondersteuning van de woorden van een ander. Als een 
meisje NEE bedoelt, dan zegt zij dat heel duidelijk. Althans, in de onderlinge meidencultuur. 
Meisjes zijn niet zo andergericht dat zij zich onthouden van het formuleren van ongewenste 
tegenstellingen. In dat opzicht behoeft de notie coöperativiteit dus revisie. Coöperativiteit in de 
verbale interactie van meisjes komt wel neer op een meer aansluitend taalgebruik in vergelijking 
tot jongens. Het beschrijven van de verbale interactie van meisjes onderling in termen van een 
grotere gezamenlijke constructie van tekst, behoeft op grond van mijn onderzoeksresultaten dus 
geen bijstelling. 
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Ik ben dit boek begonnen met een paragraaf getiteld 'het probleem taal en sekse'. Ik heb dit 
probleem niet opgelost, hoogstens heb ik meer inzicht geboden in de factoren die samen dit 
probleem zo complex maken. Door mijn onderzoek en vooral door mijn methode is een aantal 
zaken duidelijk geworden. Bij veel interactie-onderzoek is er sprake van het vaststellen van 
'meer' of 'minder' gebruik van bepaalde linguïstische verschijnselen door bepaalde groepen 
mensen. Uit mijn onderzoeksresultaten blijkt dat nooit uitspraken gedaan mogen worden die 
gebaseerd zijn op absolute aantallen van voorkomen van een bepaald verschijnsel, zonder de 
proportie ervan in percentages op de totale gesprekseenheid te berekenen. Hierbij is het 
onontbeerlijk dat een groot corpus vergelijkbare gesprekken of gespreksgedeelten ter analyse 
staat. Evenmin is het juist om het voorkomen van een bepaald linguïstisch verschijnsel te 
onderzoeken in onvergelijkbare gesprekken, of zelfs onvergelijkbare gespreksgedeeltes. Dat dit 
toch vaak is gebeurt in het taal en sekse onderzoek heeft helaas mede bijgedragen aan de veelheid 
aan 'folklinguïstische' opvattingen over sekseverschillen in taalgebruik. In hoofdstuk 7 heb ik al 
geconcludeerd dat het mij het vruchtbaarst lijkt om onderzoek naar sekseverschillen in taalgebruik 
voornamelijk te verrichten in relatie tot de meest locale interactionele context die er is, namelijk 
de taalhandeling. 
Maar ook binnen de feministische linguïstiek blijven opvattingen over het coöperatieve en 
competitieve taalgebruik van meisjes en jongens gereproduceerd, ook al hoopt Cameron in 1995 
dat "cooperation and competition need not be forever mutually exclusive, feminine and masculine 
principles of speech" (Cameron 1995:43). Cameron stelt daarbij dat de normen in meisjes-
peergroups hen niet voorbereiden op de openbare competitieve debatpraktijk en dat gezocht moet 
worden naar de wortels van de uitsluiting van meisjes van dit domein. Met dit laatste ben ik het 
grondig eens, met het eerste niet. Mijn onderzoeksresultaten tonen een vaardigheid bij de meisjes 
die in het publieke debat niet onverdienstelijk zou zijn. Hieruit volgt de conclusie dat sociaal-
culturele opvattingen omtrent gewenst vrouwelijk gedrag, kennelijk vereisen dat meisjes en 
vrouwen dit verbale talent moeten verdoezelen. In dit opzicht heeft mijn onderzoek dus meer 
duidelijkheid verschaft in de sociale constructie van seksegeëigend taalgebruik. In § 1.4 ben ik 
er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de communicatieve competence bij meisjes en jongens 
verschillend zou zijn. Op grond van mijn onderzoeksresulten zou ik daar de volgende aanvulling 
op willen geven. Indien er inderdaad een verschil is tussen het onderlinge taalgebruik en het 
taalgebruik dat meisjes en jongens in het bijzijn van volwassen vertonen, dan is mijn conclusie 
dat de kennis van taalgebruiksregels bij meisjes en jongens leidt tot een sekseverschil in 
communicatieve performance. Deze laatste notie doet meer recht aan de realiteit van de 
alledaagse spreekpraktijk dan de eerste. 

Ten tweede heb ik met dit onderzoek niet alleen inzicht verkregen in de relatie tussen taal en 
sekse maar ook (of juist) in de relatie tussen taal en adolescent. Hierboven heb ik al duidelijk 
gemaakt dat ik door de scheiding van vorm en functie van het taalgebruik van de meisjes en 
jongens meer inzicht heb verkregen in het paradoxale taalgebruik binnen deze leeftijdsgroep. 
Een ander methode had mijns inziens een dergelijk resultaat niet opgeleverd. 
In het begin van dit boek heb ik mij niet gehouden aan de oproep van Bing en Bergvall (1996) 
om "to move on to other questions'" dan de vraag naar een relatie tussen taal en sekse. Ook nu, 
na een in verhouding tot het literatuuroverzicht gegeven complex antwoord op de vraag of er een 
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relatie is tussen taal en sekse, zie ik geen reden om dit onderzoeksdomein te verlaten. Sterker 
nog, zoals na ieder onderzoek, worden nu pas de volgende onderzoeksvragen duidelijk. 

8.4.2. Wetenschappelijke en maatschappelijke consequenties 

Een eerste vraag is of een vergelijkbaar onderzoek bij volwassenen dezelfde resultaten op zou 
leveren als in het onderhavige onderzoek. Als dit niet zo is, dan zou dat ondersteuning betreffen 
voor de opvatting dat het vooral de adolescentie van de bestudeerde meisjes in dit corpus is die 
hen noodzaakt om temidden van hun - inderdaad - 'verbonden' taalgebruik en taalgedrag zich 
te onderscheiden van de anderen door middel van het uiten van onafhankelijke oordelen. Ook 
het bijna geheel ontbreken van minimale responsen als 'hm' in dit corpus krijgt zo zijn 
verklaring: het is kennelijk noodzakelijk voor meisjes om zich luid en duidelijk en vol 
zelfvertrouwen af te zetten tegen meningen van anderen, of de meningen van anderen duidelijk 
positief te beoordelen. Dat dit ontwikkelingspsychologisch noodzakelijke autonome gedrag in de 
dagelijkse praktijk minder gewenst kan zijn, zou misschien de reden kunnen zijn dat 'later' een 
deel van deze oordelen in rudimentaire vorm teruggevonden wordt in het minder 
gezichtsbedreigende 'hm' of een vermindering van "ja dat is leuk". 
Indien de gevonden voorkeur van expliciet oordelen ook bij volwassen vrouwen zou worden 
gevonden dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat beoordelen van eikaars uitingen of 
voorstellen bij vrouwen een fundamenteel onderdeel uitmaakt van hun gespreksnormen. Enkele 
onderzoeken van doctoraalstudenten leveren de eerste inzichten daarover op. Een onderzoek naar 
oordelen in gesprekken bij volwassen vrouwen gaf inderdaad een vergelijkbaar maar minder sterk 
effect (Van den Berg 1997). Een onderzoek naar de linguïstische vorm van de - dispreferente -
taalhandeling 'weigeren' (om mee te doen aan een telefonische enquête), bij vrouwen en mannen 
(Govers 1997), steunt de veronderstelling van een norm bij Nederlandse vrouwen om lexicaal 
onomwonden een dispreferente uiting te doen. Uit een eerste pilot-onderzoek met studenten naar 
het beoordelen van boeken in een discussie op televisie, kwam eveneens naar voren dat vrouwen 
vaker de taalhandeling 'oordeel' gebruiken dan mannen. Bovendien bleek dat de vrouwen hun 
negatieve oordelen vaker dan mannen deden in de directe en persoonlijke rede: "ik vind dit geen 
goed boek". Bij de mannen werden minder vaak negatieve oordelen aangetroffen en indien wel, 
dan vermeden zij een persoonlijk oordeel door te stellen "dit is geen goed boek". De in de ik-
vorm geuitte oordelen van de vrouwen lijken evenals de glasheldere oordelen bij de meisjes een 
manifestatie van autonoom - separaat - gedrag, en niet van een zogenaamd bescheiden 
taalgebruik, zoals wel eens wordt verondersteld (Talbot 1998). Dat beoordelen een gespreksnorm 
onder vrouwen zou zijn, wordt ondersteund door een gesignaleerde accomodatie van de 
mannelijke gespreksleider wiens oordelen toenamen in een gesprek met drie vrouwen ten opzichte 
van een gesprek met alleen maar mannen (Buré 1998). 
Dat een dergelijk beoordelen vaker en lexicaal allerminst vaag of ambigu voorkomt bij 
adolescente meisjes dan bij volwassen vrouwen ondersteunt de opvatting dat seksespecifiek 
gedrag het meest saillant is tijdens de puberteit, hetgeen een vooronderstelling was van dit 
onderzoek (zie hoofdstuk 3). Bovendien bevestigt het de idee dat tijdens die puberteit normen 
worden aangeleerd ten aanzien van gesprekken die later het (een) fundament vormen voor 
verschillen in gesprekken tussen volwassenen (v/m). De puberteit zou zo een eigen 
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taalontwikkelingsfase betreffen, die ten onrechte binnen het taalverwervingsonderzoek een 
beperkte aandacht krijgt. 

Onderzoek naar konnektiviteit en gebruik van taalhandelingen in mixed ïex-situaties is 
noodzakelijk om te kunnen bepalen of de in mijn onderzoek aangetroffen sekseverschillen ook 
in sekse-gemengde setting aan te wijzen zijn en - indien dit zo is - of er sprake zou zijn van 
divergentie of accomodatie bij meisjes en jongens of dat de in mijn onderzoek vastgestelde 
voorkeuren uitsluitend in same-sex gesprekken voorkomen. 

Verder ben ik van mening dat vervolgonderzoek naar de linguïstische realisatie en het voorkomen 
van 'oordelen' bij groepen mensen voor de interactionele sociolinguïstiek een interessant en 
nieuw onderzoeksdomein kan zijn. Verschillen in (sub)culturele beleefdheid of indirectheid zijn 
doorgaans onderzocht door verschillen in linguïstische realisaties van de taalhandeling verzoek 
te analyseren. Controle onderzoek naar de linguïstische realisatie van oordelen in vergelijkbare 
gesprekken als in dit corpus, zou echter wel eens universele uitspraken over de directheid of de 
beleefdheid van de ene groep mensen in vergelijking tot de andere groep mensen kunnen 
relativeren. Opvattingen over vrouwelijk taalgebruik gaan doorgaans uit van een zekere 
indirectheid bij meisjes en vrouwen. Mijn onderzoek leidt tot een andere conclusie. De jongens 
zijn voor wat betreft het kwalificeren of oordelen van voorstellen van een ander indirecter te 
noemen dan de meisjes. 
Een ander, en wat mij betreft heel belangrijk, voordeel dat gepaard gaat met onderzoek naar 
directheid en oordelen is dat deze laatste taalhandelingen meer in natuurlijke gesprekken 
voorkomen dan verzoeken. 

Een volgende vraag die aan de orde komt, betreft de mogelijke maatschappelijke consequenties 
van een verschil in gespreksnorm. Dat de meisjesnorm tot directe beoordeling in overleg in 
mixed .yex-situaties tot pijnlijke misverstanden kan leiden, zal duidelijk zijn. Waar in 
overlegculturen nog mannennormen heersen, zal een vrouwelijke directheid tot beoordelen tot 
botsingen en miscommunicaties leiden. Stel dat volwassen Nederlandse mannen eenzelfde 
interactienorm kennen als de jongens uit dit onderzoek. Dan wil dat zeggen dat voorstellen niet 
worden opgehemeld en evenmin worden afgekraakt. Mannelijke gesprekspartners zullen bij het 
oneens zijn met een voorstel in bijvoorbeeld een zakenoverleg, gewoon over gaan op iets anders 
of, indien het hun goedkeuring draagt, het verder uitbreiden. De indiener van het voorstel leidt 
bij niet-instemmen zodoende geen gezichtsverlies. Indien een vrouw aan deze tafel zou zitten met 
dezelfde gespreksnormen als de adolescente meisjes, dan zou zij het voorstel wel eens expliciet 
kunnen afkraken in een goedbedoelde poging om duidelijkheid te verschaffen. Nu blijkt dat 
steeds meer vrouwen het uiteindelijk niet uithouden in Nederlandse topposities, lijkt de tijd mij 
rijp om eens te onderzoeken of een hier gesignaleerde interactienorm daar een rol in speelt. De 
topvrouw zou op haar beurt immers kunnen concluderen dat haar mannelijke collega's nooit 
serieus ingaan op haar voorstellen. Zij nemen ze immers - zonder expliciete goedkeuring -
gewoon over, of ze beginnen over iets anders. 
Ik beëindig dit boek met de volgende observatie. Bij mijn evaluatie van een eeuw onderzoek naar 
een mogelijke relatie tussen taal en sekse heb ik opgemerkt dat er een relatie is tussen de 
heersende tijdgeest en de opvattingen over de aard van een mogelijk sekseverschil (zie § 2.1). 
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Het valt mij in dit kader op dat de resultaten van mijn onderzoek, die een sterk en autonoom 
taalgebruik bij de meisjes laten zien, grote overeenkomsten vertonen met de huidige tijdgeest 
waarin de notie "girlpower" meer dan eens wordt aangetroffen. Wat hier oorzaak of gevolg is, 
laat ik in het midden. 

8.5. Het laatste woord: de meiden en de jongens 

De laatste woorden zijn echter voor mijn proefpersonen. Hieronder volgen twee 
gespreksfragmenten uit het corpus. Het laatste is van meisjes ("Actie Man!"), waarin het 
hierboven beschreven autonome, oordelende maar ook verbonden taalgebruik sterk tot 
uitdrukking komt. 
Het eerste is van jongens, die het ook niet met elkaar eens zijn, maar daar minder sterk dan de 
meisjes linguïstisch de nadruk op leggen. 

In het fragment "Zelf" wordt serieus overlegd over een gemeenschappelijke wens. In regel 1 
geeft EJA toestemming aan HID om te beginnen. Deze wil vliegen (regel 2) waarna SIK in regel 
3 dit voorstel problematiseert met het neutraal geuite en repeterende "vliegen?" EJA geeft ook 
nog geen duidelijke mening maar borduurt verder op het voorstel met een advance act 
"vliegtuig" in regel 5. SIK wil nu ook weten over welk vliegtoestel HID het heeft en vraagt in 
6 of HID in een helicopter wil. Dit is niet zo, HID wil "gewoon zelf vliegen" waarop SIK in 
regel 8 stelt dat hij (zelf vliegen) "al 's een keer gedaan heeft". Of hij het voorstel leuk of niet 
leuk vindt, blijft onduidelijk. HID herhaalt in regel 9 zijn wens om liever zelf te vliegen, waarop 
een back channel "o" van EJA volgt in regel 10. Ook SIK snapt nu dat HID "zelf" wil vliegen 
en er volgen enige repetities van dit "zelf" (regel 11-14) maar niemand spreekt een oordeel over 
de wens uit. EJA maakt uit dit heen en weer gepraat op dat vliegen geen goede wens is en vraagt 
in regel 16 of "het dan op een vechtsportkamp uitloop(t) of zoiets?" Op deze ja/nee-vraag volgt 
echter ook geen duidelijk antwoord maar weer een neutraal gerepeteerd "een vechtsportkamp" 
van HID in regel 17 (problemizing act). 
SIK en EJA lijken dit een goed idee te vinden maar zeggen dit niet expliciet. Dan volgt in 19-22 
middels substitutie de al in § 5.4.1.1 vermelde co-proposals over of men "instructies" of "les" 
moet krijgen in vechtsporten of het gewoon moet "doen" (regel 22). Net zoals HID in regel 14 
moet EJA hier een meta act uiten "weet ik", "bedoel ik". Pas dan laat HID in regel 25 heel 
voorzichtig los dat het hem "niet zo lijkt". Ook EJA blijkt het geen goed voorstel te vinden: 
"nee" in regel 26. HID voegt daar nog keurig een reden aan toe: hij doet het al, dusse ... de 
anderen moeten dat maar begrijpen. 

De vele repetities in dit en in het meisjesfragment (maar van verschillende aard) illustreren 
bijvoorbeeld ook het resultaat dat er geen sekseverschil in het repeteren van andermans/vrouws 
woorden is gevonden. 

[NB. Op de omslag van dit boek zijn de regels 15-21 van het meisjesfragment "Actie Man" 
afgedrukt. Omwille van de illustratie zijn daaraan twee andere (uit het corpus) voorafgegaan. Dit 
is de enige keer dat een fragment gemanipuleerd is. Alle fragmenten in dit boek zijn geheel 
conform de talige werkelijkheid.] 
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(2) FRAGMENT "ZELF" 

1 EJA: jij mag beginnen. 
2 HID: nou wat ik altijd wilde doen is vliegen. # 
3 SIK: vliegen? 
4 HID: ja. 
5 EJA: vliegtuig. 
6 SIK: in helicopter? 
7 HID: nee gewoon zelf vliegen. 
8 SIK: nou heb ik al 's een keer gedaan. 
9 HID: nou ja ik had liever zelf al gevlogen. 

10 EJA: o. 
11 SIK: o zelf. 
12 HID: zelf. 
13 EJA: o zelf. 
14 HID: dat bedoel ik # zelf. 
15 EJA: hihihi. 
16 EJA: loop het dan uit op een vechtsportkamp of zoiets? 
17 HID: een vechtsportkamp. 
18 SIK: ja vechtsporten doen wij gewoon allemaal,, hè? 
19 EJA: ja effe instructies krijgen over allerlei soorten ja soorten. 
20 SIK: ja. 
21 HID: gewoon les krijgen! 
22 SIK: gewoon doen] 
23 EJA: ja weet ik. 
24 EJA: bedoel ik. 
25 HID: nee lijkt mij niet zo +... 
26 EJA: nee. 
27 HID: dat doe ik al dusse. 

In het meisjesfragment "actie man! " hieronder, wordt snel en helder duidelijk wat de meisjes 
over elkaars wensen denken. Dit fragment bevat ook andere elementen die vaker bij de meisjes 
voorkomen dan bij de jongens, namelijk: echoën "romantisch aan het strand" (regel 12), "actie", 
<simultaan taalgebruik>, bizarre details "is je hoofd eraf". Het fragment begint nadat 
parachutespringen is afgewezen (met als argument "ja maar dan val je echt dood" met dubbele 
echo "ja dan val je echt dood", "ja dan val je dus echt dood"). DEB start dan met een nieuw 
voorstel in regel 1 en vangt die om onduidelijke redenen aan met een conjunctie adversatief 
"nee". Onderwijl uit ANN (regel 3) al haar negatieve oordeel "gad(verdarrie). Om meteen na 
de woorden van DEB haar mening uitgebreider kenbaar te maken in regel 4 "jeezus dat is niks". 
In regel 5 trekt DEB haar voorstel in met een tailing off am het eind. De regels 6,7,10,11 zijn 
co-proposals die alle beginnen met het contrasterende "nee". In 10, 11 en 12 wordt een 
"romantische film" tot een "romantisch strand", maar dat vindt DEB "nee nee eigenlijk niet" 
(regel 13) een goed idee, liever een actiefilm (regel 15), maar dat houdt ANN weer niet in regel 
16. In 17 stelt DEB de wens bij tot "een actie-comediefilm, man!", maar ANN roept ook 
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16. In 17 stelt DEB de wens bij tot "een actie-comediefilm, man!", maar ANN roept ook 
daartegen "nee'Wn regel 19 en 22. ZOE heeft wel een positief oordeel "ja echt wel gek" in regel 
18. ZOE ziet in regel 21 nu ook bezwaren "in het een beetje te liggen slankevieze daaro" en uit 
haar afkeur nu met het sterke "jeezus" in regel 24. DEB vindt het "lachen" en initieert het grapje 
"en dan is opeens je hoofd eraf" (regel 25). Dit wordt serieus afgekeurd (regel 30). Er wordt niet 
op verdergegrapt, zoals de jongens zouden doen. In 32 start ZOE op met een volgende ronde 
wensverzinnen, die ook daadwerkelijk plaatsvindt, maar hier niet meer besproken wordt. 

(3) FRAGMENT "ACTIE MAN!" 
1 DEB: nee ik wil in een politiefilm meespelen < dat> | > ] je iedereen dat je 

iedereen zogenaamd ken doodschieten. # 
3 ANN: <ga:d> [ < ] . 
4 ANN: jeezus dat is niks. 
5 DEB: nee dat is leuk net of + . . . 
6 DEB: nee een komische film weet+je+wel van eh Debbie Counter. 
7 ANN: nee < i k w i l x x > [ > ) . 
8 ZOE: <nee> | < > ] . 
9 DEB: <lachen hoor, daar wil ik echt mee mee> [ < > ] . 

10 ZOE: < nee in een> [ < ] romantische < film > [ > ]. 
11 ANN: <nee> [ < ] romantisch aan het strand. 
12 ZOE: < romantisch aan het strand> [ > ]. 
13 DEB: <nee nee eigenlijk niet> [ < ] . 
14 ZOE: o we hebben < x x > [ > ] . 
15 DEB : < een actiefilm > [ < ]. 
16 ANN: nee nou dat hou ik niet! 
17 DEB: een actie-comediefilm man! 
18 ZOE: ja echt wel gek. 
19 ANN: nee. 
20 DEB: ja wel! 
21 ZOE: lig je een beetje te slankevieze dan daaro. 
22 ANN: nee dat vind ik wel <dat vind ik> | > | + . . . 
23 DEB: <nouda ' s> [ < ] lachen <hoor> [ > ] . 
24 ZOE: <jeezus] > [< ) . 
25 DEB: en dan is opeens je hoofd eraf! 
26 ANN: hihihi 
27 ZOE: hihihi 
28 DEB: nee dat is leuk! 
29 ZOE: je hoofd eraf? 
30 ZOE: gadver! 
31 ANN: lalalalala@s. 
32 ZOE: volgend onderdeel. 
33 DEB: oke. 
34 ANN: wat nog meer? 

@End 


