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INLEIDING 

 

In deze verhandeling exploreren we de talige attitudes van transseksuele personen.  

Hoewel de keuze voor deze sociolinguïstische studie op het eerste gezicht misschien niet 

voor de hand ligt, kon een interdisciplinaire aanpak van dit onderzoeksgegeven niet op 

zich blijven laten wachten.  Zoals doorheen de volgende hoofdstukken duidelijk zal 

worden, hebben zowel de taal- en genderstudies in de linguïstiek als de wetenschappelijke 

studie van transseksualiteit in de medische wereld al decennia lang erkenning verworven.  

Hoe dan ook bleek het samenspel op deze twee terreinen een onontgonnen domein. 

Binnen het studiegebied van de taal- en genderstudies beperkte het wetenschappelijk 

onderzoek zich voornamelijk tot de verkenning van de taalkenmerken van „gewone‟, met 

name:  „biologische‟, mannen en vrouwen.  In de voorbije decennia vervoegden studies 

die zich toespitsten op het taalgebruik van minderheidsgroepen, zoals de „gay and lesbian 

speech‟ en recent de „queer studies‟, deze sociolinguïstische discipline.  Ook een niet-

taalkundige, zoals de antropoloog Don Kulick (1998), zocht aansluiting bij dit vakgebied 

aan de hand van een publicatie waarin onder andere de communicatie tussen travestieten 

in het Braziliaanse prostitutiemilieu werd bestudeerd (Kulick, 1998).  Toch waren er, voor 

zover we weet hebben, de voorbije jaren slechts twee kleine lichtpunten in het 

interdisciplinair onderzoek naar taal en transseksualiteit.  Een eerste, niet-gepubliceerde, 

verhandeling van Annemie Verbist (2004) van de Universiteit Antwerpen concentreerde 

zich rond “het gebruik van hedging devices bij genderdysfore personen”.  Dit weliswaar 

zeer beperkt onderzoek bestudeerde echter louter het aspect modaliteit.  Bovendien 

vertoonde de methodologische aanpak zware gebreken.  Vandaar vormde deze 

linguïstische poging nauwelijks een bijdrage tot dit vakgebied.  Een tweede, meer 

fundamentele, publicatie van Adler et al. (2006), meer bepaald: Voice and 

Communication Therapy for the Transgender/Transsexual Client, leverde ongetwijfeld 

een relevante bijdrage op het gebied van de praktijkgerichte logopedische strategieën in 

het kader van een genderidentiteitsproblematiek.  Toch werden de taalkundige en 

sociolinguïstische elementen met betrekking tot het talige gedrag van deze studiegroep in 

dit werk slechts minimaal belicht.  Bijgevolg vormt deze uitgave veeleer voor 

logopedisten dan voor sociolinguïsten een nuttig referentiewerk.  
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Hoewel de aanzet voor de studie van de relatie tussen taal en transseksualiteit wel 

duidelijk is gegeven, bleef naar onze mening een echte aanpak op vlak van 

wetenschappelijk onderzoek naar het talige gedrag van personen die te kampen hebben 

met een “genderidentiteitsstoornis”, hoe dan ook uit.  Bovendien zou het net bij deze 

personen uitermate interessant zijn om één van de meest essentiële aspecten die bijdragen 

tot de identiteit van ieder individu, met name de manier waarop men spreekt, aan een 

grondige studie te onderwerpen.  Vandaar werd besloten om aan de hand van een 

kwantitatief sociolinguïstisch onderzoeksproject een poging te ondernemen om aan deze 

leemte tegemoet te komen. 

Bijgevolg gaan we in dit kwantitatief, statistisch onderzoek na in welke mate de talige 

attitudes van transseksuele personen overeenstemmen met de genderspecifieke 

taalstereotypen die de voorbije decennia in sociolinguïstische publicaties werden 

aangehaald.  Meer bepaald willen we te weten komen of deze personen hun 

genderrolpatronen op talig vlak eventueel overaccentueren.  Om tot een dergelijke 

besluitvorming te kunnen komen, is het noodzakelijk om terug te grijpen naar de meest 

algemeen herkenbare talige gedragpatronen, meer bepaald:  taalstereotypen.  Vandaar 

wordt in deze studie een vergelijkende analyse tussen de visies van transseksuele en niet-

transseksuele personen met betrekking tot genderspecifieke taalstereotypen tot stand 

gebracht.  Om deze toetsing te kunnen bekomen, zijn we in dit onderzoek vertrokken van 

enkele standaardwerken uit de taal- en genderstudies die ons inzicht gaven in de 

stereotypen die behoren tot mannentaal en vrouwentaal.  Hierbij lag de keuze voor de 

theorieën van Lakoff (2004), Tannen (1991/2007), Holmes (1995) en in mindere mate 

ook Labov (1972), Trudgill (1972) en Milroy (1980) als uitvalsbasis voor dit onderzoek 

voor de hand.  Deze auteurs hebben namelijk elk een zeer belangrijke bijdrage tot het 

domein van de taal- en genderstudies geleverd. 

Als gevolg van de interdisciplinaire aanpak van dit onderzoeksproject, neemt de structuur 

van deze verhandeling, in vergelijking met een doorsnee linguïstische dissertatie, een licht 

gewijzigde vorm aan.  Bijgevolg werpen we in deze inleiding alvast een blik op wat we in 

deze verhandeling kunnen verwachten.  Meer bepaald bestaat de basisstructuur hiervan 

uit drie delen.  Het eerste deel verschaft ons het theoretisch kader dat de grondslag voor 

het verdere onderzoeksgedeelte vormt.  Zo duiken we in het eerste hoofdstuk even in de 

geneeskunde om aan de hand van een inleiding over transseksualiteit de noodzakelijke 

achtergrondinformatie betreffende de onderzoekspopulatie van deze studie te verkrijgen.  



11 
 

Vervolgens verkennen we in de volgende hoofdstukken het sociolinguïstisch terrein dat 

de achtergrond voor dit onderzoeksproject vormt.  Zo gaan we terug naar de bakermat van 

de taal- en genderstudies.  Het pionierswerk van William Labov vormt hierbij ons 

aanknopingspunt.  Verder concentreren we ons op de voornaamste theoretische 

standpunten over genderspecifieke taalstereotypen van meer bepaald:  Lakoff (2004), 

Tannen (1991/2007) en in beperkte mate ook Holmes (1995). 

Daarna zijn we bij het tweede deel van deze verhandeling, waarin het sociolinguïstisch 

onderzoeksproject zal worden toegelicht, aanbeland.  In hoofdstuk vier worden de 

hypothesen en onderzoeksvragen van deze studie uiteengezet.  Vervolgens verduidelijkt 

het vijfde hoofdstuk de methodologische aspecten van het sociolinguïstisch onderzoek.  

Aansluitend worden in het volgende hoofdstuk alle bekomen onderzoeksresultaten 

weergegeven.  Verder staat in hoofdstuk zeven de discussie van de bevindingen uit het 

onderzoek centraal.  De uiteindelijke conclusies die deze studie heeft opgeleverd, zijn 

vervolgens in het achtste hoofdstuk terug te vinden.  Tot slot vormen de bijlagen het 

derde en afsluitende deel van deze verhandeling.    
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1.  TRANSSEKSUALITEIT:  EEN INLEIDING 

 

1.1.  BEGRIPSBEPALINGEN 

 

1.1.1.  Introductie 

De eigenheid van de onderzoekspopulatie van deze verhandeling, namelijk genderdysfore 

personen, vertoont zeer specifieke karakteristieken.  Persoonlijke ervaring leert me 

bovendien dat heel wat personen zonder gedreven kennis in de materie, de te onderzoeken 

doelgroep nogal vaak verwarren met andere vormen van cross-gendergedrag, zoals 

travestie of fetisjistisch transvestitisme.  Ook in de linguïstiek heerst naar mijn mening 

enige verwarring naar aanleiding van het taalkundig onderzoek van de antropoloog 

Kulick (1998), die zich voornamelijk toespitste op de studie van populaties waarbij cross-

gendergedrag zonder genderdysfore gevoelens centraal stond (Kulick, 1998: 5).  Vandaar 

dat het noodzakelijk is om bij wijze van inleiding in deze dissertatie eerst een blik te 

werpen op de terminologie en de belangrijkste determinanten inzake 

genderidentiteitsproblematiek.  Als gevolg van de onbekendheid met het onderwerp 

zullen in deze uiteenzetting herhalingen onvermijdbaar, mogelijks zelfs noodzakelijk zijn.  

Volgens Cohen-Kettenis (2000) en De Cuypere (2004), kunnen in het denken over 

genderdysforie vier determinanten onderscheiden worden:  het lichamelijk geslacht, dat al 

dan niet in oppositie staat tot het gender, de seksuele voorkeur, de genderidentiteit en tot 

slot het genderrolgedrag (Cohen-Kettenis, 2000: 63 en De Cuypere, 2004: 10).  Vanuit de 

beschouwing van deze vier elementen kan een correcte definiëring van genderdysforie en 

een onderscheid met aanverwante problematiek worden opgebouwd.  
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1.1.2.  Gender versus sekse/geslacht 

Een eerste noodzakelijke differentiatie die op vlak van terminologie in de studie van 

genderidentiteitsproblematiek dient te worden gemaakt, is het onderscheid tussen sekse of 

geslacht enerzijds en gender anderzijds.  Voor velen zullen deze termen ongetwijfeld als 

vanzelfsprekend in de oren klinken.  Toch blijkt dat deze concepten meerdere invullingen 

kunnen krijgen al naargelang de wetenschappelijke invalshoek, bijvoorbeeld medisch, 

sociaal, linguïstisch, antropologisch… van waaruit ze benaderd worden.  Harry Benjamin, 

die een mijlpaal betekende voor het onderzoek rond transseksualiteit, onderscheidde maar 

liefst een tiental variaties binnen het concept sekse (Benjamin, 1966: 1).  Hierbij zullen 

we ons in deze verhandeling echter beperken tot de hoofddefinitie van sekse en dit 

contrasteren met gender. 

Sekse wordt in de context van genderproblematiek gedefinieerd als het lichamelijk 

geslacht, met name “de biologische aspecten van het man- of vrouw-zijn” (De Cuypere, 

2004: 6).  Dit omvat alle determinanten van de geslachtelijke differentiatie die plaatsvindt 

vanaf 6 à 7 weken na de conceptie tot aan de geboorte (De Cuypere, 2004: 7).  Dit zijn 

meer bepaald de chromosomen, geslachtsklieren, hormonen, inwendige en uitwendige 

genitaliën (Cohen-Kettenis, 2000: 63).  Op het einde van het differentiatieproces wordt 

het geslacht na de geboorte toegekend “op basis van de inspectie van de uitwendige 

genitaliën” (De Cuypere, 2004: 7).  Hierdoor wordt in de literatuur naar het biologisch of 

lichamelijk geslacht vaak verwezen met de term genitaal geslacht. 

This genital sex in everyday thought or language, decides who is a man and who is a 

woman.  The visible sex organs indeed provide the simplest way of differentiation, of 

which an unwritten law takes advantage.  The genital sex in this way becomes another 

kind of sex: the legal sex, actually not defined in legal codes, yet employed in everyday 

practice (Benjamin, 1966: 4). 

 

In tegenstelling tot de begrippen seks, sekse en geslacht die al van oudsher worden 

gebruikt, werd het concept gender slechts vanaf midden vorige eeuw in de sociale en 

medische terminologie geïntroduceerd.  Dit gebeurde door John Money, professor 

medische en pediatrische psychologie, die de term in 1955 ontleende aan de linguïstiek.  

Daar werd het gebruikt om de grammaticale categorie van nomen en preposities als zijnde 

mannelijk, vrouwelijk of neutraal aan te duiden (Money, 1985: 71). 
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Money zocht heil bij de taalwetenschap toen hij op zoek was naar een geschikte 

terminologie die hem in staat zou stellen zijn observaties tijdens zijn studie over 

hermafroditisme op een adequate manier te beschrijven.  De bestaande terminologie die 

op dat ogenblik in de seksuologie werd gehanteerd was bij deze patiëntenpopulatie 

ontoereikend, gezien de term „seks‟ en bijhorende variabelen refereren naar de secundaire 

geslachtskenmerken, terwijl dit referentiecriterium bij deze patiënten net was uitgesloten.  

Money zocht bijgevolg naar een concept dat niet de uitwendige geslachtsorganen zou 

benadrukken, dan wel de nadruk zou leggen op de psychosociale aspecten en 

maatschappelijke coderingen van het behoren tot één van beide geslachten (Bullough, z.j.: 

4 en De Cuypere, 2001: 13).  Zo kon het concept gender in oppositie met sekse deze 

problemen vermijden, zoals Bullough de visie van Money als volgt beschrijft: 

The term sex, he felt, should be used with a qualifying criterion, as in genetic sex, 

hormonal sex, or external genitalia sex, whereas the word gender was more inclusive since 

it involved somatic and behavioral criteria, for example whether one is masculine or 

feminine, how one conducts oneself personally and socially, or how one is regarded 

legally (Bullough, z.j.: 4). 

 

Gezien de discrepantie tussen het denkpatroon in de exacte, medische wereld en de 

sociale wereld, lijkt het op het eerste gezicht niet evident om een begripsbepaling uit de 

linguïstiek zoals gender in de medische terminologie te introduceren.  Money (1985) 

beschrijft zijn ervaring hiermee: 

In 1955, it had proved similarly difficult for me to transplant the term, gender, from 

language science to sexual science and have its new usage accepted.  At first it sounded 

funny and idiomatically unfamiliar.  Very rapidly, however, it became assimilated into 

both scientific and literary usage as a necessary supplement to the term sex (Money, 1985: 

71). 

 

De Cuypere (2001) bevestigt dat de hedendaagse wetenschappelijke literatuur betreffende 

geneeskunde, seksuologie en psychologie nog steeds de strikte opdeling sekse versus 

gender hanteert, waarbij het concept sekse of geslacht refereert naar de biologische 

entiteit terwijl het concept gender de sociale entiteit die men pas na de geboorte verwerft 

aanduidt (De Cuypere, 2001: 13).  Of zoals baanbreker Harry Benjamin (1966) het 

midden vorige eeuw al toepasselijk formuleerde: “Gender is located above, and sex below 

the belt” (Benjamin, 1966: 3). 
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Deze positionering kent evenwel tegenkantingen, onder meer van de Gentse bio-

antropoloog Thienpont (2004) die in zijn publicatie Gender & sex, sex & gender! wijst op 

het feit dat “het onderscheid tussen sekse en gender arbitrair en kunstmatig is, voor zover 

het beoogt een duidelijke grens te trekken tussen biologie en cultuur” (Thienpont, 2004: 

19).  De opsplitsing van de twee concepten neemt inderdaad een enigszins radicaal 

standpunt aan.  Toch moet in het kader van het onderzoek naar genderproblematiek dit 

standpunt aangehouden worden, te meer omdat de term transseksualiteit eveneens voor 

verwarring kan zorgen gezien het hier helemaal niet een stoornis op seksueel vlak, dan 

wel een psychisch lijden van de patiënt ten opzichte van de incongruentie van het 

gendergevoel versus het biologische verworven geslacht betreft.  Vandaar dient het 

terminologisch onderscheid vanaf het begin van deze verhandeling te worden 

aangenomen.  Bovendien kan de dichotomie sekse/gender worden beschouwd als een 

basis waarop de definiëring van de andere begrippen betreffende genderproblematiek rust. 

 

1.1.3.  Seksuele oriëntatie 

Een volgende determinant in het denken over genderidentiteitsstoornissen is de seksuele 

oriëntatie of seksuele gerichtheid.  Het handboek Seksuologie definieert dit als volgt: 

[…]de seksuele aantrekking tot personen van hetzelfde of het andere geslacht, zoals die 

wordt beleefd in de erotische aantrekkingskracht, in de seksuele fantasieën of dromen en 

in de seksuele ervaringen (Gijs et al., 2004: 419). 

 

De seksuele oriëntatie als zijnde homoseksueel of heteroseksueel vormt een belangrijk 

criterium voor de classificatie van de twee typen transseksualiteit.  (zie ook: 1.2.1.1.)  

Hierbij is het belangrijk in gedachten te houden dat deze indeling gebeurt volgens de 

seksuele gerichtheid in relatie tot het biologische of genitale geslacht en niet in relatie tot 

de genderidentiteit.  Hoe dan ook zorgde deze classificatie voor heel wat verwarring bij 

hulpverleners.  Bovendien werd bij deze typologie de aseksuele en biseksuele oriëntatie 

niet behouden.  Vandaar stapte de recentste editie van de DSM-IV-code (zie ook: 1.2.1.1.) 

van de opsplitsing in subtypen af en formuleerde het eenvoudiger als het seksueel 

aangetrokken worden tot mannen of vrouwen (De Cuypere, 2001: 17).   
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Wat betreft de seksuele oriëntatie van deze populatie, verduidelijken Blanchard, Steiner 

en Clemmensen (1985) dat nagenoeg alle vrouw-man transseksuelen zich seksueel 

aangetrokken voelen tot vrouwen, zodat ze in de klassieke zin van het woord als 

homoseksueel kunnen worden aangeduid.  Bij de man-vrouw transseksuelen vinden we 

een gelijke verdeling in aantal wat betreft hun homoseksuele, dus aangetrokken tot 

mannen, of heteroseksuele geaardheid.  Laatstgenoemden zullen zich na de 

geslachtsaanpassende ingreep wel vaak in een lesbische relatie met een biologische vrouw 

bevinden (Blanchard, Steiner en Clemmensen, 1985: 295). 

 

1.1.4.  Genderidentiteit 

Een derde cruciale factor in de begripsbepaling van genderdysforie is de genderidentiteit.  

Dit concept werd in 1965 door de psycholoog Hooker geïntroduceerd, waarmee hij 

verwees naar hoe men zichzelf benoemt en beleeft als zijnde “ik ben een man” of “ik ben 

een vrouw” (Hooker, 1965 in De Cuypere, 2001: 14).  De term genderidentiteit refereert 

dus louter aan het gevoel van „man-zijn‟ of „vrouw-zijn‟ dat bij de persoon zelf heerst.  

Gewoonlijk congrueert deze zelftoewijzing met de biologische sekse.  Bij personen met 

een genderidentiteitsstoornis is dit echter niet zo. 

Verscheidene strekkingen in de psychologie hebben zich, elk vertrekkend vanuit hun 

eigen theoretisch denkkader, op het ontwikkelingsproces van de genderidentiteit 

toegespitst.  Hoewel de meningen over het verloop van deze ontwikkeling sterk 

uiteenliggen,  zijn zowel de psychoanalytici als de cognitieve leertheoretici het unaniem 

eens dat de belangrijkste stadia voor de vorming van de kerngenderidentiteit zich in de 

eerste levensjaren van het kind situeren (De Cuypere, 2004: 8).  Toch wordt deze 

ontwikkeling niet exclusief door psychologische factoren gedetermineerd.  De Cuypere 

(2004)  ziet de genderontwikkeling dan ook eerder als “een dermate complex proces van 

interagerende, biologische, cognitieve, psychopedagogische en sociale determinanten” 

(De Cuypere, 2004: 10). 

Vandaar wordt volgens deze auteur de genderidentiteit steeds meer als een 

maatschappelijk construct beschouwd, dat kan variëren in tijd, plaats en cultuur (De 

Cuypere, 2004: 6).  De bewijsvoering die deze visie ondersteunt vinden we terug in de 
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medische literatuur betreffende interseksualiteit of aandoeningen in de seksuele 

ontwikkeling.  Medici constateren in deze context dat niet het anatomische en 

chromosomale geslacht, maar wel de gendertoewijzing door de omgeving allesbepalend is 

bij de opvoeding van kinderen geboren met afwijkingen ter hoogte van de 

geslachtsorganen.  Kessler (1990) komt vervolgens tot deze vaststelling in haar studie 

rond de constructie van gender bij kinderen met interseks:  

The implication of these comments is that gender identity (of all children, not just those 

born with ambiguous genitals) is determined primarily by social factors, that the parents 

and community always construct the child‟s gender.  In the case of intersexed infants, the 

physicians merely provide the right genitals to go along with the socialization (Kessler, 

1990: 17). 

 

1.1.5.  Genderrol 

In tegenstelling tot het begrip genderidentiteit verwijst de genderrol niet naar de 

persoonlijke invulling van het individu met betrekking tot het geslacht, maar naar “het 

observeerbare gedrag dat volgens maatschappelijke normen mannelijk of vrouwelijk 

wordt genoemd”.  De genderrol kan meer bepaald beschouwd worden als “de publieke 

expressie, in woord en daad, van iemands genderidentiteit” (De Cuypere, 2001: 14).  

Hoewel de genderidentiteit reeds op kleuterleeftijd vastligt, loopt de ontwikkeling van de  

genderrol tot in de adolescentie verder.  De Wit, Van der Veer en Slot (2005)  halen in dit 

verband de „gender intensification hypothesis‟ van Lynch (1991) aan.  Volgens deze 

auteur vindt in de adolescentie een intensivering van de seksrol plaats, als gevolg van de 

toenemende maatschappelijke druk op de adolescent om zich te socialiseren als man of 

vrouw.  De adolescent realiseert zich dat aan zijn of haar lichamelijke veranderingen een 

nieuwe sociale sekserol met bijhorende verwachtingen is verbonden (Lynch, 1991 in De 

Wit, Van der Veer en Slot, 2005: 146-147).  Hieruit blijkt dat net zoals bij de 

genderidentiteit, ook de ontwikkeling van de genderrol sterk cultureel en maatschappelijk 

bepaald is.  

Money (1985) ontwikkelde op zijn beurt een theorie over het samengaan van 

genderidentiteit en genderrol.  Volgens hem vormen deze twee concepten een 

onscheidbare eenheid en hij vergeleek ze daarom met de beide kanten van een muntstuk.  

Door de introductie van het acroniem „Gender-Identity/Role – G-I/R‟ wou hij vermijden 
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dat men de twee begrippen als onafhankelijke variabelen zou hanteren, waarbij 

genderidentiteit uitsluitend als een biologisch fenomeen en genderrol als een sociaal 

fenomeen zou fungeren (Money, 1985: 71-75 en De Cuypere, 2001: 14).  Toch kende 

deze theorie geen volledige doorbraak en worden genderidentiteit en genderrol tot op 

heden nog steeds als onafhankelijke determinanten van het gender gehanteerd. 

 

1.1.6.  Genderdysforie / transseksualiteit 

Na de bespreking van de vier determinanten van genderdysforie of transseksualiteit, zijn 

we toegekomen tot de eigenlijke definiëring van dit concept.  Volgens Kuiper en Cohen-

Kettenis (1988) betekent genderdysforie “het gevoel van onbehagen, door de persoon zelf 

toegeschreven aan de incongruentie tussen zijn/haar genderidentiteit enerzijds en zijn/haar 

genderrol en fysieke gender anderzijds” (Kuiper en Cohen-Kettenis, 1998 in De Cuypere, 

2001: 15).  Genderdysfore personen of transseksuelen zijn met andere woorden overtuigd 

dat ze geboren zijn met de anatomische kenmerken van het tegenovergestelde geslacht.  

Hun psychisch lijden en de afkeer van hun lichaam zijn dermate groot dat het verlangen 

om deze fout van de natuur recht te zetten door middel van medisch ingrijpen hun leven 

overheerst.   

Strikt genomen is er een terminologisch onderscheid tussen de begrippen genderdysforie, 

transseksualiteit en genderidentiteitsstoornis.  Het begrip genderdysforie, dat in 1973 door 

Fisk werd geïntroduceerd, treedt eigenlijk op als “verzamelnaam voor alle vormen en 

gradaties van genderidentiteitsproblemen” (Fisk, 1973 in De Cuypere, 2001: 15).  Binnen 

het domein van genderproblematiek, dat een waaier van gradaties omvat, wordt 

transseksualiteit als de meest extreme vorm van genderdysforie beschouwd (De Cuypere, 

2001: 15).  In de DSM-IV-Code (zie ook: 1.2.1.1.) werd het begrip „transseksualiteit‟ 

vanaf 1994 echter vervangen door „genderidentiteitsstoornis‟, wat nog steeds als officiële 

benaming voor deze aandoening geldt (Meyer et al., 2001: 9).  In het hoofdstuk 1.2.1.1. 

van deze verhandeling wordt vervolgens dieper ingegaan op de medische criteria waaraan 

de genderdysfore patiënt moet voldoen om de diagnose Genderidentiteitsstoornis te 

verkrijgen. 
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Verder zorgt het concept transseksualiteit niet weinig voor verwarring.  Hoewel dit begrip 

in de volksmond beter gekend is dan de officiële benamingen genderdysforie en 

genderidentiteitsstoornis, kan het niettemin verkeerde invullingen oproepen.  Het 

standpunt van De Cuypere (2001) hieromtrent is alvast zeer duidelijk: “De term 

transseksualiteit is wel zeer ongelukkig gekozen.  Het gaat hier immers niet om een 

seksuele, maar wel om een identiteitsproblematiek” (De Cuypere, 2001: 15).  In medisch 

jargon worden de termen transseksualiteit, genderdysforie en genderidentiteitsstoornis 

veelal als synoniemen gehanteerd.  Vandaar zal ook in deze verhandeling aan de drie 

begrippen eenzelfde semantische invulling worden toegekend. 

 

1.1.7.  Transgenderisme 

Transgenderisme is een vrij nieuwe term die pas vanaf 1996 in gebruik is genomen.  Hij 

wordt veelal gebruikt als een verzamelterm voor allerlei vormen en gradaties van cross-

genderbeleving en genderidentiteitsproblemen.  Omdat dit concept, in tegenstelling tot 

begrippen als genderidentiteitsstoornis of genderdysforie, niet onmiddellijk verwijst naar 

een medisch/psychiatrische problematiek, geven veel transseksuele personen er dan ook 

de voorkeur aan om zichzelf aan de hand van dit concept te benoemen.  Bovendien is 

deze term evenmin opgenomen in de DSM-IV-code, het classificatiesysteem van 

psychiatrische aandoeningen, wat de betrokkenen zelf positief beschouwen (De Cuypere, 

2004: 10).  Hierdoor kan transgenderisme, in tegenstelling tot genderdysforie of 

transseksualiteit, echter niet als een formele diagnose beschouwd worden.  

Toch mogen we een belangrijke differentiëring in het gebruik van deze terminologie niet 

uit het oog verliezen.  Hoewel het begrip „transgenderisme‟ als informele diagnose door 

de betrokkenen positief wordt onthaald,  kent dit concept twee verschillende invullingen, 

naargelang het taalgebied waarin het wordt gehanteerd en de reikwijdte die men eraan 

toeschrijft.  Adler en Mordaunt (2006) formuleren deze opsplitsing van het concept 

„transgender‟ als volgt: 

In the United States, the term “transgender” has come to mean people who cross-dress or 

who want to change genders.  In most other countries, transgender refers to individuals 

who are cross-dressers or who live part-time in the opposite of their biological gender but 

who do not wish to transition (Adler et al., 2006: xvii). 
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Hieruit kunnen we concluderen dat „transgender‟ in de Verenigde Staten wordt 

gehanteerd als een parapluterm die zowel alle mogelijke gradaties van cross-

gendergedrag als de klinische diagnose Genderidentiteitsstoornis dekt.  Hiertegenover 

geplaatst, krijgt het begrip buiten het Angelsaksisch taalgebied een engere 

betekenisinvulling, waarin genderidentiteitsstoornis of transseksualiteit net wordt 

uitgesloten.  Bijgevolg is enige voorzichtigheid bij het omspringen met deze nieuwe 

terminologie aangeraden.  

In het Nederlandse taalgebied bevestigen De Cuypere, Gooren en Cohen-Kettenis (2004) 

dat transgenderisten worden gedefinieerd als “mannen die als vrouw leven en vrouwen 

die als man leven zonder een volledige geslachtsaanpassing te willen ondergaan” (De 

Cuypere, Gooren en Cohen Kettenis, 2004 in Gijs et al., 2004: 419).  Dit fenomeen 

contrasteert bijgevolg met transseksualiteit in zowel de inconsistentie, ambivalentie als 

het partiële voorkomen van de genderdysfore gevoelens bij deze groep. 

De opkomst van transgenderisme stelt ons niet uitsluitend op terminologisch vlak voor 

een uitdaging.  Ook voor de medische wereld vormt dit nieuwe fenomeen een complexe 

opdracht in de behandelingsprocedure, maar bovenal in de ethische benadering van 

genderproblematiek.  Het Gentse Genderteam wordt eveneens steeds meer met deze 

problematiek geconfronteerd, zoals Griet De Cuypere in een interview met Rinqvist 

(2004) beschrijft:  

Opnieuw vragen patiënten steeds vaker om een gedeeltelijke behandeling.  Alleen borsten 

bijvoorbeeld.  Een nieuwe generatie verwerpt het „dichotoom‟ denken:  ze willen man zijn 

maar ook vrouw.  Ook van ons, hulpverleners verwachten ze dat we afstappen van het 

dichotome model.  De discussie daarover is in Nederland en België volop bezig (De 

Cuypere in Rinqvist, 2004: 59). 

 

Aansluitend voegt Cohen-Kettenis (2000) van het Amsterdamse Genderteam hier aan toe 

dat een desbetreffende hulpvraag van transgenderisten momenteel nog uiterst 

behoedzaam wordt behandeld.  Meer bepaald het ontbreken van een diagnostisch protocol 

voor hulpverleners in deze bijzondere omstandigheden vormt het significante struikelblok 

in de behandeling.  Vandaar vestigt ze de aandacht op de nood aan een diagnostische 

procedure zoals de Standards of Care van HBIGDA (zie ook: 1.2.6.1.) voor deze 

specifieke doelgroep (Cohen-Kettenis, 2000: 68). 
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Tot slot vormt een bemerking van de auteurs van het referentiewerk Seksuologie een 

laatste aandachtspunt in de bespreking van het concept transgenderisme.  Gijs et al. 

wijzen immers op het feit dat hoewel de term transgenderisme minder stigmatiserend is 

voor de betrokkenen, omdat het de problematiek niet medicaliseert, er hierdoor mogelijk 

een zware onderschatting van het verschijnsel kan optreden.  Als gevolg hiervan kan de 

mogelijkheid tot het verkrijgen van gepaste hulpverlening in het gedrang komen (Gijs et 

al., 2004: 421).  Hierbij aansluitend kunnen we stellen dat de opkomst van het concept 

transgenderisme inderdaad een taboedoorbrekende beweging teweeg kan brengen, gezien 

het genderproblematiek uit de voor velen stigmatiserende psychiatrische hoek haalt.  

Tegelijkertijd mag dit taboedoorbrekend effect uiteraard geen teloorgang van een 

laagdrempelige toegang tot de gespecialiseerde gezondheidszorg betekenen.  

Genderdysforie is en blijft een zwaar psychisch lijden voor de betrokkenen en hun 

omgeving, wat niettegenstaande een terminologische vernieuwing, door de publieke 

opinie geenszins onderschat mag worden. 
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1.2.  TRANSSEKSUALITEIT NADER BEKEKEN 

 

1.2.1.  Classificatie 

 

1.2.1.1.  Klinische diagnose Genderidentiteitsstoornis 

Om de klinische diagnose Genderidentiteitsstoornis te stellen, wordt gebruik gemaakt van 

de DSM-IV-TR code.  Dit is een classificatiesysteem van psychische stoornissen dat 

specifiek werd ontwikkeld voor de hulpverlener om als richtlijn te functioneren bij de 

beoordeling van het psychisch welzijn van de patiënt.  De DSM-IV-TR code, of met 

andere woorden de vierde herziene uitgave van de Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorders, geeft de volgende criteria weer waaraan de patiënt moet beantwoorden 

bij de diagnose Genderidentiteitsstoornis (Gender Identity Disorder of GID): 

A.  Een sterke en aanhoudende genderidentificatie met het andere geslacht   (niet slechts 

een verlangen naar een of ander verondersteld cultureel voordeel om tot de andere sekse te 

behoren).  […] 

Bij adolescenten en volwassenen wordt de stoornis zichtbaar door symptomen zoals de 

geuite wens om tot de andere sekse te horen, frequent door te gaan voor iemand van de 

andere sekse, verlangen te leven of behandeld te worden als iemand van de andere sekse 

of de overtuiging te hebben dat hij of zij de typische gevoelens en reacties van de andere 

sekse heeft. 

B.  Zich voortdurend niet op zijn/haar gemak voelen met zijn of haar sekse of het gevoel 

hebben dat het niet juist is zich volgens de Genderrol van deze sekse te gedragen.  […] 

Bij adolescenten of volwassenen wordt de stoornis zichtbaar door symptomen als 

preoccupatie met het kwijt willen raken van de primaire en secundaire 

geslachtskenmerken (bijvoorbeeld vraag om hormoonbehandeling, chirurgie of andere 

methoden om de geslachtskenmerken fysiek te veranderen om de andere sekse voor te 
kunnen wenden) of de overtuiging dat hij of zij met de verkeerde sekse geboren is. 

C.  De stoornis komt niet gelijktijdig met een lichamelijke interseks aandoening voor. 

D.  De stoornis veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het sociaal of 

beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 

 

Codeer op basis van de huidige leeftijd: 

302.6 (F64.2) Genderidentiteitsstoornis bij kinderen 

302.85 (F64.0) Genderidentiteitsstoornis bij adolescenten of volwassenen 

Specificeer indien (bij seksueel volgroeide personen): 
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Seksueel aangetrokken tot mannen 

Seksueel aangetrokken tot vrouwen 

Seksueel aangetrokken tot beide seksen 

Seksueel aangetrokken tot geen van beide seksen 

 

302.6  (F64.9) Genderidentiteitsstoornis Niet Anderszins Omschreven (Gender Identity 

Disorder Not Otherwise Specified) 

Deze categorie is opgenomen voor het coderen van stoornissen in de genderidentiteit die 

niet te classificeren zijn als een specifieke genderidentiteitsstoornis.  Tot de voorbeelden 

horen: 

(1) Interseks aandoeningen (bijvoorbeeld syndroom van ongevoeligheid voor androgenen 

of congenitale bijnierschorshyperplasie) en samengaand met genderdysforie 

(2) Passagère stressgebonden gedrag waarbij kleren van de andere sekse gedragen worden 

(3) Aanhoudende preoccupatie met castratie of penectomie zonder het verlangen de 

geslachtskenmerken van de andere sekse te verwerven 

(Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,  2001: 310-313) 

 

Binnen de genderdysfore populatie wordt een bijkomend typologisch onderscheid 

gemaakt tussen twee soorten transseksualiteit.  Naar deze differentiatie wordt met 

meerdere terminologieën verwezen: de primaire versus secundaire transseksuelen, de 

early onset versus late onset transseksuelen, of de homoseksuele versus heteroseksuele 

transseksuelen.  De verschillen tussen deze twee groepen transseksuelen komen op 

meerdere vlakken tot uiting, zoals blijkt uit onderstaand schema:  

 

 

Tabel 1:  Vergelijking van typologische variabelen (De Cuypere, 2001: 42) 
 

 

Homoseksueel – Primair 
 

 

Non-homoseksueel – Secundair 
 

Lage aanmeldingsleeftijd Hoge aanmeldingsleeftijd 

Levenslang cross-gendergedrag Later begin 

Minder psychopathologische gestoord Meer psychopathologisch gestoord 

Geen fetisjistische arousal Wel fetisjistische arousal 

Goede outcome Minder goede outcome 

 

De Cuypere (2001) licht toe dat de primaire transseksuelen zich op jongere leeftijd bij het 

Genderteam aanmelden met een genderdysfore klacht en ze bovendien ook minder andere 
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psychologische problemen vertonen.  Deze personen identificeren zich al vanaf de 

kindertijd met personen van het tegenovergestelde geslacht en functioneren na de 

geslachtsaanpassende behandeling duidelijk beter dan de secundaire transseksuelen.  

Vandaar dat bepaalde auteurs (Lothstein, 1982 en Dolan, 1987) van mening zijn dat 

secundaire transseksuelen meer baat hebben bij een psychotherapeutische in plaats van 

een operatieve behandeling (Lothstein, 1982 en Dolan, 1987 in De Cuypere, 2001: 42-

43).  Deze visie wordt in het huidig beleid echter niet meer gevolgd, waardoor secundaire 

transseksualiteit geen contra-indicatie voor verdere behandeling vormt. 

 

1.2.1.2.  Differentiaaldiagnose 

De differentiaaldiagnose vormt een cruciale factor in de correcte interpretatie van de 

doelgroep van het onderzoek van deze verhandeling, namelijk personen met een 

genderidentiteitsstoornis.  Dit houdt meer bepaald in dat de kenmerken van verschillende 

ziekten met elkaar vergeleken worden om zo tot de exacte diagnose van het ziektebeeld te 

komen (Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, 2003: 205).  Ervaring leert ons dat bij 

leken de diagnose Genderidentiteitsstoornis vaak wordt verward met andere 

psychiatrische aandoeningen, waardoor ook de ernst van de problematiek verkeerd kan 

worden ingeschat.  Naast deze klinische diagnose, die gediagnosticeerd wordt volgens de 

formele psychiatrische diagnostische criteria zoals hierboven beschreven in de DSM-IV-

TR, bestaan er ook nog andere psychische aandoeningen die een contra-indicatie vormen 

voor farmacotherapie en/of operatieve behandeling.  De Cuypere (2001) citeert in dit 

opzicht Brown (1990) die de alternatieven opsomt die bij de differentiaaldiagnose in 

aanmerking worden genomen.  Dit zijn met name: 

- Primaire en secundaire transseksualiteit 

- Borderline persoonlijkheidsstoornis met ernstige genderidentiteitsproblemen 

- Transvestitisme met depressie of regressie 

- Schizofrenie met genderidentiteitsproblemen 

- Geëffemineerde homoseksuelen met aanpassingsstoornissen 

- „Homofobische‟ homoseksualiteit 

- Dysmorfofobie 

- Genderidentiteitsstoornis NAO (Transgenderisme) 

- Ambigue genderidentiteitsaanpassing 

- Simulatie 

(Brown, 1990 in De Cuypere, 2001: 42) 
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Bij de vaststelling van de differentiaaldiagnose worden enkel „primaire en secundaire 

transseksualiteit‟ en in sommige gevallen ook „borderline persoonlijkheidsstoornis met 

ernstige genderidentiteitsproblemen‟ tot de diagnosestelling van Genderidentiteitsstoornis 

toegelaten.  De andere klinische beelden die Brown (1990) in de bovenstaande 

opsomming vermeldt, vormen een absolute contra-indicatie voor de verdere behandeling 

in het kader van een geslachtsaanpassende ingreep. 

De diagnose Genderidentiteitsstoornis moet dus boven alles onderscheiden worden van 

andere psychiatrische problemen of stoornissen die gepaard kunnen gaan met cross-

gendergedrag of de wens om zich te kleden in de kledij van het andere geslacht, al dan 

niet gepaard met seksuele opwinding.  Dit doorslaggevend onderscheid wordt in 

onderstaand fragment nogmaals sterk beklemtoond door Griet De Cuypere, psychiater en 

coördinator van het Genderteam in het Universitair Ziekenhuis Gent: 

De wens om van geslacht te veranderen is fundamenteel anders dan de psychotische wens.  

Er is geen waan.  Deze mensen hebben meestal geen familiale problemen en ook niet méér 

psychische klachten dan de rest van de bevolking.  Mensen met genderdysforie ervaren 

een geslachtsaanpassing als „biologisch‟.  Ze willen ook geen psychotherapie: ze willen 

hun lichaam veranderd zien!  En zo‟n ingreep betekent bijna steeds het einde van hun 

probleem.  […]  Transseksuelen zijn geen rare vogels, ondanks hun vaak ongewoon 

uitzicht.  Het zijn doodgewone mensen die niet zelden respect afdwingen (De Cuypere in 

Rinqvist, 2004: 59). 

 

Vervolgens dient transseksualiteit ook gedistantieerd te worden van twee andere bekende 

fenomenen van cross-gendergedrag, namelijk travestie en drag queens.  In tegenstelling 

tot travestieten dragen genderdysfore personen de kledij van het andere geslacht enkel en 

alleen omdat ze van mening zijn dat deze hen toebehoort.  Ze voelen zich een persoon van 

het andere geslacht en voelen zich bijgevolg ook beter in de bijhorende kledij.  Van 

seksuele opwinding of kick tijdens de omkleding is bij deze populatie dus geen sprake 

(Rinqvist, 2004: 59).  Travestieten daarentegen worden in de DSM-IV TR-code onder de 

parafilieën, namelijk „Fetisjistisch transvestitisme DSM IV TR 302.30‟, ondergebracht.  

Bij hen staat de seksuele drang of fantasie die met het aantrekken van kledij van het 

andere geslacht gepaard gaat centraal, wat door Jannes (2004) met perversie wordt 

aangeduid (Jannes, 2004: 221-223). 

Tot slot staat genderdysforie eveneens los van het gedrag van drag queens, wat door 

Newman (1974) wordt toegelicht: 



27 
 

De zeer geëffemineerde homoseksuelen, gekend als “drag queens” kleden en gedragen 

zich bij sommige gelegenheden als vrouw.  Zij vinden echter voornamelijk plezier in het 

“imiteren” van de vrouw en blijken desgevraagd toch sterk gehecht aan hun mannelijke 

genderrol en aan het gebruik van hun penis als symbool van hun mannelijkheid (Newman, 

1974 in De Cuypere, 1995: 91). 

 

1.2.2.  Historische en culturele aspecten 

Bij het consulteren van de literatuur wordt al vlug duidelijk dat genderdysforie geen 

iatrogene ziekte van de hedendaagse westerse maatschappij is.  Toch is een studie van dit 

ziektebeeld doorheen de geschiedenis geen makkelijke opdracht, aangezien de term 

transseksualiteit pas vanaf 1949 voor de eerste maal door Cauldwell in gebruik werd 

genomen (De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 126).  Voordien was de terminologie die 

artsen en andere wetenschappers voor deze symptomatologie bij hun observaties 

gebruikten zeer gediversifieerd, gaande van „Die konträre Sexualempfinding‟ (Westphal, 

1869) en „metamorphosis sexualis paranoica‟ (Krafft-Ebing, 1924) tot „sexoaestetische 

inversie‟ (Ellis, 1913) (Westphal, 1869; Krafft-Ebing, 1924 en Ellis, 1913 in De Cuypere, 

2001: 17).  De historicus Vern Bullough (1975) concentreerde zich in zijn publicatie op 

een 15-tal casussen uit de afgelopen 200 jaar die een genderdysfore problematiek 

weergeven. Hierbij stelt hij vast dat transseksualiteit in de voorbije eeuwen veel vaker 

gerapporteerd wordt bij vrouwen dan bij mannen.  Dit contrasteert sterk met de huidige 

incidentie, waarbij het aantal man-vrouw optanten beduidend hoger bedraagt dan het 

aantal vrouw-man optanten.  Bullough besluit hieruit dat culturele en sociale factoren 

vroeger naar alle waarschijnlijkheid een significante rol speelden in de beslissing van 

vrouwen om publiekelijk uiting te geven aan hun mannelijke genderrol (Bullough, 1975: 

565-568). 

Naast deze historische getuigenissen duikt cross-gendergedrag ook in de wereldliteratuur 

regelmatig op als motief of thematiek, de Metamorphosen van Ovidius en As You like it 

van Shakespeare zijn hier slechts enkele getuigenissen van.  Verder worden we eveneens 

in hedendaagse niet-westerse culturen vrij regelmatig met deze problematiek 

geconfronteerd.  In deze culturen heersen minder rigide, dichotome genderopsplitsingen 

dan in ons westers maatschappijsysteem gebruikelijk is, wat er het bestaan van een derde 

gendercategorie mogelijk maakt. Volgens De Cuypere, Jannes en Rubens accepteren de 

indianen in Noord-Amerika en sommige Eskimostammen probleemloos de „berdaches‟.  
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Dit zijn meer bepaald personen die de genderrol aannemen van het tegengestelde geslacht 

en in deze samenlevingen een maatschappelijke en ceremoniële rol vervullen.  Andere 

voorbeelden van cross-gendergedrag in niet-verwante culturen zijn onder meer de 

„Acault‟ in Birma, de „Hijras‟ in India, de „Marki‟ in Thailand en de „Mahus‟ in Tahiti en 

Hawaï (De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 128). 

Vanuit het overzicht van historische en culturele voorbeelden kunnen we concluderen dat 

diverse vormen van cross-gendergedrag universeel in tijd en plaats voorkomen. Toch is 

enige voorzichtigheid geboden bij het plaatsen van de vele voorbeelden onder de noemer 

transseksualiteit.  De oorzaak van het gedrag van deze personen is ons onbekend, 

waardoor er mogelijks sprake kan zijn van een andere psychiatrische problematiek, 

maatschappelijke achtergesteldheid of overige redenen tot deviant gedrag. 

Wat hieruit wel met zekerheid kan worden geconcludeerd, is dat de medicalisering van 

transseksualiteit niet leidt tot het stimuleren van cross-gendergedrag.  De historische en 

cross-culturele casussen getuigen immers dat het uiten van deze symptomen niet 

veroorzaakt wordt door het vooruitzicht op een chirurgische geslachtsaanpassing.  Dit 

neemt niet weg dat in onze westerse maatschappij door de mogelijkheid tot behandelen 

bestaande genderdysfore gevoelens relatief makkelijker tot uiting kunnen komen (De 

Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 128-129). 

 

1.2.3.  Etiologie 

Zowel De Cuypere (2001), T‟Sjoen (2006) als Cohen-Kettenis (2000) zijn van mening dat 

de oorzaak van transseksualiteit op dit ogenblik nog onbekend is.  Wel zijn er in 

afgelopen decennia uiteenlopende studies gepubliceerd van wetenschappers die zich met 

tentatieve verklaringen op dit terrein waagden (De Cuypere, 2001: 30; T‟Sjoen, 2006: 138 

en Cohen-Kettenis, 2000: 63).  Samenvattend kunnen we deze eerder tegenstrijdige visies 

op vlak van etiologie in drie modellen bundelen, die hieronder kort toegelicht worden. 

Volgens het eerste verklaringsmodel liggen organisch-biologische factoren aan de basis 

van de ontwikkeling van genderdysforie.  Verschillende auteurs (De Cuypere, 2001: 31-

32; Cohen-Kettenis, 2000: 65-66 en Gijs et al., 2004: 427) vermelden in dit verband de 

rol van de prenatale hormonale beïnvloeding als een mogelijke oorzaak.  Deze visie wordt 



29 
 

echter onmiddellijk weerlegd door endocrinoloog T‟Sjoen (2006), die stelt dat 

transseksualiteit niet kan veroorzaakt worden door “variaties in chromosomen patroon of 

door genitale, genetische, gonadale of hormonale afwijkingen” (T‟Sjoen, 2006: 138). 

Volgens Zhou et al. (1995) is door postmortaal hersenonderzoek bij transseksuelen wel 

een geslachtsdifferentiatie in de hersenkernen teruggevonden die niet overeenstemt met 

het oorspronkelijke biologische geslacht (Zhou et al., 1995: 68-70).  Andere experts 

(Vingerhoets, 2000: 991; De Cuypere, 2001: 32 en Gijs et al., 2004: 427) bevestigen, op 

basis van literatuuronderzoek, dat inderdaad vrouwelijke hersenstructuren bij man-vrouw 

transseksuelen zijn aangetroffen. Toch dient volgens De Cuypere (2001) in vraag 

getrokken worden of er een oorzakelijk verband is tussen sekseverschillen in de 

hersenkernen en de oorzaak van transseksualiteit (De Cuypere, 2001: 26). 

De psychodynamische verklaringen vormen een tweede luik in de etiologie.  Vooral de 

psychoanalytici hebben zich jarenlang gebogen over psychologische factoren en 

omgevingsaspecten die een rol zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van 

transseksualiteit.  Een opsomming van deze theorieën zou ons veel te ver leiden, toch lijkt 

het interessant om één van de meest bekende visies hierover te vermelden.  Zo 

formuleerden Stoller (1975) en Greenson (1968) dat transseksualiteit te wijten is aan een 

problematisch separatie-individuatieproces tijdens het tweede levensjaar.  Jongens moeten 

zich dan de-identificeren van de moeder en zich identificeren met de vader om masculien 

te worden.   Lukt dit echter niet, bijvoorbeeld doordat de vader fysiek of psychologisch 

afwezig is, dan ontstaat een symbiotische relatie tussen moeder en zoontje, waardoor deze 

een vrouwelijke identiteit ontwikkelt (Stoller, 1975 en Greenson, 1968 in De Cuypere, 

2001: 27 en De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 129).  Dit zou eveneens verklaren 

waarom genderdysforie meer bij mannen dan vrouwen voorkomt. (zie ook: 1.2.4.2.) 

Tot slot zijn in een derde model de verklaringen door interactie tussen biologische, 

psychologische en sociale factoren samengebracht.  Meerdere auteurs vermoeden dat de 

oorzaak van transseksualiteit veeleer in een samenspel van diverse factoren is te vinden.  

De voornaamste onderzoekers in dit domein zijn Zucker en Bradley (1995), die besluiten 

dat een biologische factor, zoals bijvoorbeeld aanleg voor angst, in interactie met een 

omgevingsfactor, zoals psychopathologie bij de ouders, kan leiden tot een psychologische 

reactie waarbij het kind veiligheid zal zoeken in de richting van het andere geslacht.  

Bepaalde aspecten van de opvoedingsstijl van de ouders kunnen dit crossgendergedrag bij 
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het kind gaan versterken, met mogelijks transseksualiteit in de volwassenheid tot gevolg 

(Zucker en Bradley, 1995 in Gijs et al., 2004: 429). 

 

1.2.4.  Epidemiologie 

 

1.2.4.1.  Prevalentie 

Epidemiologisch onderzoek naar de prevalentie van een medische aandoening als 

genderdysforie is geen sinecure opdracht.  De methodologie die wordt gehanteerd om de 

personen die lijden aan deze aandoening op te sporen vormt immers een aanzienlijk 

struikelblok in deze schatting.  Deze patiënten kunnen namelijk slechts via twee kanalen 

worden opgespoord.  Enerzijds kunnen psychiaters, psychologen en plastisch chirurgen 

van de erkende behandelcentra en eventueel ook huisartsen een bron van informatie zijn 

voor de telling van het aantal aanmeldingen van patiënten die beantwoorden aan de 

diagnose GID.  Anderzijds beschikken gerechtelijke instanties over relevante cijfers 

inzake het aantal aanvragen voor voornaamswijziging of geboorteaktewijziging ten 

gevolge van een geslachtsaanpassende chirurgische ingreep.  Deze laatstgenoemde 

methode voor de schatting van prevalentie wordt tot op heden echter alleen in Duitsland 

toegepast (Gijs et al., 2004: 421). 

De opsporingsmethode met behulp van de medische wereld mag dan inderdaad wel 

relevante gegevens inzake prevalentie opleveren, toch roept deze methodologie vragen 

op, gezien de grote variatie in de resultaten van deze studies. (zie ook: Bijlage I )  

Hierdoor kan de validiteit van de bekomen cijfers in vraag worden gesteld en zijn ze 

slechts beperkt bruikbaar als referentiemaatstaf.   

De significante onderlinge verschillen tussen de prevalentiestudies van de verscheidene 

behandelingscentra kunnen mogelijk deels worden verklaard door de grote 

tijdsverschillen in de ontstaansgeschiedenis van deze centra.  Dit geldt niet alleen voor 

centra uit geografisch verspreide gebieden, maar zelfs voor deze in de Lage Landen. 

Volgens Gijs et al. is de behandeling van genderdysfore patiënten in Nederland al veel 

langer gecentraliseerd dan dit in ons land het geval is.  Het Genderteam van de Vrije 
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Universiteit Amsterdam ontvangt in hun medisch centrum ongeveer 95% van de 

patiëntenpopulatie met deze symptomatologie.  Vandaar kan dit team studies over het 

aantal aanmeldingen publiceren die teruggaan tot 1975 (Gijs et al., 2004: 422).  Ten 

gevolge van de latere ontstaansgeschiedenis van de medische centra in België - de 

specifieke consultatie voor personen met genderdysforie in het Universitair Ziekenhuis 

Gent ging pas van start in 1986 (De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 126) - ontbreken 

Belgische prevalentiecijfers uit de periode die hieraan vooraf gaat.  Deze opmerking geldt 

evenzeer voor de andere landen die terug te vinden zijn in het overzicht van de 

prevalentiestudies.   

Hoewel de cijfers van de verschillende prevalentiestudies betreffende transseksualiteit 

dermate uiteenlopend zijn, kan volgens De Cuypere (2001) hierin toch een belangrijke 

correlatie gevonden worden: 

Het is zeer duidelijk dat de prevalentie toeneemt naarmate het taboe van het fenomeen 

transseksualiteit meer doorbroken is, waardoor een chirurgische adaptatie ook vlotter 

binnen bereik ligt (professionele teams, terugbetaling door de mutualiteit) (De Cuypere, 

2001: 20). 

 

De niet te verwaarlozen rol die taboedoorbrekende fenomenen spelen in het aantal 

aanmeldingen van genderdysfore personen bij de behandelingscentra wordt nogmaals 

beaamd door De Cuypere, die deze tendens ook in de evolutie van het patiëntenaantal van 

het Gentse Genderteam ondervindt: 

In het begin […] hadden we jaarlijks een vijftal aanmeldingen, […].  Nadien is het 

langzaam maar zeker gestegen.  Bepaalde maatschappelijke fenomenen kunnen van grote 

invloed zijn op het aantal mensen dat zich aanbiedt.  Toen Dana International in 1998 het 

Eurovisie Songfestival gewonnen had, kregen we datzelfde jaar ineens dertig aanvragen 

voor een operatie (De Cuypere in Rinqvist, 2004: 58). 

 

Niettegenstaande onze nationale gezondheidszorg vanaf 1985 de diagnose 

transseksualiteit/genderidentiteitsstoornis en de mogelijkheid tot geslachtsaanpassende 

chirurgie als behandelingmogelijkheid heeft erkend, ontbrak tot voor kort een nationale 

prevalentiestudie.  Om dit hiaat te verhelpen werd recentelijk een grootschalige studie 

opgezet die zowel alle (188) plastische chirurgen, als de vier Genderteams (Antwerpen, 

Brugge, Gent en Luik) die ons land telt, bevroeg naar het aantal aanmeldingen van 

patiënten met een genderidentiteitsstoornis in de periode vanaf 1985 tot en met 2003. (zie 
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ook: Bijlage II ) Dit resulteerde in een bevraging van 412 transseksuelen die in een 

periode van 18 jaar de volledige procedure tot geslachtsaanpassende verandering 

ondergingen (De Cuypere et al., 2007: 137-138). 

In 2007 waren deze resultaten voor publicatie beschikbaar, waaruit blijkt dat de 

prevalentie van transseksualiteit in België 1:12.900 voor man-vrouw en 1:33.800 voor 

vrouw-man transseksuelen bedraagt.  Opmerkelijk hierbij is echter een significant 

geografisch verschil tussen de prevalentie in Vlaanderen en Brussel enerzijds en deze in 

Wallonië anderzijds, waarbij de laatstgenoemde regio veel lager scoort inzake het aantal 

transseksuelen.  Samengevat kunnen we stellen dat 75% van de Belgische transseksuelen 

in Vlaanderen woont, 12% in Brussel en slechts 13% in Wallonië.  Volgens De Cuypere 

et al. (2007) ligt de verklaring voor het opmerkelijk lager aantal aanmeldingen van 

personen met een genderidentiteitsstoornis in Wallonië voor de hand, zoals blijkt uit deze 

uiteenzetting: 

The lower prevalence in Wallonia can be explained by a less progressive attitude towards 

transsexualism among psychiatrists and in the community at large.  French-speaking 

Belgian psychiatrists, like their colleagues in France, tend to be more psychoanalytically 

oriented and consequently view the treatment of gender dysphoric individuals 

accordingly.  In Wallonia transsexuals are also offered less opportunity to access gender 

clinics and treatment.  The single gender clinic in Wallonia confines itself to providing 

psychological and hormone treatment.  But in that part of Belgium there is no plastic 

surgeon who operates on these patients.  The phenomenon of transgender people moving 

to where they can get treatment is well known (De Cuypere et al., 2007: 140). 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat sociaal-culturele en maatschappelijke factoren een 

niet te onderschatten impact hebben op het al dan niet openlijk beleven van dit psychisch 

lijden en de zoektocht naar een geschikte behandeling hiervoor. 

 

1.2.4.2.  Sekseratio 

Transseksualiteit treedt doorgaans vaker op bij mannen dan bij vrouwen.  Uit de cijfers 

van het recentste prevalentieonderzoek in België blijkt dat de man/vrouw sekseratio 

2.43:1 bedraagt (De Cuypere et al., 2007: 138-139).  Het aantal man-vrouw 

transseksuelen dat zich bij de behandelingscentra aanbiedt ligt met andere woorden 2.43 

keer hoger dan het aantal vrouw-man transseksuelen.  Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 
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de sekseratio in andere Westerse landen zoals Nederland, Duitsland en Engeland. (Zie 

ook: Bijlage I & II )  Een verklaring voor de hogere incidentie van genderdysforie bij 

mannen dan bij vrouwen is volgens de psychoanalytici Stoller (1964) en Greenson (1968) 

te wijten aan een moeilijke desidentificatie van de moeder bij jongens tijdens de 

separatie-individuatiefase die plaatsvindt in het tweede levensjaar.  Omdat jongens zich 

van hun moeder moeten desidentificeren om masculien te kunnen worden, hebben zij het 

veel moeilijker dan meisjes om een stevige genderidentiteit te ontwikkelen.  Dit resulteert 

bij mannen in een hogere kans tot genderidentiteitsstoornissen (Stoller, 1964: 220 en 

Greenson, 1968 in De Cuypere 2001: 27). 

Een uitzondering op de algemene tendens inzake sekseratio vormen de statistieken uit 

Polen en het voormalige Tsjecho-Slowakije, die wijzen op een omkering van de algemene 

verhouding inzake sekseratio in deze landen.  In deze regio melden zich respectievelijk 

5.5 en 5.3 keer meer vrouwen dan mannen aan voor een geslachtsaanpassende 

behandeling.  Volgens Van Kesteren et al. (1996) is een plausibele verklaring hiervoor te 

vinden in het feit dat de vrouwelijke genderrol maatschappelijk gezien minder 

aantrekkelijk oogde in de voormalige Oostbloklanden gedurende de tijdsspanne van het 

onderzoek.  Deze theorie wordt bevestigd door het stijgend aanmeldingscijfer van MF-

transseksuelen in deze regio sinds de val van het communisme (Van Kesteren et al., 1996: 

589-600).   

 

1.2.4.3.  Leeftijd 

De leeftijd waarop patiënten zich in België voor een eerste consultatie wegens 

genderdysfore gevoelens aanmelden varieert tussen 14 en 71 jaar.  Gemiddeld bedraagt de 

aanmeldingsleeftijd 32.65 jaar voor MF-transseksuelen en 28.48 jaar voor FM-

transseksuelen (De Cuypere et al., 2007: 139).  Wederom zijn ook deze statistieken zeer 

regio-gebonden.  In Singapore bijvoorbeeld liggen deze cijfers beduidend lager, gezien 

88% van de mannelijke en 93% van de vrouwelijke patiënten zich in deze regio vóór de 

leeftijd van 30 jaar laat behandelen (Tsoi, 1988: 501-504).    
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1.2.5.  Voorstelling Genderteam UZ Gent 

De Genderkliniek van het Universitair Ziekenhuis in Gent werd in 1986 opgericht.  Dit 

gebeurde met de start van een specifieke consultatie voor personen met een 

genderidentiteitsstoornis op de poliklinische afdeling psychiatrie (De Cuypere, Jannes en 

Rubens, 1995: 125).  Volgens De Cuypere (2001) was het echter noodzakelijk om een 

multidisciplinair genderteam op te richten om de diagnosestelling en de behandeling van 

de aangemelde patiënten in al zijn facetten zo professioneel mogelijk te kunnen 

uitbouwen.  Aanvankelijk bestond dit genderteam uit een psychiater, psycholoog, 

plastisch chirurg, endocrinoloog en een jurist (De Cuypere, 2001: 22-23).  Zo 

introduceerde Professor Guido Matton al in 1988 als eerste de vaginoplastie in 

Vlaanderen.  Vijf jaar later voerde opvolger Stan Monstrey op zijn beurt de eerste 

falloplastie uit (Rinqvist, 2004: 58).  Ondertussen werd het Gentse Genderteam in de loop 

der jaren uitgebreid tot een team van 16 specialisten, inclusief de artsen betrokken bij het 

Kindergenderteam, uit 9 verschillende disciplines (zie ook: Bijlage III ) (De Sutter, 2005: 

2). 

T‟Sjoen (2006) benadrukt dat de geslachtsaanpassende behandeling (hormonale therapie 

+ chirurgische ingrepen) van genderdysfore patiënten door het Genderteam van het 

Universitair Ziekenhuis Gent geënt is op de procedure die de meeste genderklinieken 

hanteren.  Dit is meer bepaald een zorgenstandaard die uitgewerkt is door HBIGDA (zie 

ook: 1.2.6.1.)  (T‟Sjoen, 2006: 138).  

 

1.2.6.  Klinische diagnose: procedure 

 

1.2.6.1.  HBIGDA: Standards of Care 

In 1979 werd „The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association‟ 

(HBIGDA), een wereldwijde organisatie van deskundigen in transseksualiteit, opgericht 

(Adler et al., 2006: xvii).  De organisatie dankt haar naam aan één van de eerste artsen die 

zich wijdde aan de studie van genderdysforie en de behandeling van patiënten met deze 

aandoening, namelijk de endocrinoloog Harry Benjamin (1885-1986) (www.hbigda.org).  

http://www.hbigda.org/
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Zeer recentelijk vond een naamsverandering plaats en werd HBIGDA WPATH, „The 

World Professional Association for Transgender Health, Inc.‟.  De missie van de 

organisatie, die ruim 350 leden uit multidisciplinaire domeinen telt, is het bevorderen van 

begrip, kennis en behandeling inzake genderidentiteitsstoornissen.  Dit gebeurt onder 

meer door het opzetten van internationale symposia, de uitgave van het tijdschrift 

International Journal of Transgenderism, de Standards of Care en de ethische richtlijnen 

voor de behandeling van transseksuelen (www.wpath.org/about_mission.cfm). 

De Standards of Care vormt voor hulpverleners de voornaamste klinische richtlijn in de 

behandeling van genderdysforie.  Met de Standards of Care beoogt HBIGDA/WPATH 

een professionele consensus over de psychiatrische, psychologische, medische en 

chirurgische behandelingswijze van genderidentiteitsstoornissen uit te drukken.  Dit kan 

zowel voor de behandelende arts of psycholoog als voor de patiënt en zijn/haar omgeving 

een belangrijk instrument vormen om advies en verwachtingen betreffende de 

verscheidene stappen in het detranseksualisatieproces op af te stemmen (Meyer et al., 

2001: 3).  Samenvattend kunnen we stellen dat deze zorgenstandaard volgende informatie 

bevat: 

Deze Standards of Care beschrijven de minimumvereisten waaraan patiënt, behandelaar 

en procedure moeten voldoen, o.a.: intensieve diagnostisch-therapeutische relatie patiënt-

behandelaar, evaluatie door endocrinoloog en uroloog, gemotiveerd geschreven verslag 

door psychiater/psycholoog ter aanbeveling van hormonale en chirurgische interventie, 

real-life test, voorlichting van de hormonale bijwerkingen en mogelijke complicaties van 

de ondergane procedure (De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 132). 

 

De Cuypere (2001) voegt hier aan toe dat het voornaamste doel van het volgen van de 

procedure zoals deze beschreven staat in de Standards of Care, een minimalisatie van het 

aantal spijtoptanten na de geslachtsaanpassende ingreep vormt.  Om deze doelstelling te 

kunnen bekomen, schrijft deze zorgenstandaard een triadische therapie voor met drie 

beslissingsmomenten waaraan telkens een periode van één jaar evaluatie aan vooraf gaat.  

Concreet bestaat de behandeling uit een eerste en tweede diagnostische fase, met elk een 

heel specifieke invulling, gevolgd door een derde fase, de geslachtsaanpassende 

chirurgische ingreep.  In dit drieluik vormen de klinische diagnose, de realiteitsdiagnose 

en de beslissing tot geslachtsaanpassende chirurgie de cruciale beslissingsmomenten.  De 

opbouw van deze procedure heeft als dubbele doelstelling: de opbouw van een langdurig 

http://www.wpath.org/about_mission.cfm
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diagnostisch proces enerzijds en een zo lang mogelijk behoud van de reversibiliteit van de 

geslachtsaanpassing anderzijds (De Cuypere, 2001: 40).  

In de volgende hoofdstukken wordt dit drieluik binnen de behandeling van genderdysforie 

van naderbij bekeken. 

 

1.2.6.2.  Eerste diagnostische fase 

Het eerste luik van de procedure van geslachtsaanpassende behandeling, de diagnostische 

fase, omvat enerzijds een uitvoerig psychiatrisch onderzoek van de genderdysfore klacht 

van de proband door de psychiater en psycholoog van het Genderteam en anderzijds een 

hormonaal-lichamelijk onderzoek door de endocrinoloog.  Deze fase om tot de klinische 

diagnose van Genderidentiteitsstoornis te komen neemt gemiddeld 9 maanden à 1 jaar in 

beslag (De Sutter, 2005: 7). 

De psychiatrisch-psychologische consultaties hebben in de eerste plaats als doel na te 

gaan of de patiënt voldoet aan de criteria om tot de diagnose van Genderidentiteitsstoornis 

te komen (zie ook: 1.2.1.1.).  Gezien de patiënten op de poliklinische consultatie voor 

genderproblematiek zich voornamelijk aanmelden met de zelfdiagnose van 

transseksualiteit, is een grondige evaluatie van de graad en het subjectieve karakter van 

deze klacht absoluut noodzakelijk.  Te meer omdat binnen het Genderteam algemeen 

wordt aangenomen dat niet alle personen die te kampen hebben met genderdysfore 

gevoelens gebaat zijn met een geslachtsaanpassende behandeling.  Voor personen met 

mildere of tijdelijke vormen van genderdysforie is psychotherapeutische hulpverlening 

bijgevolg vaak beter geschikt.  

De psychiatrische anamnese bij deze patiëntengroep spitst zich vooral toe op een aantal 

specifieke topics die doorgaans niet tot het routine-interview van een consultatie behoren.  

Zo peilt de psychiater onder meer naar “genderrolgedrag in de kindertijd, geschiedenis 

van de omkleding, ontwikkeling van de (cross-)genderidentiteit, seksuele ontwikkeling en 

oriëntatie, alsook lichaamsbeleving” (De Cuypere, 2001: 41).   De beoordeling van het 

continue karakter van de klacht, evenals de uitsluiting van andere psychische stoornissen 

aan de hand van een differentiaaldiagnose staan hierin centraal (zie ook: 1.2.1.2.) (De 

Cuypere, 2001: 40).  Naast de directe vraagstelling aan de patiënt wordt ook, indien 
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mogelijk, een heteroanamnese van familieleden, vrienden en andere hulpverleners 

afgenomen om de juistheid van de gegevens over de genderdysfore klacht van de persoon 

na te gaan.  Ondertussen voert de psycholoog een aantal ondersteunende 

psychodiagnostische onderzoeken uit (De Cuypere, 2001: 41). 

Aansluitend is het ook de taak van de psychiater om voldoende info te verstrekken over 

de behandelingsprocedure en de verwachtingen die de patiënt hierover heeft te bespreken 

en zo nodig bij te sturen.  Tot slot wordt de proband tijdens de psychiatrische consultaties 

geëvalueerd op zijn/haar draagkracht en copingmechanismen.  Er wordt met andere 

woorden nagegaan of de genderdysfore persoon de problemen en moeilijkheden die een 

geslachtsaanpassende behandeling met zich meebrengt op psychisch vlak zal aankunnen. 

Een evaluatie van het sociale en familiale netwerk waarop de patiënt tijdens de 

behandeling kan terugvallen maakt eveneens deel uit van deze procedure (De Cuypere, 

2001: 45). 

Naast de psychiatrische evaluatie vindt in deze periode ook een lichamelijke controle, 

inclusief bloedonderzoek met hormonaal bilan plaats.  De endocrinoloog gaat in de eerste 

plaats na of de genderdysfore problematiek van de patiënt niet te wijten is aan een 

somatische aandoening zoals bijvoorbeeld interseksualiteit, een aandoening in de seksuele 

ontwikkeling. Vervolgens worden eventuele contra-indicaties voor de hormonale 

behandeling in het volgend stadium in kaart gebracht (De Cuypere, 2001: 46).  T‟Sjoen 

(2006) voegt hier aan toe dat tijdens deze consultatie eveneens “het onderwerp (verlies 

van) fertiliteit” besproken wordt (T‟Sjoen, 2006: 139).  Transseksuele vrouwen  krijgen 

namelijk de mogelijkheid hun sperma te laten invriezen voor de start van de hormonale 

behandeling, zodat dit later eventueel kan worden aangewend indien ze zich in een 

lesbische relatie zouden bevinden (De Sutter, 2005: 42). 

Op het einde van de diagnostische fase wordt op basis van de bevindingen van de 

psychiater en de medisch-somatische diagnose de klinische diagnose 

Genderidentiteitsstoornis al dan niet bevestigd.  Slechts 55 % van de patiënten die zich bij 

het Genderteam van het Universitair Ziekenhuis Gent aanmelden met een genderdysfore 

klacht wordt ook daadwerkelijk tot de volgende fase toegelaten. De Cuypere (2001) 

verduidelijkt hierbij dat 23% van de patiënten om diagnostische redenen niet tot de 

verdere behandeling worden toegelaten.  Bovendien haakt nog eens 21% van de 

probanden tijdens deze eerste fase zelf af (De Cuypere, 2001: 48-49). 
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1.2.6.3.  Tweede diagnostische fase 

In het tweede luik van de behandeling van transseksualiteit kunnen twee cruciale 

componenten onderscheiden worden: de hormoontherapie en de real-life-experience of 

het sociale rolveranderingsproces.  Tijdens deze fase wordt eveneens de realiteitsdiagnose 

gesteld. 

Na een positieve klinische diagnose van Genderidentiteitsstoornis wordt in het begin van 

dit stadium onder begeleiding van de endocrinoloog de twee jaar durende hormonale 

behandeling opgestart.  Het exacte verloop van deze medicamenteuze therapie varieert 

echter naargelang het beleid van het desbetreffende behandelingscentrum (Gijs et al., 

2004: 433).  De Cuypere (1995) verduidelijkt in dit opzicht dat het Gentse Genderteam 

binnen de procedure tot geslachtsaanpassende behandeling voor een duale 

hormoontherapie opteert. Deze bestaat meer bepaald uit “een castratieve hormonale fase 

en een fase waarin  substitutie therapie gegeven wordt” (De Cuypere, 1995: 93).  T‟Sjoen 

(2006) bevestigt dat dit onderdeel van de behandeling in het Universitair Ziekenhuis van 

Gent inderdaad een eigen specifiek verloop kent, waarbij de hormonen milder gedoseerd 

worden dan in de meeste andere behandelingscentra, maar wel volgens een “effectief 

bifasisch hormonaal schema” om de neveneffecten van de medicatie zoveel mogelijk te 

reduceren (T‟Sjoen, 2006: 139).  

Volgens dit duaal schema krijgen de patiënten gedurende het eerste jaar van de tweede 

diagnostische fase geslachtshormonen die de eigen hormonale productie onderdrukken 

toegediend.  Als gevolg van deze partiële chemische castratie verminderen de 

geslachtskenmerken en seksuele effecten van het biologische geslacht, zoals erectie of 

menstruatie, lichaamsbeharing, etc., waardoor de genderdysfore patiënt het gewenste 

leven zonder de eigen endogene seksualiteit kan ervaren.  Op dit ogenblik zijn de 

geslachtsveranderingen die door de inname van hormonen zijn veroorzaakt nog steeds 

reversibel (De Cuypere, 2001: 54-56). 

Eveneens bij het begin van deze fase wordt van de proband verwacht dat hij/zij met de 

real-life-experience van start gaat.  De patiëntenbrochure Transseksualiteit van het Gentse 

Genderteam licht toe wat in dit opzicht van de genderdysfore patiënt wordt verwacht:  

Wij verwachten dat tijdens deze eerste onderdrukkingsfase de real-life experience een 

aanvang neemt.  Dit houdt in dat u zich familiaal, sociaal en professioneel gaat gedragen 

in de gewenste geslachtsrol.  Dit proces begint met het informeren van familie, vrienden, 

werk of school.  Nadien wordt, afhankelijk van de reacties van derden, concreet gewerkt 
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aan de omschakeling.  Op deze manier kan u zelf uittesten of u zich beter voelt in de 

nieuwe geslachtsrol en of u voldoende gewapend bent om de maatschappelijke 

tegenkantingen te trotseren.  In het begin van deze fase kan u samen met de psychiater 

en/of psycholoog gaan uitkienen welk sociaal omschakelingsproces het meest aangewezen 

is: ofwel een plotse omschakeling ofwel een meer geleidelijke procedure.  Ondertussen 

kan deze omschakeling ook continu getoetst worden aan de haalbaarheid.  Het indienen 

van een aanvraag tot voornaamswijziging wordt in die periode aanbevolen.  De 

voornaamswijziging kan de real-life experience vergemakkelijken (De Sutter,  2005: 8). 

 

Bijgevolg vormt een geslaagde real-life experience zowel voor de patiënt, zijn/haar 

omgeving, als voor de artsen de doorslaggevende factor voor een verdere positieve 

evaluatie van het transitieproces. Vandaar dat naar dit sociale rolveranderingsproces vaak 

verwezen wordt met de term „real-life test‟, gezien dit door het behandelend team ook 

werkelijk “als een extra diagnostische test voor de diagnose transseksualiteit” kan worden 

beschouwd (T‟Sjoen, 2006: 142).  De Cuypere (2001) voegt hier aan toe dat op 

psychiatrisch vlak tijdens de real-life test twee zaken worden geëvalueerd: enerzijds zal 

worden nagegaan of inderdaad “de vermindering van de genderdysforie doordat men zich 

in de gewenste geslachtsrol gedraagt” plaatsvindt en anderzijds wordt nogmaals “de 

vastheid van beslissing tot geslachtswijziging, ondanks de eventueel opdoemende 

conflicten en problemen” gecontroleerd (De Cuypere, 2001: 47). 

Nadat de patiënt de castratieve hormonale behandeling zonder complicaties heeft 

doorlopen en er al voldoende vorderingen in de real-life experience zijn gemaakt, wordt 

in samenspraak met het volledige Genderteam de realiteitsdiagnose gesteld.  Dit tweede 

cruciale beslissingsmoment in de behandelingsprocedure vormt het overgangspunt naar 

de volgende hormonale fase, met name de substitutietherapie (De Cuypere, 2001: 47). 

Door middel van substitutiehormonen wordt de ontwikkeling van de secundaire 

geslachtskenmerken van het gewenste geslacht gestimuleerd. De lichamelijke 

veranderingen die door toediening van hiervan bewerkstelligd worden zijn irreversibel 

(De Cuypere, 2001: 46-47).  Cohen-Kettenis (2000) vat de tweede hormonale fase als 

volgt samen: 

 

Om vrouwelijke geslachtskenmerken, zoals borsten, te induceren en een meer vrouwelijke 

vetverdeling rond de heupen en taille, schouders en kaken, worden oestrogenen gebruikt.  

Bij vrouw-man transseksuelen worden androgenen gebruikt om mannelijke kenmerken op 

gang te brengen zoals een lage stem, gezichts- en lichaamsbeharing en een meer 

masculine lichaamsvorm (Cohen-Kettenis, 2000: 70). 
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De duur van deze fase is sterk individueel verschillend, al naargelang de psychische en 

concrete situatie van de proband.  Ondertussen kent de real-life experience een verder 

verloop en wordt de genderdysfore persoon op regelmatige basis voor evaluatie, 

begeleiding en ondersteuning op consultatie bij de psychiater van het Genderteam 

verwacht (De Cuypere, 2001: 47). 

Tijdens deze fase worden eveneens de eerste contacten gelegd ter voorbereiding van de 

chirurgische ingrepen in het volgend stadium van de geslachtsaanpassende ingreep.  Zo 

consulteert de transseksuele persoon de plastisch chirurg, uroloog en gynaecoloog die bij 

de operaties betrokken zullen zijn.  Bovendien beveelt het medisch team de patiënt sterk 

aan een lotgenoot te contacteren, zodoende een zo realistisch mogelijk beeld van de 

ingreep en de subjectieve beleving ervan te krijgen (De Cuypere, 2001: 48). 

Optioneel kunnen in dit luik van de behandeling ook enkele ingrepen plaatsvinden die de 

levenskwaliteit van de transseksuele patiënt aanzienlijk kunnen verbeteren.  Bij de vrouw-

man transseksuelen wordt in dit stadium reeds overgegaan tot de subcutane 

mammectomie of borstverwijdering. Tijdens dezelfde operatie worden eveneens de 

baarmoeder en eierstokken via sleutelgatchirurgie (endoscopie via de navel) 

weggenomen. De vervroegde uitvoering van dit operatief gedeelte heeft als significant 

voordeel dat het de reële slaagkansen van de real-life test van deze patiëntengroep 

aanzienlijk verhoogt. Verder zijn voornamelijk de man-vrouw transseksuelen gebaat bij 

aanvullende esthetische ingrepen om het realiteitskarakter van de transformatie te 

ondersteunen.  De Cuypere (2001) licht dit aspect van de behandeling verder toe: 

Zelfs na jarenlange toediening van vrouwelijke geslachtshormonen zijn er bij de man-

vrouwtransseksuelen relatief weinig veranderingen waar te nemen die het biologische, 

mannelijk lichaam een meer vrouwelijk uitzicht verschaffen.  Er is natuurlijk wel wat 

borstontwikkeling (doch zelden voldoende), maar verder veranderen de vrouwelijke 

hormonen niets aan de lage stem, de grote handen en voeten, de brede schouders, de 

mannelijke neus en bredere kin. Bij sommige patiënten kunnen feminiserende ingrepen 

dan ook aangewezen zijn, zelfs vóór de eigenlijke geslachtsaanpassende chirurgie.  Deze 

ingrepen kunnen belangrijk zijn voor het goed gevoel van de patiënt, maar ze kunnen ook 

de real life test vergemakkelijken.  In die zin moeten ze dan ook veeleer beschouwd 

worden als een deel van de geslachtsaanpassende behandeling dan als echt cosmetische 

ingrepen.  Voorbeelden van dergelijke operaties zijn een rhinoplastiek om de patiënt een 

meer vrouwelijk profiel van de neus te geven, een oorcorrectie om de indruk te geven van 

kleinere oren, een correctie van de kin en/of andere diverse maxillofaciale ingrepen (De 

Cuypere, 2001: 57-58). 
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Zoals al in de bovenstaande getuigenis wordt aangehaald, vormt ook de stem een ernstig 

probleem bij personen die in de andere genderrol wensen te leven.  Gezien de centrale 

plaats die de logopedische behandeling van genderdysfore patiënten in het 

sociolinguïstisch onderzoeksgedeelte van deze dissertatie zal innemen, is het noodzakelijk 

om dit onderdeel van het transformatieproces onder de loep te nemen. 

 

1.2.6.3.1.  Logopedische behandeling 

Binnen de logopedische behandeling van genderdysfore personen dient in eerste instantie 

een onderscheid te worden gemaakt tussen de therapie van man-vrouw transseksuelen en 

vrouw-man transseksuelen. Deze distinctie is nodig gezien de hormonale 

substitutietherapie bij de laatstgenoemde groep reeds een masculine stemverandering 

teweeg brengt.  Hierdoor is de nood aan logopedische begeleiding bij de FM-

transseksuelen geringer.  Bijgevolg worden deze patiënten slechts naar een logopedist(e) 

doorverwezen indien zich verdere stemklachten voordoen (De Bruin, Coerts en Greven, 

1995: 30). 

Bij man-vrouw transseksuelen daarentegen verandert de stemkwaliteit door de toediening 

van geslachtshormonen echter weinig.  Vandaar dat voor deze patiëntenpopulatie 

standaard een logopedische therapie in de behandelingsprocedure is voorzien. De meest 

gehoorde klacht van deze personen situeert zich voornamelijk op vlak van 

genderdysfonie.  Ze hebben met andere woorden te kampen met een te zware, mannelijke 

stem die niet in overeenkomst is met hun vrouwelijke genderrol (De Bruin, Coerts en 

Greven, 1995: 30).   

Vandaar vindt bij de man-vrouw transseksueel eerst een foniatrisch onderzoek bij een 

neus-keel-oor-arts plaats, zodat mogelijke andere gezondheidsproblemen in kaart kunnen 

worden gebracht.  Aansluitend worden enkele basismetingen uitgevoerd, waaronder een 

electroglottogram, om de gemiddelde spreektoonhoogte te bepalen, en een fonetogram 

om het frequentiebereik en de dynamiek van de stem vast te stellen (De Bruin, Coerts en 

Greven, 1995: 31 en De Bruin, Coerts en Greven, 2000: 222). 

Vervolgens kan de logopedist(e) aan de slag met als therapeutische doelstelling een zo 

efficiënt en functioneel mogelijke aanpassing van het spreekgedrag van de patiënte aan de 
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vrouwelijke genderrol.  De Bruin, Coerts en Greven geven hierbij een overzicht van de 

aandachtspunten die tijdens deze behandeling aan bod komen: 

- Bewustwording van de eigen stem: de eigen stem kan beoordeeld worden met 

betrekking tot mannelijke en vrouwelijke aspecten, zoals die hieronder genoemd 

worden. 

- Het tot een minimum beperken van de borstresonans en bevorderen van het gebruik 

van kopresonans. 

- Bevorderen van een levendiger intonatiepatroon. 

- Stimuleren van een pittige, lichte articulatie. 

- Aanpassen van het spreekvolume aan de vrouwelijke geslachtsrol. 

- Aanpassen van het spreektempo. 

- Vrouwelijker maken van het lachen en hoesten. De cliënt moet zich bewust worden 

van haar manier van lachen en hoesten en deze, indien nodig, aanpassen. 

- Bevorderen van vrouwelijk gedrag. 

(De Bruin, Coerts en Greven, 1995: 32) 

 

In laatste instantie kunnen man-vrouw transseksuelen opteren voor een chirurgische 

ingreep ter hoogte van de stembanden.  Door middel van een cricothyroidopexie worden 

de stembanden dan onder lokale verdoving verlengd, met een (vrouwelijke) 

stemverhoging tot gevolg.  Meestal wordt tijdens dezelfde ingreep eveneens de 

adamsappel gecorrigeerd, met het oog op het bekomen van een feminiene lichaamsbouw 

van de halsstreek.  Deze ingreep vindt bij voorkeur plaats na de overige 

geslachtsaanpassende operaties (zie ook: 1.2.6.4.), gezien de patiënt in de eerste maanden 

volgend op de stemcorrectie geen intubatie mag ondergaan (De Cuypere, 2001: 59).  

Een chirurgische ingreep mag dan wel een hogere en bijgevolg vrouwelijkere 

stemfrequentie garanderen, toch staan experts enigszins sceptisch ten opzichte van deze 

optie.  De Bruin, Coerts en Greven (1995) benadrukken in dit kader dat een hogere 

frequentie slechts één van de karakteristieken van een vrouwenstem betreft.  Bijgevolg 

kan een toonhoogteverandering niet exclusief een femininisatie van de stem 

bewerkstelligen.  Het stimuleren van de andere aspecten binnen de logopedische 

behandeling, die hierboven al besproken werden, blijft volgens deze onderzoekers een 

essentiële voorwaarde om tot een bevredigend stemresultaat te komen (De Bruin, Coerts 

en Greven, 1995: 31-34). 

Van Borsel et al. (2001) voegt hier aan toe dat recent onderzoek binnen het Gentse 

Genderteam uitwijst dat zelfs de fysieke verschijning een niet te onderschatten factor 

speelt in de beoordeling van de stem door derden.  Ook hieruit blijkt een hogere, feminine 
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stemfrequentie geen exclusieve garantie voor een geslaagde sociale integratie te vormen 

(Van Borsel et al., 2001: 572-574).   

Uit onderzoek naar stemproblemen bij vrouw-man transseksuelen kon dit team tot 

analoge conclusies komen.  Ook bij deze groep blijkt de beoordeling van hun gender bij 

het spreken grotendeels van andere factoren dan louter de stemfrequentie af te hangen. 

Van Borsel verwijst in dit opzicht naar Oates en Dacakis (1997), die het belang van een 

articulatie, vocabularium en communicatiestijl die aangepast is aan de genderidentiteit 

benadrukken (Oates en Dacakis, 1997 in Van Borsel et al., 2000: 435-438).  

 

1.2.6.4.  Sex Reassignment Surgery 

Indien alle stadia van de tweede diagnostische fase succesvol zijn verlopen volgt het 

laatste cruciale beslissingsmoment in de behandelingsprocedure, namelijk de beslissing 

om over te gaan tot Sex Reassignment Surgery (SRS) of de geslachtsaanpassende 

chirurgische ingreep.  Hierbij springt onmiddellijk in het oog dat in de medische wereld 

niet gesproken wordt over een geslachtsveranderende, maar echter wel over een 

geslachtsaanpassende chirurgische ingreep.  De wens om deze behandeling zo te 

benoemen werd trouwens al in 1974 door Milton Edgerton expliciet verwoord (De 

Cuypere, 2001: 57).  Dit verwijst nogmaals naar de visie dat operatief ingrijpen om het 

geslacht aan te passen aan de genderidentiteit de enige effectieve behandelingsvorm is 

van de klinische diagnose Genderidentiteitsstoornis.  Bovendien verkiezen transseksuele 

patiënten ook zelf uitdrukkelijk om hun lichaam aan te passen aan hun geest en niet vice 

versa (De Cuypere, Jannes en Rubens, 1995: 129).  Deze voorkeur om te opteren voor 

chirurgische interventie wordt eveneens door de Standards of Care van HBIGDA 

ondersteund: 

In persons diagnosed with transsexualism or profound GID, sex reassignment surgery, 

along with hormone therapy and real-life experience, is a treatment that has proven to be 

effective.  Such a therapeutic regimen, when prescribed or recommended by qualified 

practitioners, is medically indicated and medically necessary.  Sex reassignment is not 

“experimental,” “investigational,” “elective,” “cosmetic,” or optional in any meaningful 

sense.  It constitutes very effective and appropriate treatment for transsexualism or 

profound GID (Meyer et al., 2001: 26). 
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Een gedetailleerde beschrijving van de eigenlijke geslachtsaanpassende ingrepen zou ons 

in dit inleidend hoofdstuk op het sociolinguïstisch onderzoeksproject te ver leiden en kan 

ook niet de bedoeling zijn.  Toch kan een resumé van de chirurgische behandelingen 

nuttig inzicht verschaffen in het psychisch en fysiek lijden van de transseksuele persoon, 

wat het begrip van deze aandoening mogelijks ten goede kan komen.  In deze zin kan een 

kort overzicht van de ingrepen in deze fase van de behandeling eveneens bijdragen tot 

beter inzicht in de resultaten en beperkingen van het onderzoeksopzet die in het verdere 

verloop van deze verhandeling aan bod zullen komen. 

Samenvattend bevat de chirurgische transformatie van man-vrouw transseksuelen twee 

hoofdcomponenten: de borstaugmentatie of borstreconstructie enerzijds en de 

vaginoplastiek en clitoroplastiek anderzijds.  Daarnaast vervolledigen de optionele 

feminiserende (esthetische) ingrepen, die meestal al in de tweede diagnostische fase 

plaatsvonden, en de stemoperatie en correctie van de adamsappel in het kader van de 

logopedische behandeling in een later stadium (zie ook: 1.2.6.3.1.), de operatieve 

interventies.  De patiëntenbrochure Transseksualiteit schetst als volgt een beeld van de 

twee operaties die de eigenlijke geslachtsaanpassende ingreep vormen: 

Wat de eigenlijke geslachtsaanpassende ingreep betreft, worden hierbij meestal twee 

ingrepen tijdens dezelfde verdoving verricht, namelijk de borstvergrotende operatie en de 

reconstructie van vagina en clitoris. […] Bij de meerderheid van de transseksuele vrouwen 

is, zelfs na jarenlange hormonale therapie, vaak te weinig borstweefsel aanwezig om een 

voldoende vrouwelijk profiel te hebben en is dan ook een borstaugmentatie noodzakelijk. 

[…] In dezelfde narcose van de borstvergrotende ingreep wordt ook de genitale 

geslachtsaanpassende ingreep verricht. […] Bij een vaginareconstructie wordt de inhoud 

van de penis, d.w.z. de zwellichamen, vrijwel integraal verwijderd.  De huid van de penis 

wordt aan het uiteinde dichtgemaakt, naar binnen omgeklapt en als een gesteelde huidflap 

(met behoud van het gevoel) aangewend om een vagina te reconstrueren.  Dit betekent dus 

dat de huid van de buitenkant van de penis nu aan de binnenkant van de vagina komt te 

liggen.  De beide teelballen worden natuurlijk ook verwijderd en het achterste gedeelte 

van het scrotum wordt als een apart flapje gebruikt om een bredere ingang tot de vagina te 

bekomen.  Het voorste deeltje van de eikel, wat zeer goed van bloed voorzien en ook zeer 

goed bezenuwd is, wordt vrij gedissecteerd van de zwellichamen en wordt gebruikt voor 

de reconstructie van de clitoris, samen met een hoeveelheid voorhuid, waarmee de kleine 

schaamlippen worden gereconstrueerd.  De twee laterale delen van het scrotum worden 

dan gebruikt voor de reconstructie van de grote schaamlippen.  De uitgang van de urethra 

(voor de urineafvoer) wordt eveneens verkort om het urineren rechtstreeks naar onder toe, 

zoals bij een biologische vrouw mogelijk te maken (De Sutter,  2005: 26-29). 

 

Hoewel bij vrouw-man transseksuelen, in tegenstelling tot man-vrouw transseksuelen, 

zelden masculiniserende „ethethische‟ ingrepen aangewezen zijn door een betere respons 

op de hormonale therapie, verloopt de eigenlijke geslachtsaanpassende chirurgie bij deze 

groep veel complexer dan bij de man-vrouw transseksuelen.  Naast de mammectomie, 
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hysterectomie en ovariëctomie die soms in een vroeger stadium worden gepland, staan 

nog drie operatieve interventies op het programma, die in Transseksualiteit  beschreven 

worden:  

De reconstructie van de penis, de zogenaamde phalloplastiek, geschiedt met weefsel van 

de voorarm (huid + vetweefsel, geen spier) wat als vrij gevascularizeerd transplantaat 

(vrije flap) wordt verplaatst van de arm naar de genitale streek.  Met het weefsel van de 

voorarm wordt de penis gereconstrueerd als een buis in een buis: de binnenste buis dient 

voor de afvoer van urine, de buitenste buis dient als volume en bedekking van de penis.  

Er wordt een eikel en een rand van de eikel gereconstrueerd. […] Het scrotum dat bij de 

eerste ingreep wordt gevormd uit de grote schaamlippen kan in een latere tijd worden 

gevuld met testisprothesen.  Een minimale wachttijd van 6 maanden na de eerste ingreep 

is aangewezen. […] Meestal is na verloop van een 12-tal maanden de gevoeligheid 

teruggekeerd tot in de top van de penis.  Vanaf dan komt de patiënt in aanmerking voor 

het plaatsen van een erectieprothese want ofschoon de penis er meestal vrij esthetisch 

uitziet en er ook functioneel een goed resultaat bereikt is, is met het weefsel van de 

voorarm natuurlijk geen erectie en seksueel contact met penetratie mogelijk (De Sutter, 

2005: 29-34). 

 

1.2.6.5.  Post-operatieve fase 

Volgens T‟Sjoen (2006) kan de nazorg eigenlijk als een vierde fase in de behandeling van 

transseksualiteit worden beschouwd (T‟Sjoen, 2006: 138).  Samenvattend kunnen we 

stellen dat deze nazorg twee componenten omvat: de medisch-somatische 

controleopvolging van de patiënt en de facultatieve psychiatrische sessies.  

De patiënt wordt enkele malen teruggezien bij de plastisch chirurg en de uroloog.  De 

hormonale behandeling vindt in principe levenslang plaats.  Aanvankelijk zijn er de 

halfjaarlijkse, later de jaarlijkse consulten bij de endocrinoloog, voor oppuntstelling van 

de hormonale behandeling, bloedcontroles en botdichtheidmetingen.  Niet zelden zijn er 

vervolgconsulten bij de behandelende psychiater gewenst en dit wordt zelfs aangeraden 

(T‟Sjoen, 2006: 139). 

 

Hoewel de meeste probanden vóór de eigenlijke geslachtsaanpassende ingreep eerder 

negatief of zelfs vijandig ten opzichte van psychotherapeutische interventies bij de 

psychiater van het Genderteam staan, kan na de operaties meestal een kentering in hun 

houding hieromtrent vastgesteld worden (Gijs et al., 2004: 433).  Bepaalde auteurs, zoals 

Rehman et al. (1999), gaan echter zo ver dat ze postoperatieve psychotherapie als een 

verplicht onderdeel van de procedure willen laten opnemen in de Harry Benjamin 

Standards of Care (Rehman et al., 1999: 71).  Griet De Cuypere, psychiater van het 

Gentse Genderteam, ondersteunt deze eis niet, maar ondervindt in haar praktijk wel een 
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duidelijke discrepantie tussen een initieel gebrek aan motivatie van de patiënt en de 

uiteindelijke vraag naar psychotherapeutische begeleiding na de chirurgische ingrepen: 

Mijn ervaring is dat de proband na zijn/haar lichamelijke formatie wel vaak bereid is tot 

meer exploratieve gesprekken.  […] Na de heelkundige ingrepen valt namelijk de 

transsexual imperative weg (zijnde de dwingende transseksuele wens in al zijn facetten) 

en is de proband meer in contact met zijn emotioneel leven en zijn psychische 

kwetsbaarheid, wat hem/haar toelaat zichzelf in vraag te stellen.  De proband ervaart pas 

dan dat niet alle psychische en psychosociale problemen opgelost zijn door een 

lichamelijke transformatie en dat de integratie van de nieuwe genderrol/genderidentiteit 

nog niet volledig is gelukt (De Cuypere, 2001: 52). 

 

1.2.7.  Follow-up en tevredenheid 

Sinds de jaren zestig van vorige eeuw zijn op internationaal vlak heel wat publicaties 

betreffende follow-uponderzoeken naar de post-operatieve effecten van de 

geslachtsaanpassende behandeling verschenen (zie ook: Bijlage: IV ).  De verschillen in 

onderzoeksopzet en methodologie tussen deze studies zijn echter dusdanig groot, dat de 

bekomen resultaten nauwelijks met elkaar kunnen worden vergeleken.  Niettemin kan 

ondanks de vele discrepanties algemeen worden geconcludeerd dat “geslachtsaanpassing 

de genderdysforie effectief behandelt” (Cohen-Kettenis, 2000: 71).  Deze bevredigende 

resultaten variëren echter sterk naargelang het tijdsbestek waarin de desbetreffende 

onderzoeken plaatsvonden. Cohen-Kettenis (2000) haalt in dit opzicht 

tevredenheidscijfers aan, gaande van 71.4% voor MV en 89.5% voor VM in de jaren  

zeventig, die oplopen tot respectievelijk 87% en 97% in het begin van de jaren negentig 

vorige eeuw (Pauly, 1981; Money en Ehrhardt, 1970; Green en Fleming, 1990; Pfaefflin 

en Junge, 1990 in Cohen Kettenis, 2000: 71). 

Een verklarende factor voor deze stijgende succespercentages is ongetwijfeld de grote 

medische evolutie in de behandeling van genderdysforie, die de afgelopen decennia 

plaatsvond.  Deze visie wordt ondersteund door Lundstroem (1994) en Eldh et al. (1997) 

die wijzen op een duidelijke correlatie tussen de hogere rapportage van 

patiëntentevredenheid en de goede chirurgische uitkomst op functioneel en esthethisch 

vlak (Lundstroem, 1984: 289 en Eldh et al., 1997: 39).  

Toch wijzen deze studies niet uitsluitend in een positieve richting.  Volgens Pfaefflin en 

Junge (1992) en Kuiper (1991) kan 1% van de behandelde transseksuelen daadwerkelijk 
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als spijtoptant worden beschouwd.  Verder is 10% van de patiënten post-operatief in meer 

of mindere mate ontevreden.  De oorzaak van deze cijfers ligt voornamelijk bij een 

foutieve diagnose, inadequate real-life test of slechte operatieve resultaten (Pfaefflin en 

Junge (1992) en Kuiper (1991) in De Cuypere, 2001: 69).   

Naast de bespreking van de internationale follow-upstudies is het interessant om nog even 

stil te staan bij de bevindingen van de post-operatieve onderzoeken die in het Universitair 

Ziekenhuis in Gent zijn uitgevoerd.  Een eerste psychologisch en psychosociaal 

onderzoek bij 20 transseksuele patiënten in de onmiddellijke post-operatieve periode 

leverde Griet De Cuypere (1995) alvast volgende vaststellingen op: 

Ze beschrijven een grote opluchting hun lichaam nu in harmonie te weten met hun 

genderidentiteit, zelfs al hebben ze geen seksuele partner en is de lichaamsverandering 

enkel positief voor henzelf.  SRS betekent ook vrijheid: de transseksuele dwangbuis is 

verdwenen, wat het startsein kan zijn om te experimenteren.  Ze zijn ervan overtuigd dat 

ze door hun transformatieproces veel tijd verloren hebben en willen dat nu inhalen.  […] 

Als ze het lichaam krijgen dat ze verlangen is het schild dat hun lichaam verbergt en 

waarachter ze schuil gaan, niet langer nodig.  Zij durven nu geconfronteerd te worden met 

zichzelf, met hun emoties en hun verleden. […] Patiënten blijken na SRS dus meer en 

beter in staat om hun preoccupaties en gevoelens van angst voor de toekomst te tonen.  

Tegelijk verdwijnt ook de continue nood om te bewijzen dat ze in staat zijn aan elk 

probleem het hoofd te bieden.  Deze fenomenen leiden tot een grotere sociale acceptatie 

(De Cuypere, 1995: 86-87). 

 

Hoewel de geslachtsaanpassende ingreep doorgaans een onmiskenbaar gunstig effect 

heeft op de levenskwaliteit van de transseksuele persoon, treden in de post-operatieve fase 

toch vaak nieuwe psychologische problemen op.  Volgens De Cuypere overschatten een 

aanzienlijk aantal genderdysfore patiënten het resultaat van de chirurgische behandeling.  

Hierdoor denken ze dat heel wat feitelijke problemen, zoals de integratie in een sociaal 

netwerk, de uitbouw van een professioneel leven, etc. als het ware automatisch worden 

opgelost na de beëindiging van het transformatieproces.  Dergelijke irrealistische 

voorstellingen kunnen in dit stadium zeer teleurstellend blijken.  Verder hebben patiënten 

dikwijls te kampen met de psychische symptomen van een rouwproces, waaronder 

angstgevoelens, nachtmerries en schuld.  Naast de tegenkantingen van familie, vrienden 

of collega‟s die ze tijdens de behandeling hebben doorstaan, betekent de chirurgische 

ingreep eveneens het definitieve afscheid van een vorig leven. Vandaar worden rituele 

overgangsmomenten, zoals het uitdelen van suikerbonen, na de operatie voorzien (De 

Cuypere, 1995: 86-88). 
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Andere follow-upstudies van het Gentse Genderteam evalueren voornamelijk de 

lichamelijke en seksuele outcome na de chirugische behandeling.  Recent onderzoek bij 

55 post-operatieve patiënten wees uit dat relatief weinig deelnemers lichamelijke 

complicaties ondervinden na de ondergane behandeling.  Enkel man-vrouw 

transseksuelen hadden te kampen met meer algemene gezondheidsproblemen, wat 

waarschijnlijk te wijten is aan hun hogere leeftijd bij aanvang van de SRS en rookgedrag.  

Bovendien gaf 80% van de deelnemers een aanzienlijke verbetering van hun seksleven 

aan (De Cuypere, T‟Sjoen et al., 2004: 687-688). 
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2.  SOCIOLINGUÏSTISCH ONDERZOEK NAAR 

TAAL EN GENDER 

 

2.1.  INTRODUCTIE 

In het tweede hoofdstuk van deze verhandeling staat het onderzoeksdomein van de taal- 

en genderstudies binnen de sociolinguïstiek centraal.  Voor we van start gaan met de 

bespreking van de historische ontwikkelingen die binnen dit domein plaatsvonden, 

houden we eerst even halt bij de begripsbepaling van het concept gender.  Net zoals in de 

medische wereld (zie ook: 1.1.2.), is er in de linguïstiek eveneens sprake van enige 

complexiteit rond de differentiatie van gender versus sekse.  Een beknopte uiteenzetting 

van deze polemiek vormt bijgevolg de basis voor een correcte definiëring van deze 

terminologie. 

Vervolgens nemen we in het historisch overzicht van de studies over taal en gender de 

belangrijkste stromingen binnen de evolutie van dit vakgebied onder de loep.  De focus 

binnen dit hoofdstuk ligt echter niet bij de vroege studies die eveneens gendergerelateerde 

thema‟s behandelden, zoals dialectologie en antropologie, noch bij de structuralisten uit 

het begin van vorige eeuw, waar onder andere Jespersen toebehoorde. Als startpunt van 

dit overzicht wordt uitdrukkelijk voor het kwantitatief onderzoek en meer bepaald 

William Labov geopteerd.  De reden hiervoor ligt eigenlijk voor de hand, gezien William 

Labov zonder twijfel als de grondlegger van de moderne, hedendaagse sociolinguïstiek 

kan worden beschouwd.  Philips, Steele en Tanz (1987) halen een vijftal redenen aan 

waarom Labov nu net een keerpunt in het historisch overzicht van de sociolinguïstiek 

vormt: 

First of all, he focused primarily on phonology rather than on morphology.  Second, he 

based his analysis on the actual speech of the group he studied rather than on the reports 

of an informant.  Third, he characterized his findings as variable rather than categorical, to 

use Labov‟s own terms.  In other words, he made it clear that any given speaker varies her 

usage and does not use the same phonological variant in the same word every time it is 

uttered, whereas many earlier claims about gender differences in language form either 

implied or explicitly asserted that men always speak in one way and women speak in 

another.  Fourth, Labov‟s results were quantified, whereas earlier findings not only were 

not, but could not be because of the method (or lack of it) by which the data were 

gathered.  Finally, all of the phonological variants studied through Labovian methods 
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were subject to conscious evaluation by the speakers who produced them and were 

thought to be good or bad forms of pronunciation (Philips, Steele & Tanz, 1987: 16-17). 

 

Vertrekkend van William Labov gaan we vervolgens op exploratie doorheen de 

geschiedenis van de taal- en genderstudies, waarbij de bijdragen van Trudgill, Milroy en 

Cheshire aan het kwantitatief onderzoek worden toegelicht.  Aansluitend vestigen we de 

aandacht op de drie tendensen die binnen het kwalitatieve onderzoeksparadigma 

ontstonden: het „deficit‟, „dominance‟ en „difference‟ model.  Hoewel volgens Cameron 

(1995) deze drie theoretische kaders elkaar in de jaren tachtig van de twintigste eeuw 

strikt genomen gedeeltelijk overlappen, worden ze in deze historisch-typologische 

bespreking consecutief behandeld (Cameron, 1995: 33).  Aan het eindpunt van dit 

overzicht volgt nog een schets van recentere ontwikkelingen binnen dit 

onderzoeksdomein, namelijk de „gay and lesbian studies‟ en „queer linguistics‟. 

. 
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2.2.  TAAL EN GENDER 

 

2.2.1.  Gender: begripsbepaling 

Met de opkomst van de taal- en genderstudies werden ook in de sociolinguïstiek de 

concepten gender en sekse in vraag gesteld.  Bijgevolg is er de voorbije decennia in dit 

studiegebied dan ook vrij veel aandacht besteed aan de polemiek die rond deze begrippen 

en voornamelijk hun afbakeningen heerst.  Vandaar is het noodzakelijk om in deze 

bespreking van taal en gender eerst even stil te staan bij de evolutie van dit complex 

gegeven in linguïstische kringen. 

Volgens Talbot (1998) werd de terminologische differentiatie van gender versus sekse 

binnen de linguïstiek voor het eerst in vraag gesteld door de Britse feministe Oakley in 

1972.  Hierbij werd sekse als een biologisch concept gehanteerd, terwijl gender als een 

aangeleerd en sociaal geconstrueerd concept werd gedefinieerd.  In tegenstelling tot 

sekse, dat een binaire invulling krijgt, bezit gender een grotere draagwijdte (Talbot, 198: 

6-7).  Zowel Graddol en Swann (1989) als Talbot (1998) bevestigen dat gender in de 

sociolinguïstiek als een  “continuous variable” wordt beschouwd.  Een persoon kan met 

andere woorden in mindere of meerdere mate vrouwelijke of mannelijke eigenschappen 

bezitten en deze naar de buitenwereld uiten (Graddol & Swann, 1989: 7-8); Talbot, 1998: 

6-7).  Naar analogie hiervan maakte de Amerikaanse linguïste Ann Bodine een 

opsplitsing tussen “sex-exclusive” en “sex-preferential differentiation” in de beschrijving 

van taalkundige variabelen.  Terwijl de eerstgenoemde patronen in de taal uitsluitend 

ofwel bij mannen ofwel bij vrouwen voorkomen, nemen de laatstgenoemde kenmerken 

een wijd en variërend spectrum in het continuüm mannelijkheid-vrouwelijkheid in beslag 

(Talbot, 1998: 6). 

De stelling van Bodine vormt de bewijskracht voor de idee dat onze samenleving als 

„gendered‟ kan worden beschouwd.  De onderliggende oppositie tussen “sex-exclusive” 

en “sex-preferential” taalvariabelen illustreert namelijk dat er verschillende manieren van 

“doing gender” bestaan.  Dit betekent dat men al naargelang de cultuur waarin men zich 

bevindt via taalkundige variabelen op verschillende wijzen kan aangeven dat men zich als 

man of vrouw gedraagt.  Mochten deze begrippen deel uitmaken van de biologische sekse 

van een persoon, dan zouden ze universeel zijn.  Het feit dat ze blijk geven van een grote 
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diversiteit, bewijst dat gender een breed continuüm is.  Bovendien bekrachtigt dit 

nogmaals het standpunt dat gender een sociale constructie is (Talbot, 1998: 7).  Coates 

(1998) deelt deze mening, zoals blijkt uit volgend fragment: 

Gender, one aspect of who we are, is not a given, but is constantly created and recreated in 

social interaction with others in these communities of practice.  Moreover, gender is 

complex:  there are many different ways of being a woman or a man (Coates, 1998: 459). 

 

Toch drong deze visie waarin gender veeleer als een continuüm dan als een bipolair 

concept wordt gezien niet volledig door in het onderzoeksdomein van de taal- en 

genderstudies.  Vooral de studies die vrouwen- en mannentaal behandelden, vielen vaak 

ten prooi aan een doorgedreven vorm van genderpolarisatie.  Critici als Bem (1993), Scott 

(1988), Bing en Bergvall (1998) en Cameron (1995) bonden hiertegen de strijd aan en 

waarschuwden voor de gevaren van oversimplificatie en stereotypering die zo‟n theorieën 

teweeg brengen (Talbot, 1998: 12-13; Bing en Bergvall, 1998: 502-505).  Cameron 

(1995) voegt hieraan toe dat ze zich vragen stelt bij het theoretiseren van het concept 

gender, zoals ze als volgt weergeeft: 

The most important insight we need to take account of is that gender is a problem, not a 

solution.  „Men do this, women do that‟ is not only overgeneralised and stereotypical, it 

fails utterly to address the question of where „men‟ and „women‟ come from.  Feminists 

must take it as axiomatic that this is indeed a question worth asking?  As Simone de 

Beauvoir said, „One is not born, but rather becomes a woman‟.  The question is, how? 

(Cameron, 1995: 42). 

 

Vanuit feministische hoek kwam een antwoord op deze probleemstelling.  Volgens 

Cameron (1995) stellen recente feministische theorieën het standpunt dat de persoonlijke 

ontwikkeling als man of als vrouw een nooit eindigend proces vormt voorop.  Elk 

individu moet telkens opnieuw onderhandelen over de normen, gedragingen en interacties 

die kenmerkend zijn voor mannelijkheid en vrouwelijkheid in een welbepaalde 

gemeenschap en op een welbepaald tijdstip in de geschiedenis.  Dit heeft vanzelfsprekend 

ook gevolgen voor hoe men concepten als „vrouwentaal‟ versus „mannentaal‟ definieert: 

From this point of view, it would be desirable to reformulate notions such as „women‟s 

language‟ or „men‟s style‟.  Instead of saying simply that these styles are produced by 

women and men as markers of their gender affiliation, we could say that the styles 

themselves are produced as masculine and feminine, and that individuals make varying 

accommodations to those styles in the process of producing themselves as gendered 

subjects.  In other words, if I talk like a woman this is not just the inevitable outcome of 

the fact that I am a woman; it is one way I have of becoming a woman, producing myself 
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as one.  There is no such thing as „being a woman‟ outside the various practices that 

define womanhood for my culture – practices ranging from the sort of work I do to my 

sexual preferences, to the clothes I wear, to the way I interact verbally (Cameron, 1995: 

42-43). 

 

Net zoals de invulling en afbakening van het concept gender steeds verder op de proef 

worden gesteld, kan het concept sekse eveneens niet aan deze polemiek ontsnappen.  

Vanaf het begin van de jaren negentig van vorige eeuw hebben auteurs, waaronder Butler 

(1990, 1993), Epstein (1990), Bem (1993), Nicholson (1994), het standpunt verdedigd dat 

sekse net zoals gender een sociale contructie is.  Vandaar pleiten zij voor een opheffing 

van de dichotome invulling van sekse en de introductie van een continuüm waarop dit 

concept zich vrijuit kan begeven.  Volgens Bem (1993) valt sekse ten prooi aan 

“biological foundationalism” wat dringend moet worden herzien (Bem, 1993 geciteerd in 

Bing en Bergvall, 1998: 496).  Epstein (1990) verwijst op zijn beurt naar niet-Westerse 

culturen, waar meer dan twee biologische categorieën naast elkaar samenleven, zonder 

vraag naar chirurgische correctie om het binaire denkpatroon te kunnen herstellen 

(Epstein, 1990 geciteerd in Bing en Bergvall, 1998: 496).  

Tot slot kunnen we bespreking van deze polemiek niet beëindigen zonder een blik te 

werpen op de commotie die het begrip „seksualiteit‟ in de hedendaagse studies over taal 

en gender teweeg brengt.  Bucholtz en Hall (2004) melden dat seksualiteit gedurende de 

voorbije vijftien jaar aan een steeds groter wordend belang wint in dit onderzoeksdomein.  

Hoewel het vroege werk over seksualiteit dit concept nog als onderdeel van de 

genderstudies behandelde, erkennen recente studies dat beide concepten aparte eenheden 

zijn.  Seksualiteit kan bijgevolg worden gedefinieerd als:   

The systems of mutually constituted ideologies, practices, and identities that give 

sociopolitical meaning to the body as an eroticized and/or reproductive site.” (Bucholtz & 

Hall, 2004: 470).   

 

Aan het begin van deze eeuw kwam de behandeling van het concept seksualiteit in de 

literatuur echter hevig onder vuur te liggen.  Deze discussie raakte voornamelijk de 

identiteitsdimensie van seksualiteit die in dit onderzoeksgebied centraal stond.  Volgens 

vele critici (waaronder Cameron & Kulick 2003a, 2003b; Kulick, 1999, 2000, 2003) 

diende het onderzoek naar taal and seksualiteit verder te reiken dan de studie van de notie 

identiteit en dit door de focus te verplaatsen naar „seksueel verlangen‟.  De hetse die 
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losbarstte ondermijnde de studies over taal en seksualiteit, die deze critici het liefst 

hadden zien verdwijnen.  Het doel van deze aanval was de creatie van een nieuw 

onderzoeksterrein dat zich bezig hield met „taal en seksueel verlangen‟ in plaats van „taal 

en seksualiteit‟.  Bucholtz en Hall (2004) proberen deze aanhoudende polemiek te 

temperen door enerzijds de vraag naar een centrale plaats van het concept „seksueel 

verlangen‟ in de studies over taal en seksualiteit in te willigen.  Anderzijds weerhouden ze 

zich van de visie dat seksueel verlangen een onafhankelijke positie ten opzichte van 

identiteit moet innemen.  Volgens deze auteurs vormt seksueel verlangen een tandem met 

identiteit in een methodologisch en theoretisch verantwoord exposé (Bucholtz & Hall, 

2004: 472-473). 

 

2.2.2.  Taal- en genderstudies: een historisch overzicht 

 

2.2.2.1.  Kwantitatief onderzoek 

 

2.2.2.1.1.  Labov 

Zoals al in 2.1. werd geschetst, kan William Labov als de grondlegger van de 

hedendaagse sociolinguïstiek worden beschouwd.  In de jaren zestig van de vorige eeuw 

voerde Labov studies uit naar de relatie tussen taal en sociale factoren, zoals gender en 

maatschappelijke klasse, bij sprekers in New York City.  Zijn bekendste onderzoek uit 

deze periode is ongetwijfeld zijn studie van de uitspraak van de post-vocalische (r), die hij 

in de warenhuizen Saks, Macy‟s en Klein van the Big Apple realiseerde.  Een 

gedetailleerd overzicht van deze verscheidene studies zou ons in dit historisch overzicht 

echter te ver leiden, waardoor we de bespreking hiervan zullen beperken tot de algemene 

conclusies die deze onderzoeken met zich voortbrachten.  Vervolgens is het ook 

interessant even een blik te werpen op het onderzoek dat Labov voerde op Martha‟s 

Vineyard, een eiland voor de kust van Massachusetts, USA, en deze bevindingen aan de 

resultaten van de New York City studies te toetsen. 
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Op methodologisch vlak vertoonden de New York studies twee gelijkenissen.  Enerzijds 

selecteerde Labov zijn informanten op volstrekt willekeurige basis om op deze manier 

een zo breed mogelijke populatie te bevragen.  Anderzijds streefde hij er ook naar zoveel 

mogelijk uiteenlopende spreekstijlen te onderzoeken, gaande van dagdagelijks 

taalgebruik, formele interviewstijl tot zelfs diverse leesstijlen (Graddol en Swann, 1989: 

46). 

De resultaten van deze studies wezen steeds in de richting van twee belangrijke 

verschillen in taalgebruik.  Ten eerste ondekte Labov een duidelijke correlatie tussen het 

gebruik van bepaalde „prestige‟ vormen in taal en de graad van formaliteit van het 

gesprek.  Hoe formeler de gespreksstijl, hoe meer de sprekers zich toelegden op het 

gebruik van standaard taalvormen met een prestige connotatie, wat tegelijkertijd gepaard 

ging met een afname van het gebruik van non-standaard varianten (Graddol en Swann, 

1989: 46).  Deze tendens kwam voor bij alle sociale klassen, maar was in het bijzonder bij 

de lagere middenklasse zeer opvallend.  Het taalgebruik van deze groep vertoonde in 

formele gesprekken een veel grotere verschuiving naar de prestigevarianten en bijgevolg 

de norm toe, dan de andere onderzochte groepen.  Volgens Labov was er bij de lagere 

middenklasse dus sprake van een hypercorrect taalgebruik.  Als verklaring hiervoor gaf 

hij de uiterst gevoelige maatschappelijke positie van de lagere middenklasse aan.  Omdat 

deze sociale groep zich op de grens tussen arbeiders- en middenklasse bevond, had ze te 

kampen met een gevoel van onzekerheid omtrent deze positie.  Dit werd bijgevolg in hun 

taalgebruik weerspiegeld aan de hand van een overbezorgdheid inzake correct en 

fatsoenlijk spreken.  Zo ontstond bij de lagere middenklasse in New York City een 

hypercorrect taalgebruik (Coates, 1986: 63). 

Vervolgens kwam het patroon waarbij sprekers meer opteren voor „prestige‟ varianten in 

plaats van „vernacular‟ varianten in veel grotere en extremere mate voor bij vrouwen dan 

bij mannen.  Volgens Labov kozen de vrouwelijke informanten meer dan de mannen voor 

de niet-gestigmatiseerde taalvormen, waardoor hun taalgedrag veel meer overeenstemde 

met dat van de middenklasse en minder met dat van de arbeidersklasse (Philips et al., 

1987: 16).  

 Samengevat, kon Labov in zijn New York studies twee kenmerken achterhalen waarin 

vrouwelijk taalgebruik verschilde van mannelijk taalgebruik.  Nichols (1998) legt deze 

taalverschillen die Labov onderscheidde toe: 
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His 1966 dissertation found, however, that women‟s linguistic behavior differed from that 

of men‟s in two general ways:  in careful speech women used fewer stigmatized forms, 

but in shifting between casual and careful styles, women showed sharper shifts from 

stigmatized forms to prestige forms than did men (Nichols, 1998: 55). 

 

Wardhaugh (1986/2002) voegt hier aan toe dat de meeste verschillen uit deze studie 

kunnen worden verklaard door de verschillende posities die mannen en vrouwen in de 

maatschappij invullen.  Omdat mannen de machtsposities invullen en dus makkelijk 

status verwerven, zullen vrouwen eerder geneigd zijn hun taalgebruik te richten naar dat 

van personen met een hogere status.  Ze richten zich met andere woorden naar de normen 

van de hogere klassen, wat soms kan leiden tot hypercorrectheid, zoals bij de vrouwen 

van de lagere middenklasse in New York City (Wardhaugh, 1986/2002: 328). 

Tot slot introduceerde Labov de termen „change from above‟ en „change from below‟ om 

een onderscheid tussen bewuste en onbewuste taalverandering aan te brengen. (Labov 

1972 in Coates, 1986: 147).  Coates (1986) verklaart nader wat Labov met deze 

terminologie exact bedoelde en hoe we deze twee verschillen zowel aan de verschillen 

tussen de sociale klassen als aan deze tussen de beide geslachten kunnen toetsen:  

There are some linguistic changes which speakers are conscious of and which are actively 

encouraged:  these tend to be associated with the middle class.  There are other changes 

which go on below the level of public consciousness:  these tend to be associated with the 

working class.  Women seem to initiate changes above the level of social awareness:  such 

changes tend to be in the direction of the prestige norms.  Men, on the other hand, seem to 

initiate changes below the level of social awareness:  such changes tend to be away from 

the accepted norms (Coates, 1986: 147). 

 

In de New York studies van Labov waren het dus hoofdzakelijk vrouwen die de 

vernieuwers waren op linguïstisch vlak (Graddol en Swann, 1989: 47).  Toch kan dit niet 

als een vooraf bepaald vaststaand gegeven worden aangenomen.  Een ander onderzoek 

van Labov op het eiland Martha‟s Vineyard, wees namelijk in de tegengestelde richting. 

Labov onderzocht het taalgebruik van 69 informanten op dit eiland.  In deze studie had hij 

voornamelijk aandacht voor de uitspraak van 2 diftongen: (aw) zoals in house en (ay) 

zoals in white.  Hierbij stelde hij een centralisering van beide diftongen vast:  de [au] 

verschoof naar de [әu] en de [ai] naar de [әi].  Opmerkelijk was echter dat deze 

taalverandering hoofdzakelijk bij de mannelijke vissersbevolking tussen 31 en 45 jaar in 

de Chillmark-regio kon worden vastgesteld, te meer omdat deze gecentraliseerde 
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uitspraakvarianten zeer oude fonologische features waren die aan het uitsterven waren op 

Martha‟s Vineyard (Coates, 1986: 140). 

Labov ging op zoek naar verklaringen voor dit fenomeen en vond die bij de 

groepssolidariteit van de vissers van Chillmark.  Gezien de plaatselijke (vissers)bevolking 

van Martha‟s Vineyard tijdens de vakantieperiodes werd overspoeld door toeristen, 

ontstond een sterk samenhorigheidsgevoel bij deze inwoners.  Vandaar gebruikten de 

mannen deze oude fonologische varianten om zich met het eiland en haar waarden te 

identificeren en hun afkeer van de toeristen uit te drukken.  Op deze manier heeft de 

mannelijke visserspopulatie dus een taalveranderingsproces op gang gebracht (Coates, 

1986: 140-141). 

Hieruit kunnen we bijgevolg concluderen dat de visie dat taalvernieuwing hoofdzakelijk 

tot stand komt door vrouwen zoals de New York studies lieten uitwijzen te eenzijdig 

blijkt.  Ook Labov heeft zijn standpunt hieromtrent in de loop der jaren zelf gewijzigd, 

zoals Coates (1986) weergeeft:  

In his earlier work, Labov reflected the prevailing view that women were innovators.  He 

included a section on „The Role of Women‟ in his chapter on „The Social Setting of 

Linguistic Change‟ (Labov, 1972a: 301-304), where he claimed that women played an 

important part in linguistic change.  However, more recently he has modified his views, 

and now argues that change is precipitated by linguistic differences between the sexes 

rather than being associated with one particular sex (Coates, 1986: 139) 

 

2.2.2.1.2.  Trudgill 

Net zoals Labov behoort Trudgill tot de pioniers van het kwantitatief sociolinguïstisch 

onderzoeksdomein.  In 1968 verrichtte hij in navolging van de New York Studies 

soortgelijk onderzoek bij 60 informanten in Norwich, UK.  Hoewel de studie rond de 

correlatie tussen fonetische/fonologische variabelen en sociale klasse, leeftijd en 

stilistische context werd gecentraliseerd, schonk hij eveneens aandacht aan de relatie 

tussen linguïstische fenomenen en sekse.  Om de variatie in stijlkenmerken te kunnen 

evalueren, liet Trudgill vier verschillende lees- en spreekcontexten aan bod komen in het 

onderzoek: „word list style (WLS)‟, „reading passage style (RPS)‟, „formal speech (FS)‟ 

en „casual speech (CS)‟ (Trudgill, 1998: 21-22).  Voor de inbreng van de sociale dimensie 

in deze studie deed hij beroep op de „Registrar General‟s Scale‟.  Hiermee kon hij op 

basis van onder andere loon, opleidingsniveau, beroep, woontype en woonlocatie de 
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proefpersonen in vijf sociale klassen indelen, namelijk:  „middle middle class (MMC)‟, 

„lower middle class (LMC)‟, „upper working class (UWC)‟, „middle working class 

(MWC)‟ en „lower working class (LWC)‟ (Talbot, 1998: 21-22; Trudgill, 1998: 21-22).  

Bovendien voegde Trudgill aan dit onderzoek een test voor zelfevaluatie toe.  Hierin werd 

gepeild naar hoe de participanten zelf dachten te spreken.  Aan de hand van een lijst met 

uitspraakvariaties in een spectrum van non-standaard tot prestigevarianten, werd hen 

gevraagd die variaties aan te duiden waarvan ze dachten dat ze het dichtst bij hun eigen 

uitspraak aanleunden.  Op die manier wou Trudgill nagaan of er sprake was enige sociale 

wenselijkheid in hun visie op taalgebruik (Coates, 1986: 72-73). 

De resultaten van dit onderzoek lagen, zoals verwacht, in dezelfde lijn als Labov‟s 

bevindingen in de New York Studies.  Coates (1986) rapporteert een viertal algemene 

tendensen uit het onderzoek in Norwich: 

  1. in all styles, women tend to use fewer stigmatized forms than men; 

2. in formal contexts (where Trudgill got informants to read lists of words) women seem 

to be more sensitive to the prestige pattern than men […]; 

3. lower middle-class women style-shift very sharply:  in the least formal style, they use 

quite a high proportion of the stigmatized variant, but in the three more formal styles, they 

correct their speech to correspond to that of the class above them (the middle middle-

class) […]; 

4. use of non-standard forms (that is, of the vernacular) seems to be associated not only 

with working-class speakers, but also with male speakers (Coates, 1986: 65-66). 

 

Bijgevolg kunnen we uit deze studie nogmaals concluderen dat bepaalde 

uitspraakvarianten worden geassocieerd met zowel een hogere sociaal-economische status 

als een hogere graad van formaliteit.  Vervolgens lijkt de vrouwelijke populatie, net zoals 

in New York, gevoeliger te zijn voor het gebruik van prestigieuze varianten.  Mannen 

kiezen op hun beurt vaker voor non-standaardvarianten. 

Volgens Trudgill lagen een tweetal redenen aan de basis waarom de ondervraagde 

vrouwen in Norwich vaker voor de prestigevarianten kozen dan de mannen.  Volgens 

hem waren vrouwen in de eerste plaats veel statusbewuster dan mannen.  Hierdoor 

hielden ze ook meer rekening met het sociale belang van bepaalde taalvarianten.  Trudgill 

(1972) gaf zelf twee oorzaken van deze grotere statusbewustheid van vrouwen aan: 

(i) The social position of women in our society is less secure than that of men, and, 

usually, subordinate to that of men.  It may be, therefore, that it is more necessary for 
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women to secure and signal their social status linguistically and in other ways, and they 

may for this reason be more aware of the importance of this type of signal.  (This may be 

particularly true of women who are not working.) 

(ii) Men in our society can be rated socially by their occupation, their earning power, and 

perhaps by their own abilities – in other words by what they do.  For the most part, 

however, this is not possible for women.  It may be, therefore, that they have instead to be 

rated on how they appear.  Since they are not rated by their occupation or by their 

occupational success, other signals of status, including speech, are correspondingly more 

important (Trudgill, 1972 in Talbot, 1998: 24).  

 

Vervolgens legde Trudgill eveneens een verklarende factor in de mannelijke connotaties 

die aan de „working class speech‟ waren verbonden.  De arbeidersklasse was de koploper 

in het gebruik van non-standaardvarianten.  Omdat deze cultuur voornamelijk met 

kenmerken als ruwheid en hardhandigheid werd geassocieerd, kregen ook de non-

standaard uitspraakvarianten mannelijke connotaties.  Vrouwen achtten deze kenmerken 

weinig wenselijk en verkozen daarom prestige taalkenmerken die eerder met verfijndheid 

werden geassocieerd (Coates, 1986: 24). 

Ook in de test voor zelfevaluatie kwamen deze genderverschillen in taalkeuze tot uiting.    

Maar liefst 68% van de vrouwelijke participanten „over-reported‟ in deze test.  Dit 

betekent dat deze vrouwen beweerden meer prestigevormen te gebruiken dan ze in de 

interviews en leestesten volgens objectieve maatstaven deden.  In tegenstelling tot de 

vrouwen deed slechts 22% van de mannen aan „over-reporting‟.  Uit deze cijfers blijkt dat 

de vrouwen het bovendien ook sociaal wenselijk achtten om voornamelijk 

prestigevormen te gebruiken.  Bijgevolg functioneren deze vormen voor hen als een 

„overt prestige‟.  Bij de non-standaardvarianten deed zich het tegengestelde effect voor.  

Slechts 14% van de vrouwen ten opzichte van 50% van de mannen „under-reported‟ of 

gaf aan meer non-standaardvormen te gebruiken dan ze eigenlijk deden (Coates, 1986: 

72-73).  Hieruit bleek dat deze varianten voor de mannelijke onderzoekspopulatie een 

„verborgen‟ status of „covert prestige‟ bezaten (Talbot, 1998: 51). 

Tot slot merkte Trudgill in zijn Norwich-studie nog een correlatie tussen gender en 

taalverandering.  Zowel mannen als vrouwen kunnen volgens hem initiators zijn van 

taalverandering.  Toch hebben beide geslachten een afgebakende functie in het 

taalveranderingsproces, zoals Mesthrie et al. (2000) aangeeft:  

[…] Trudgill (1983a) argues that men tend to lead language change when this involves 

new vernacular forms, but that women lead change towards new prestige forms.  He gives 

two main interpretations for these findings:  first, that women use more prestige forms 
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because they are more status-conscious, and so more aware of the social significance of 

language; and second, that working-class speech has connotations of masculinity (and 

associated qualities such as „toughness‟) which make it more appealing to men (Mesthrie 

et al., 2000: 222). 

 

2.2.2.1.3.  Milroy 

De Noord-Ierse linguïste Lesley Milroy gaf een nieuwe wending aan de sociolinguïstische 

studie van taal en gender met de uitwerking van een theoretisch kader opgebouwd rond 

het concept „Social Network‟.  Volgens Coates (1986) kan dit concept zeer diverse 

vormen aannemen, zoals blijkt uit volgend fragment: 

Members of a given speech community – such as Belfast – can be seen as being connected 

to each other in social networks which may be relatively „closed‟ or „open‟.  An individual 

whose personal contacts all know each other belongs to a closed network.  […] An 

individual whose personal contacts tend not to know each other belong to an open 

network […].  Closed networks are said to be of high density; open networks are said to 

be of low density.  Moreover, the links between people may be of different kinds: people 

can relate to each other as relatives, as neighbours, as workmates, as friends.  Where 

individuals are linked in several ways, e.g. by job, family and leisure activities, then the 

network ties are said to be multiplex. It seems that the networks typically found in socially 

mobile, highly industrialized societies are of low density and uniplex (that is, individuals 

are not linked in more than one way.  In rural village communities and in traditional 

working-class communities, on the other hand, the networks typically found are of high 

density and multiplex (Coates, 1986: 79-80). 

 

Hoewel dit concept al in 1972 door Blom en Gumperz in de sociolinguïstiek werd 

geïntroduceerd, bleef de echte doorbraak hiervan uit tot de publicatie van de Belfast 

studie van Lesley en James Milroy in 1978 (Coates, 1986: 79).  Met de inbreng van de 

Social Network Theory werd bijgevolg een nieuwe invalshoek binnen het kwantitatieve 

onderzoeksparadigma gecreëerd.  Hiermee onderscheidde Milroy zich van de pioniers van 

de Social Stratification Studies zowel inzake onderzoeksvooropstelling als methodologie. 

In tegenstelling tot Labov en Trudgill ging Milroy niet uit van de hypothese dat sociale 

klasse, status en normbewustheid aan de basis liggen van mogelijke taalverschillen tussen 

beide geslachten.  Hiertegenover plaatste ze het sociale netwerk waar de spreker toe 

behoort als de determinerende factor in de keuzebepaling van streektalige variëteiten 

tijdens het spreken.  Daarenboven kende ze het lokale dialect geen negatieve connotatie 

toe, maar beschouwde het net als een positieve kracht die sociale relaties in de hand werkt 

(Milroy, 1980: 19 in Talbot, 1998: 28-29).  Kortom, taal werd door Milroy beschouwd als 
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een uitdrukkingsmiddel om de integratie in een bepaalde lokale gemeenschap te 

bevestigen.  Toch trad vaak differentiatie op tussen de variabelen die mannen en vrouwen 

hanteerden om deze sociale integratie uit te drukken. Volgens deze auteur waren de 

verschillen in densiteit tussen de netwerken van mannen en vrouwen in overeenstemming 

met linguïstische verschillen.  Meer nog, vanuit deze verschillen in densiteit tussen de 

netwerken was het mogelijk om taalverschillen tussen beide geslachten te voorspellen 

(Mesthrie, 2000: 224-226).  Vertrekkend vanuit de Social Netwerk Theory stonden twee 

onderzoekshypotheses centraal: enerzijds zorgden sociale netwerken met een hoge 

densiteit voor het behoud van streektalige variëteiten en anderzijds verklaarden 

verschillen in de sociale netwerken ook linguïstische verschillen tussen de beide 

geslachten (Mesthrie et al., 2000: 224). 

Uitgaande van dit basisprincipe trok Milroy eind jaren ‟70 van vorige eeuw op onderzoek 

in drie arbeidersgemeenschappen in Belfast, Noord-Ierland: Ballymacarrett, the Hammer 

en the Clonard.  Zo bracht deze auteur ook op methodologisch vlak vernieuwing in de 

sociolinguïstiek.  In tegenstelling tot de voorgaande auteurs die het taalgebruik van een 

willekeurig bepaalde groep sprekers onderzochten, nam Milroy 3 bestaande sociale 

gemeenschappen als vertrekpunt voor haar studie (Graddol en Swann, 1989: 60).  

Bovendien analyseerde ze deze groepen aan de hand van „participant observation‟ in 

plaats van de interviewtechniek.  Dit betekent dat ze zich in deze netwerken integreerde 

door zichzelf te introduceren als „een vriend van een vriend‟.  Hierdoor kon ze op 

vriendschappelijke basis informeel taalgebruik observeren en vormde de nefaste 

„observers‟s paradox‟ geen beperking in het onderzoek (Coates, 1986: 81; Graddol en 

Swann, 1989: 60).  Naast het taalgebruik had Milroy ook oog voor de sociale netwerken 

van de participanten.  Aan de hand van een individuele „Network Strength Score‟, kon ze 

de deelnemers graad van integratie in het netwerk volgens objectieve criteria evalueren 

(Coates, 1986: 81). 

Vervolgens leidde Milroy uit dit onderzoek drie bevindingen af met betrekking tot het 

taalgebruik van mannen en vrouwen in deze drie arbeidersgemeenschappen.  Een eerste 

algemeen onderzoeksresultaat wees in dezelfde richting als het vroeger kwantitatief 

onderzoek van Labov en Trudgill: mannen gebruiken meer „vernacular forms‟, ofwel 

streektalige varianten, dan vrouwen (Graddol en Swann, 1989: 60).  Toch moeten we 

deze bevinding bij nader inzicht wat nuanceren.  Deze linguïstische verschillen tussen 

mannen en vrouwen waren namelijk erg regiogebonden.  De stelling dat mannen meer 
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dialectvormen en vrouwen meer standaardtaalvormen gebruikten, werd volledig bevestigd 

in Ballymacarrett, in minder sterke mate in the Hammer en bij de oudere bevolking van 

the Clonard.  De jonge mannen en vrouwen van deze laatstgenoemde regio vertoonden 

daarentegen het omgekeerde patroon:  de vrouwelijke populatie opteerde er net veel meer 

voor dialectvormen dan de mannelijke (Graddol en Swann, 1989: 61).  Om deze regionale 

verschillen te kunnen verklaren koppelde Milroy deze bevindingen aan de Social Network 

Score van de participanten en vond zo een duidelijke correlatie tussen de mate waarin de 

persoon in een sociaal netwerk was geïntegreerd en zijn taalgebruik.  Talbot (1998) vat 

Milroy‟s verklaring als volgt samen: 

Ballymacarrett was the most traditional of the three areas, with the men still working 

locally in close-knit groups, in the shipyards.  The women of Ballymacarrett were in far 

less dense social networks; many were in daily contact with people outside their own 

speech community.  In this area, Milroy found the expected pattern: men consistently used 

more local, vernacular forms than women did.  However, the other two areas were rather 

different.  The most striking divergence from the expected pattern was among young 

women in Clonard, an area with high male unemployment.  In Clonard, where the younger 

women‟s social networks were denser than those of their male counterparts, they were the 

greater users of some vernacular forms.  In this Belfast study, the expected pattern – that 

is, of women tending towards Standard and men using fewer Standard and more 

vernacular forms than women – was only found where the men were in traditional local 

employment, in tight-knit groups, and the women were more dispersed, in employment 

outside the area (Talbot, 1998: 29). 

  

Tot slot bracht Milroys‟ studie ook aan het licht dat mannen en vrouwen eveneens andere 

linguïstische variabelen gebruikten om hun sociale integratie uit te drukken.  Zo vond 

deletie van de intervocale stemhebbende fricatief (t), zoals in “mother”, “bother”, 

“together”, consistent bij de mannelijke bevolking van de drie „communities‟ plaats, 

terwijl de vrouwelijke respondenten dit slechts in geringe mate deden.  Mannen streefden 

hierbij blijkbaar naar de streektalige norm terwijl vrouwen dit juist vermeden.  Opnieuw 

kon de hoge „Social Network Score‟ van de mannelijke respondenten als verklaring 

worden aangebracht.  Bovendien fungeerden de dichte sociale netwerken waartoe deze 

mannen, in tegenstelling tot hun vrouwen, behoorden als een normverstevigend en -

bevestigend mechanisme.  De sociale netwerken hielden met andere woorden de 

streektalige variabelen in stand (Coates, 1986: 82-84).   

Hoewel bepaalde variabelen, zoals [th]  inderdaad de correlatie tussen mannelijkheid en 

streektaal weerspiegelden, kon dit volgens Milroy, in tegenstelling tot haar voorgangers 

Labov en Trudgill, niet als vanzelfsprekend worden aangenomen.  Zo kwam de 

streektalige uitspraak van (a) met “retraction and back-raising”, zoals in “hat”, “man” en 
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“back”, in the Clonard niet zozeer bij mannen maar vooral bij vrouwen voor.  Milroy 

doorbrak hiermee de algemeen aanvaarde binaire oppositie waarbij mannelijk en 

streektaal ten opzichte van vrouwelijk en standaardtaal stonden.  Aan de basis voor dit 

onverwachte spreekgedrag van de vrouwelijke respondenten in the Clonard lag opnieuw 

de integratie in een sociaal netwerk.  De vrouwen in the Clonard bekleedden hierbij een 

aparte positie omdat zij in tegenstelling tot de vrouwen in de andere regio‟s wel tot een 

zeer dicht en multiplex netwerk behoorden.  Gezien de mannen daar vooral te kampen 

hadden met weinig tewerkstellingsmogelijkheden, gingen de vrouwen voornamelijk 

samen uit werken en vormden zij een hechte gemeenschap.  Deze vrouwen vertoonden 

dus sterke gelijkenissen met de mannen van Ballymacarrett op vlak van sociale integratie 

en bijgevolg ook op linguïstisch vlak (Coates, 1986: 84-85). 

Milroy‟s case-study van de vrouwelijke populatie van the Clonard toont nogmaals aan dat 

de linguïstische verschillen tussen beide geslachten niet strikt uiteenliggen zoals de eerste 

kwantitatieve studies lieten vermoeden.  Hieruit concludeert Coates (1986) het volgende: 

The idea that speakers are attracted to vernacular speech because of its connotations of 

masculinity is clearly an inappropriate explanation of the young Clonard women‟s speech 

behavior.  Vernacular speech may have connotations of masculinity because of its 

traditional association with working-class male speakers.  However it is important not to 

confuse effect for cause (Coates, 1986: 94). 

 

2.2.2.1.4.  Cheshire 

Een gelijkaardig onderzoek als dat van de Milroys vond plaats in 1982 in Reading, UK, 

waar Jenny Cheshire onderzoek verrichtte naar genderdifferentiatie in de spreektaal van 

adolescenten.  Opnieuw stond het Social Network concept aan de basis van de studie.  

Aan de hand van „participant observation‟ onderzocht Cheshire gedurende acht maanden 

het taalgebruik van drie groepen adolescenten -  2 groepen met in totaal 13 jongens en 1 

groep met 12 meisjes - op 2 speelterreinen in Reading (Cheshire, 1998: 29-41).  Hierbij 

had ze voornamelijk aandacht voor het gebruik van non-standaard morfologische en 

syntactische features in de spreektaal van deze adolescenten.  Coates (1986) geeft een 

opsomming van 11 van de onderzochte variabelen weer: 

  1. non- standard –s 

     „They calls me all the names under the sun, don‟t they?‟ (Derek) 
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  2. non-standard has 

     „You just has to do what the teachers tell you‟ (Mandy) 

  3. non-standard was 

     „You was with me, wasn‟t you?‟ (Ann) 

  4. negative concord 

     „It ain‟t got no pedigree or nothing‟ (Nobby) 

  5. non-standard never 

     „I never went to school today‟ (Lynne) 

  6. non-standard what 

     „Are you the little bastards what hit my son over the head?‟ (Nobby) 

  7. non-standard do 

     „She cadges, she do‟ (Julie) 

  8. non-standard come 

     „I come down here yesterday.‟ 

  9. ain‟t = auxiliary have 

     „I ain‟t seen my Nan for nearly seven years.‟ (Tracey) 

  10. ain‟t = auxiliary be 

     „Course I ain‟t going to the Avenue.‟ (Pandy) 

  11. ain‟t = copula 

     „You ain‟t no boss.‟ (Rob) 

  (Coates, 1986: 86) 

 

Zoals in overeenstemming met de voorgaande social stratification studies werd verwacht, 

werden, op een uitzondering na, alle non-standaardvormen frequenter door de 

onderzochte jongens dan meisjes gebruikt.  Enkel het non-standaard gebruik van do werd 

vaker bij meisjes gerapporteerd, wat volgens Cheshire te wijten was aan het feit dat deze 

variabele zich in een taalveranderingsproces bevond (Coates, 1986: 86).  Zo werd ook in 

dit kwantitatief onderzoek het stereotiep dat mannen meer streektalige en vrouwen meer 

standaardtalige varianten gebruiken nogmaals bevestigd. 

Net zoals bij Milroy‟s onderzoek, bracht Cheshire eveneens een cruciale factor in het 

onderzoek in, die de uiteindelijke resultaten deels nuanceerde.  Om de correlatie van het 

taalgebruik van de bevraagde adolescenten en hun integratie in een sociaal network te 
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meten, maakte ze gebruik van het concept „Peer Group Status‟.  Op deze wijze kon ze de 

groepen onderverdelen in „core members‟, „secondary members‟ en „non-members‟, al 

naargelang de vriendschapspatronen binnen de groep.  Bij de mannelijke adolescenten 

vond ze op deze manier een positieve correlatie tussen het „core-membership‟ en het 

veelvuldig gebruik van de non-standaardtaal variëteiten, terwijl dit bij de „non-members‟ 

beduidend minder voorkwam (Coates, 1986: 87-88).  Toch bleken deze groepsstructuren 

bij de adolescenten in Reading veel losser en flexibeler vergeleken met de „gangs‟ in New 

York, die Labov voordien had onderzocht.  Bij de meisjes was deze losse, vrijblijvende en 

sterk wisselende groepsstructuur nog sterker aanwezig, waardoor Milroy geen resultaten 

kon vrijgeven over de correlatie tussen taalgebruik en sociaal netwerk in deze groep 

(Graddol en Swann, 1989: 61-62). 

Cheshire opteerde daarom voor een wat gedifferentieerdere aanpak aan de hand van de 

introductie van een „vernacular culture index‟.  Op basis van 6 factoren, namelijk: 

“carrying of weapons”, “skill at fighting”, “participation in minor criminal activities”, 

“sort of job preferred”, „style (i.e. dress, hairstyle” en “swearing” kende ze de jongeren 

een score op de „vernacular culture index‟ toe.  Al naar gelang deze score kon ze de 

jongens in 4 nieuwe groepen indelen.  Voor de meisjes bleek de „vernacular culture 

index‟ evenmin bruikbaar als de „peer status group‟, waardoor ze eenvoudigweg werden 

ingedeeld in „goede meisjes‟ en „slechte meisjes‟.  Deze werkwijze liet Cheshire toe om 

duidelijke correlaties te trekken tussen de invloed van de normen die binnen de 

„vernacular culture‟ heersten en het taalgebruik van de jongeren (Coates, 1986: 88).  

Hieruit bleek dat het gebruik van bepaalde non-standaard vormen zowel bij jongens als 

meisjes samenhing met de mate van loyaliteit aan de „vernacular culture‟.  Bovendien is 

er ook een genderspecifieke opdeling van de streektalige kenmerken bij deze jongeren.  

Sommige werden enkel door jongens gebruikt in de spreektaal, andere enkel door meisjes 

(Graddol en Swann, 1989: 62).   Coates (1986) verduidelijkt dit als volgt: 

Cheshire concludes that different speakers exploit the system in different ways.  While 

some non-standard linguistic features act as markers of vernacular loyalty for both male 

and female adolescents in Reading (non-standard present tense verb forms, non-standard 

was, and negative concord), there are other non-standard features which act primarily as 

sex markers: that is, they function as markers of vernacular loyalty only for girls (non-

standard come and ain‟t as a copula) or only for boys (non-standard never and what) 

(Coates, 1986: 91).  
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Uit Cheshire‟s studie kan, net zoals bij Milroy, geconcludeerd worden dat een eenvoudige 

binaire opstelling van het taalgebruik van mannen ten opzichte van vrouwen onvoldoende 

garanties biedt op een afdoende verklaring voor de keuze voor standaardtaal of streektaal.  

De rol van sociale factoren, zoals het netwerk waartoe men behoort of de mate waarin 

men zich verbonden voelt met de „vernacular culture‟ zijn determinerend in de 

keuzebepaling. 

 

2.2.2.2.  Kwalitatief onderzoek 

 

2.2.2.2.1.  „Deficit‟ model 

Tegen de achtergrond van het opkomend feminisme in de jaren zeventig van vorige eeuw, 

ontwikkelde zich binnen het domein van de taal- en genderstudies in de sociolinguïstiek 

een nieuwe invalshoek, namelijk het „deficit‟ kader.  Robin Tolmach Lakoff kan met haar 

publicatie Language and Woman‟s Place uit 1975 zonder twijfel als de pionier van dit 

theoretisch kader worden beschouwd.  Mary Bucholtz (2004) bevestigt dat dit werk, 

ondanks de vele kritieken uit zowel feministische als antifeministische hoek, toch blijft 

standhouden als het meest invloedrijke werk binnen dit vakgebied.  Hieruit besluit deze 

auteur dat Language and Woman‟s Place als basiswerk niet louter een symbolische dan 

wel een principiële plaats in de geschiedenis van de studies over taal en gender inneemt 

(Bucholtz in Lakoff, 2004: 4).   

Aan de grondslag van het „deficit‟ kader ligt de idee dat vrouwen als sprekers benadeeld 

worden als gevolg van de socialisatie in hun sekserol (Cameron, 1995: 33).  Volgens 

Lakoff (2004) wordt de ondergeschikte maatschappelijke rol van de vrouw zowel in de 

taal die ze spreken, als in de taal die gebruikt wordt om naar hen te refereren, 

weerspiegeld.  Vandaar introduceerde ze de term „vrouwentaal‟ om naar dit specifiek 

taalgebruik te verwijzen (Lakoff, 2004: 42).  Hoewel de kenmerken die Lakoff toewijst 

aan vrouwentaal geen exhaustieve lijst vormen, kan toch een functionele coherentie 

binnen dit spectrum worden gevonden.  Alle vormen hebben namelijk gemeenschappelijk 

dat ze een bepaalde mate van onzekerheid, een gebrek aan (zelf)vertrouwen of het 

tentatieve aanduiden (Holmes, 1992/2001: 287).  Gezien het „deficit‟ model het 
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taalgebruik van mannen als norm hanteerde, week deze vrouwelijke tegenhanger hier 

sterk van af.  Deze standaarddeviatie zorgde er bijgevolg voor dat vrouwentaal als 

inferieur en ontoereikend werd bestempeld (Talbot, 1998: 130-131).  

Een uitvoerige bespreking van de specifieke kenmerken van vrouwentaal en de verdere 

thematische bijdragen die Lakoff aan de hand van Language and Women‟s Place aan de 

taal- en genderstudies heeft geleverd, zal aan bod komen in hoofdstuk 3.2.2. van deze 

verhandeling.  In het kader van de behandeling van het „deficit‟ kader is het echter 

voornamelijk van belang te wijzen op de consequenties die dit theoretisch kader met zich 

meebracht. 

Volgens Lakoff (2004) leidt de vooropplaatsing van mannelijk taalgebruik als norm 

enerzijds, en de submissie van vrouwelijk taalgebruik anderzijds, tot verregaande 

maatschappelijke discrepanties.  De ondergeschikte status van vrouwentaal heeft namelijk 

als gevolg dat de individuele persoonlijkheid van elke vrouw wordt ondermijnd.  Zo 

verhindert dit taalgebruik haar in de eerste plaats om zich op een verbaal sterke manier uit 

te drukken.  Verder moedigt het haar eveneens aan om alledaagse, oppervlakkige thema‟s 

aan te kaarten en dit bovendien zo tentatief mogelijk te doen.  Hierdoor missen vrouwen 

elke kans om op de maatschappelijke ladder te klimmen en door te groeien tot 

machtsposities (Lakoff, 2004: 42). 

Hoewel vrouwentaal duidelijk desastreuze gevolgen met zich meebrengt, staan vrouwen 

hier volgens deze auteur vrijwel machteloos tegenover.  Lakoff (2004) omschreef dit 

probleem in Language and Women‟s Place aan de hand van een, in linguïstische kringen 

inmiddels zeer vertrouwde, paradox:  

 So a girl is damned if she does, damned if she doesn‟t.  If she refuses to talk like a lady, 

she is ridiculed and subjected to criticism as unfeminine; is she does learn, she is ridiculed 

as unable to think clearly, unable to take part in a serious discussion:  in some sense, as 

less than fully human.  These two choices which a woman has – to be less than a woman 

or less than a person – are highly painful (Lakoff, 2004: 41). 

 

Volgens Talbot (1998) kan het inzicht in “the damned if you do, damned if you don‟t 

aspect of women‟s language use” zelfs als de belangrijkste bijdrage van Lakoff‟s 

publicatie aan het feministisch taalkundig onderzoeksdomein worden gezien (Talbot, 

1998: 45).  Toch kwamen ook vanuit feministische hoek heel wat negatieve reacties op 

het „deficit‟ model en Lakoff in het bijzonder.  Een van de belangrijkste kritieken op dit 
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vlak was ongetwijfeld dat deze theorie net de heersende stereotiepen over vrouwen en hun 

taalgebruik bevestigt en zelfs versterkt (Talbot, 1998: 40, 44).  

Naast het inhoudelijke belang van dit basiswerk, bracht Lakoff hiermee ook op 

methodologisch vlak heel wat vernieuwing in de sociolinguïstiek aan.  De introductie van 

het kwalitatief onderzoeksparadigma betekende namelijk het, weliswaar voorlopige, 

afscheid van kwantitatieve technieken, statistische tests en correlaties allerhande, die in de 

voorafgaande periode floreerden.  Lakoff‟s beschrijvingen gingen in de eerste plaats van 

algemene tendensen in plaats van procentuele verschillen uit.  Dit betekent bijvoorbeeld 

dat je als vrouw waarschijnlijk op een bepaalde manier zal spreken en als man 

waarschijnlijk net anders, maar dit vormt echter geen conditio sine qua non (Lakoff, 

2004: 82).  De zekerheidsfactor die we bij Labov, Trudgill en andere voorgangers 

aantroffen,  heeft met andere woorden plaats geruimd voor een waarschijnlijkheidsfactor.  

Verder baseerde Lakoff zich in haar studie op eigen ervaringen, anekdotes en ging ze op 

een introspectieve wijze te werk om haar argumenteringen te staven (Gaudio, 2004: 291).  

Deze niet-gestandaardiseerde aanpak zorgde bijgevolg voor heel wat controverse in 

academische kringen in de jaren zeventig.  Toch kon Lakoff net hierdoor een breder, 

veeleer lekenpubliek bereiken met haar theoretische uiteenzetting van het „deficit‟ kader 

(Bucholtz, 2004: 122-123). 

 

2.2.2.2.2.  „Dominance‟ model 

In het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw ontstond vanuit radicaal feministische 

hoek een tweede kader, het „dominance‟ model.  Volgens Cameron (1996) is deze 

achtergrond essentieel voor een correcte interpretatie van dit kwalitatief 

onderzoeksmodel:  “dominance was the moment of feminist outrage, of bearing witness 

to oppression in all aspects of women‟s lives” (Cameron, 1996: 41).  Vanuit dit 

perspectief worden de verschillen in taalgebruik tussen mannen en vrouwen in het 

„dominance‟ kader als reacties op de dominantie-subordinatie verhouding tussen beide 

geslachten geïnterpreteerd (Coates, 1998: 413).  Gezien de samenleving patriarchaal 

wordt georganiseerd, bekrachtigen mannelijke taaluitingen bijgevolg de geprivilegieerde 

positie die mannen hierin innemen (Talbot, 1998: 131). 
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De voornaamste vertegenwoordigers van deze stroming binnen het kwalitatieve 

onderzoeksdomein waren Dale Spender, die met haar publicatie Man Made Language in 

deze bespreking centraal staat, Candace West en Pamela Fishman (Cameron, 1995: 33).  

Spender start haar betoog in Man Made Language met een verwijzing naar de Sapir-

Whorf hypothese die een deterministisch wereldbeeld voorop plaatst: 

Language helps form the limits of our reality.  It is our means of ordering, classifying and 

manipulating the world.  It is through language that we become members of a human 

community, that the world becomes comprehensible and meaningful, that we bring into 

existence the world in which we live (Spender, 1980/1985: 3). 

 

Dit linguïstisch determinisme past deze auteur toe op de Engelse taal, wat meteen haar 

vertrekpunt vormt om een zeer specifieke visie over genderverschillen in deze taal op te 

bouwen.  Volgens haar is het Engels letterlijk „man made‟ en valt het nog steeds onder 

mannelijke dominantie.  Engels is met andere woorden een mannentaal, wat in navolging 

van Sapir-Whorf zware gevolgen heeft voor de wijze waarop men de wereld construeert 

en aanschouwt.  Vandaar is het de dominante mannelijke populatie die de 

taalbetekenissen bepaalt en deze aan de andere taalgebruikers oplegt (Talbot, 1998: 45).  

Spender (1980/1985) omschrijft dit als volgt: 

Males, as the dominant group, have produced language, thought and reality.  Historically, 

it has been the structures, the categories and the meanings which have been invented by 

males – though not of course by all males – and they have then been validated by 

reference to other males.  In this process women have played little or no part.  It has been 

male subjectivity which has been the source of those meanings, including the meaning 

that their own subjectivity is objectivity (Spender, 1980/1985: 143). 

 

Deze mannelijke dominantie heeft als gevolg dat vrouwen taalkundige betekenissen 

moeten hanteren die niet tot hun wereldbeeld behoren.  Gezien vrouwelijke semantiek 

niet in de taal is gecodeerd, wordt de realiteit louter en alleen door mannen bepaald.  

Volgens Spender geeft de taal dus enkel mannelijke versies van gebeurtenissen weer.   

Bovendien bevatten de woorden in de taal inherent mannelijke vooroordelen (Talbot, 

1998: 45). 

Vanuit deze taalfilosofische visie bouwt Spender in haar publicatie Man Made Language 

taalkundige reflecties op woorden als “spinster, foreplay, motherhood en work” op 

(Talbot, 1998: 45).  Hierbij staat steeds de ondergeschikte positie van de vrouw centraal, 

waarbij de man haar taalkundig en bijgevolg op elk vlak domineert.  Ook het thema 
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„praatziekte‟ van vrouwen komt in dit werk aan bod.  Volgens Spender (1980/1985) 

hebben vrouwen te kampen met een zware vorm van praatziek gedrag, omdat ze naar 

mannelijke maatstaven best gewoon zwijgen.  Mochten vrouwen toch spreken, dan moet 

dit in overeenstemming met het mannelijke belevingspatroon zijn (Spender, 1980/1985: 

84-85 in Talbot, 1985: 46).  

Volgens Talbot kende Spenders publicatie in de jaren tachtig zowel bij feministen als bij 

het brede publiek een groot succes.  Toch kon ook dit model niet aan de kritieken 

weerstaan.  De belangrijkste kritische uitingen waren gecentraliseerd rond Spender‟s visie 

dat zowel taal als mannelijke dominantie monolithische noties vormen.  Volgens Talbot 

gaat Spender er onterecht van uit dat alle mannen in staat zijn om alle vrouwen te 

domineren.  Vandaar moet in haar opinie de directe verbinding tussen macht en 

mannelijkheid worden verbroken.  Ook de monolithische positie die ze aan taal toeschrijft 

is volgens Talbot op zijn zachtst uitgedrukt een overstatement (Talbot, 1998, 47-49).  Tot 

slot voegt Coates (1998) hier nog aan toe dat “the dominance model had become a deficit 

model, that is, a way of interpreting the linguistic facts which represented men‟s language 

as the norm and women‟s language as deviant” (Coates, 1998: 413).  Dit zorgde ervoor 

dat de weg naar een nieuw kwalitatief model, het „difference‟ kader, begin jaren negentig 

vorige eeuw open lag. 

 

2.2.2.2.3.  „Difference‟ model 

Net zoals de twee voorgaande kwalitatieve theoretische kaders, vindt ook het „difference‟ 

model zijn oorsprong tegen de achtergrond van de feministische beweging.  Volgens 

Cameron (1996) betekent dit theoretisch model “the moment of feminist celebration, 

reclaiming and revaluing women‟s distinctive cultural traditions” (Cameron, 1996: 41).  

Hoewel de socioloog John Gumperz en de antropologen Daniel Maltz en Ruth Borker, 

aan de hand van hun onderzoek naar gendergerelateerde verschillen in het taalgebruik van 

kinderen, de eerste fundamenten van dit model hebben gelegd, is Deborah Tannen met 

haar publicatie You Just Don‟t Understand of Je Begrijpt Me Gewoon Niet de bekendste 

en voornaamste vertegenwoordigster van deze stroming (Talbot, 1998: 131; Tannen, 

2007: 37-38). 
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Het „difference‟ kader vertrekt vanuit de idee dat kinderen vanaf heel jonge leeftijd 

opgroeien in een cultuur die gebaseerd is op seksesegregatie.  Jongens en meisjes spelen 

en spreken voornamelijk met leeftijdsgenootjes van hetzelfde geslacht.  Deze stijlen zijn 

dusdanig verschillend, dat mannen en vrouwen bij het bereiken van de volwassen leeftijd 

in hun interacties met elkaar met cross-culturele problemen worden geconfronteerd.  

Volgens Talbot (1998) functioneert het „difference‟ model bijgevolg als een alternatief 

voor het „dominance‟ model in de verklaring van genderverschillen in taalpatronen.  Het 

taalgebruik dat in het voorgaande theoretisch kader als pogingen van mannen om 

vrouwen in interacties te domineren werd verklaard, wordt in dit model als een cross-

cultureel fenomeen geherinterpreteerd.  Hierin staan mannen en vrouwen op gelijke voet 

met elkaar, maar kunnen elkaar door op te groeien in verschillende culturen gewoonweg 

niet begrijpen (Talbot, 1998: 131).   

Deborah Tannen (2007) bevestigt dat deze stelling aan de basis ligt van de uitgave You 

Just Don‟t Understand.  Vandaar distantieert ze zich in haar werk duidelijk van het 

„dominance‟ model als theoretisch kader.  Hoewel we in 3.3. dieper zullen ingaan op 

Tannen en haar voornaamste publicatie, is het in deze context interessant om deze auteur 

al even aan het woord te laten over haar bijdrage aan het „difference‟ model: 

De sociolinguïstische benadering die ik in dit boek toepas, toont aan dat vele wrijvingen 

ontstaan doordat jongens en meisjes opgroeien in wat in wezen verschillende culturen 

zijn.  Conversatie tussen mannen en vrouwen is dus communicatie tussen verschillende 

culturen.  Een benadering van verschillen in spreekstijl tussen de seksen uitgaande van 

twee verschillende culturen, verschilt van het onderzoek over sekse en taal dat stelt dat 

gesprekken tussen mannen en vrouwen mislukken omdat mannen vrouwen proberen te 

domineren.  Niemand zal kunnen ontkennen dat de mannen als groep domineren in onze 

maatschappij en dat vele individuele mannen de vrouwen in hun leven trachten te 

overheersen.  En toch is met mannelijke dominantie niet alles verklaard.  Het is niet 

toereikend om alles te verklaren wat vrouwen en mannen in gesprekken overkomt – 

vooral in gesprekken waarin beide partijen oprecht proberen elkaar met aandacht en 

respect te bejegenen.  Het effect van dominantie is niet altijd het resultaat van het 

voornemen om te domineren.  Dat is het nieuws dat dit boek brengt (Tannen, 2007: 14-

15). 

 

Dit basisprincipe kan volgens Cameron (1995) ook als de reden tot succes van deze 

theorie bij het brede publiek worden aangehaald.  In het „difference‟ kader worden 

mannen immers niet als boosdoeners en feministen als anti-mannelijk bestempeld 

(Cameron, 1995: 35).  Niemand krijgt in dit model een beschuldigende vinger 

toegewezen.  Mannelijke en vrouwelijke taalstijlen zijn beiden evenwaardig, louter anders 

(Tannen, 2007: 43).  
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Vervolgens kan het succes van het „difference‟ kader in linguïstische kringen bovendien 

als een logisch gevolg van de evolutie die in de taalkunde tijdens de voorbije eeuw 

plaatsgreep, worden gezien.  Cameron (1995) verklaart deze stelling nader:   

The gradual ascendancy of difference over dominance was almost inevitable given the 

ideology of twentieth-century linguistics, especially its anthropological and sociological 

variants.  Difference, and not inequality, is what the framework of structural linguistics is 

designed to deal with.  Indeed, for the linguist, inequality is conceived as resulting not 

from difference itself but from intolerance of difference.  Thus linguists have insisted it is 

wrong to label languages „primitive‟ or dialects „substandard‟; it si wrong to force people 

to abandon their ways of speaking, or to judge them by the yardstick of your own 

linguistic habits.  Throughout this century, the norm in linguistics has been linguistic and 

cultural relativism – „all varieties are equal‟.  It has always been an honorable position, 

and sometimes an outright radical one.  In applying it to the case of male-female 

differences, Deborah Tannen and her colleagues have only reasserted the historical logic 

of the discipline they were trained in (Cameron, 1995: 35-36). 

 

Ondanks dit grote succes, kregen het „difference‟ kader en Tannen in het bijzonder, net 

zoals de twee voorafgaande theoretische modellen, eveneens af te rekenen met heel wat 

kritiek.  Aan kop van dit offensief stond de Duitse linguïste Senta Troemel-Ploetz die 

zelfs een volledige publicatie aan haar misnoegen over Tannen wijdde.  Troemel-Ploetz 

(1998) vat haar kritische beschouwing van You Just Don‟t Understand, waarop verder zal 

worden ingegaan in 3.3.3., als volgt samen: 

This book trivializes our experience of injustice and of conversational dominance; it 

disguises power differences; it conceals who has to adjust; it veils differences again and 

again and equalizes with a leveling mania any distinction in how we experience women 

and men (Troemel-Ploetz, 1998: 457). 

 

2.2.2.3.  Gay and Lesbian speech 

Volgens Cameron en Kulick (2003) debatteren sociologen, psychologen en linguïsten al 

gedurende een eeuw over de vraag of het taalgebruik van personen met een homoseksuele 

oriëntatie als dan niet differentieert van dat van heteroseksuele sprekers.  Binnen dit 

onderzoeksdomein komen twee tendensen steeds opnieuw op de voorgrond te staan.  Ten 

eerste wordt volgens deze auteurs veel meer aandacht besteed aan het taalgebruik van 

homoseksuele dan lesbische sprekers.  Vervolgens zijn die linguïstisch kenmerken die 

homoseksualiteit indexeren tevens diegene die gender indexeren.  In het onderzoek komt 

met andere woorden vaak het verwachtingspatroon naar voren dat homoseksuele mannen 

zouden spreken als vrouwen en lesbische vrouwen als mannen.  Hieruit besluiten 
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Cameron en Kulick dat heteroseksueel taalgebruik in de studies wordt gelijkgesteld met 

“gender-appropriated speech”, terwijl homoseksueel taalgebruik als “gender-

inappropriate” of “gender-deviant speech” wordt gekwalificeerd (Cameron & Kulick, 

2003: 74).  Net zoals het mannelijk taalgebruik in de eerder beschreven kwantitatieve en 

kwalitatieve studies bij heteroseksuele personen als norm werd gehanteerd, treedt ook in 

dit onderzoeksdomein van de taal- en genderstudies een dergelijke vorm van normering 

op.  Dit maal lijkt heteroseksueel taalgebruik de norm te zijn waartegen dat van personen 

met een andere seksuele oriëntatie wordt afgemeten.  Vandaar zullen we in deze 

verhandeling een beknopt verslag geven over hoe de visie op „gay and lesbian language‟ 

doorheen de geschiedenis is geëvolueerd.  

Volgens Cameron en Kulick (2003) kunnen in de evolutie van het onderzoek naar de 

relatie tussen taal en homoseksualiteit vier fasen worden onderscheiden.  Het prille begin 

van dit onderzoeksdomein dateert van de aanvang van de twintigste eeuw.  Tussen 

laatweg de jaren twintig tot eind jaren veertig van de vorige eeuw werd homoseksualiteit 

als pathologisch en zelfs crimineel gedrag beschouwd.  Hierdoor kwamen de eerste 

meldingen van een specifiek homoseksueel taalgebruik voornamelijk van seksuologen en 

psychiaters (Cameron & Kulick, 2003: 75-80).  Zo citeert Katz (1983) de psychiater 

Rosanoff die in 1927 meldt dat “[t]he clannishness of homosexuals has led to the 

development of special slang expressions among them” (Rosanoff, 1927 geciteerd in 

Katz, 1983: 438-440).  Hierdoor ontstond de idee dat deze personen met elkaar 

communiceerden in een “secret language” met een eigen lexicon (Read, 1980: 11)  In 

deze beginperiode lag de focus van research dus hoofdzakelijk op de woordenschat, 

alsook de pronomina die homoseksuelen gebruikten om naar elkaar en andere mannen te 

verwijzen.  De belangrijkste publicatie uit deze eerste fase dateert van 1941, toen Gershon 

Legman het lexicon The Language of Homosexuality:  An American Glossary als 

appendix bij een tweedelig medisch volume over homoseksualiteit toevoegde.  Dit 

bevatte zo‟n 139 woorden, die exclusief aan “homosexuals and their associates” werden 

toegeschreven, waarvan “church-mouse”, “fish”, “sister in distress” en “tea-room queen” 

slechts enkele voorbeelden zijn (Legman, 1941: 1154).  Cameron en Kulick (2003) 

melden dat publicaties uit deze vroege periode, zoals het lexicon van Legman, door een 

tendens tot generalisatie werden gekenmerkt.  Een greep uit het vocabularium dat 

sommige homoseksuele mannen in een ongetwijfeld welbepaalde context gebruikten, 
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werd naar een panoramische getuigenis van het taalgebruik van alle personen met deze 

geaardheid getransformeerd (Cameron & Kulick, 2003: 80-81). 

Deze tendens verdween aan het begin van de tweede fase met de opkomst van de 

„Homophile and Gay Liberation Movement‟ in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 

eeuw.  Voortaan behoorde het onderzoek naar dit taalgebruik tot het domein van gay en 

lesbian academici die bovendien zelf betrokken waren bij de politieke bevrijdingsacties 

voor homorechten van deze beweging.  Dit had tot gevolg dat de homoseksuele 

geaardheid uit het medisch, pathologisch gedachtegoed werd gehaald.  Tegelijkertijd lag 

de creatie van een nieuwe homoseksuele identiteit aan de bakermat van een schisma in 

het taalkundig denken.  Aan de ene kant stonden de progressieve politiek geëngageerde 

gays en lesbians die zich distantieerden van „the language of homosexuality‟, aan de 

andere kant van de divisie bevonden zich de conservatievelingen die hun affiniteit met 

deze specifieke taal niet onder stoelen of banken staken (Cameron & Kulick, 2003: 77). 

Deze polemiek rond het al dan niet spreken van „the language of homosexuality‟, werd in 

de derde fase van dit overzicht, in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, teniet 

gedaan.  De Gay Liberationists verkondigden het vertrek van de conservatieve denktank 

en lanceerden de komst van een nieuwe „gay and lesbian community‟.  In dit kader 

verwerft de „Homosexual Language‟ of „Gayspeak‟ door de academische wereld de status 

van de taal van een verdrukte minderheidsgroep, vergelijkbaar met „Black English 

Vernacular‟.  Hierbij werd, in tegenstelling tot „the language of homosexuality‟ in de 

vorige decennia, echter benadrukt dat deze taal de sociale identiteit van een vrij 

homogene groep vertegenwoordigt (Cameron & Kulick, 2003: 77).  Het hoogtepunt van 

deze periode was de publicatie van de eerste en nog steeds enige monografie over gay 

language, namelijk Word‟s Out:  Gay Men‟s English door William Leap in 1996.  

Volgens Leap kan „gay men‟s English‟ niet gedefinieerd worden aan de hand van een 

welbepaalde set structurele kenmerken.  Leap stelt dat de betekenis van deze kenmerken 

contextueel is gebonden en “lies in their connections to other forms of social practice – in 

this case, to the social practices that define and delimit gay experience in US society” 

(Leap, 1996: xii).   

Midden jaren negentig brak echter opnieuw een grote revolutie in de Gay and Lesbian 

Language Studies aan.  Een nieuwe generatie van politieke activisten trok het bestaande 

model van homoseksualiteit dat op identiteit berustte in vraag.  Volgens hen had de Gay 
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Liberationist politics tot de marginalisering van groepen zoals onder meer de „Black drag 

queens‟ en de „working-class femme dykes‟ geleid.  Bijgevolg ontstond een nieuwe 

politieke beweging „queer‟ die alle maatschappelijke regionen opentrok.  Dit leidde tot 

een compleet nieuwe aanpak binnen de studies over taal en gender, namelijk „queer 

linguistics‟, dat in het volgend hoofdstuk kort wordt toegelicht (Cameron & Kulick, 2003: 

77). 

 

2.2.2.4.  Queer linguistics 

De huidige fase binnen de taal- en genderstudies kan, zoals eerder al werd aangegeven, 

worden geschetst tegen de achtergrond van de polemiek rond de relatie tussen identiteit 

en homoseksualiteit.  Butler (1990) stelt de causaliteit van deze twee begrippen in vraag.  

Volgens haar functioneert identiteit niet als bron voor bepaalde taaluitingen, maar kan de 

identiteit juist als het effect van specifieke semiotische relaties worden gezien.  In 

navolging van deze stelling dat “gender and sexuality were the effects, not the source of 

gendered and sexual practice” trokken onderzoekers binnen dit studiedomein steeds meer 

in vraag of „gay language‟ een reflectie van de homoseksuele identiteit was.  Dit leidde 

tot de verwerping van de idee dat er zoiets als een „gay community‟ en een daarmee 

samenhangende „gay language‟ bestaat.  Vandaar werden de bestaande normatieve 

conventies opengetrokken en het concept „queer‟ geïntroduceerd (Butler, 1990 in 

Cameron & Kulick, 2003a: 98). 

Volgens Bucholtz en Hall (2004) dragen drie theoretische kaders bij tot het nieuwe 

domein van de queer linguistics, namelijk: queer (theory), socioculturele linguïstiek en 

het feminisme.  Aan de queer theory ontleent de queer linguistics de visie dat het concept 

„queer‟ geen vaste, categorische betekenis in zich draagt (Bucholtz & Hall, 2004: 490).  

Hoewel de term „queer‟ vaak geassocieerd wordt met de diversiteit aan identiteiten in 

niet-heteroseksuele kringen, gaande van drag queens tot „butch-femme couples‟, kan dit 

concept bijgevolg geen normatieve invulling krijgen (Cameron & Kulick, 2003a: 77; 

Bucholtz & Hall, 2004: 490). 
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Dit controversieel vertrekpunt zorgt voor heel wat verwarring in het linguïstisch 

onderzoeksdomein omtrent de exacte definiëring, afbakening en thematische studie van 

queer linguistics, zoals Wong et al. (2002) in volgend fragment aangeeft:  

Queer linguistics‟ is […] a rather ambiguous name for a subdiscipline and may mean 

different things to different people:  It is the study of language as used by „queers‟ 

(invoking „queer‟ in the sense as an identity label), it is the study of language and 

sexuality informed by certain insights from queer theory (invoking „queer‟ as a shorthand 

for „queer theory‟), it is really just a covername for „language and sexuality studies‟ but 

sounds cooler and more academic (hinting at „queer theory‟ but not really incorporating 

any of its assumptions as basic principles), it is the sociolinguistic study of any language 

use without recourse to identity categories and following the basic paradigm of queer 

theory (invoking „queer theory‟ to the fullest extent, as it has a lot to say about social 

processes apart from sexuality), it is an applied form of linguistics embedded within queer 

activism, and so on.  On the basis of Livia and Hall (1997), „queer linguistics‟ may be 

interpreted as an approach to language and sexuality which shares certain concerns with 

queer theory, but the agenda and methodology of „queer linguistics‟ has not yet been 

clearly worked out (Wong et al., 2002: 15-16). 

 

Barrett (2002) probeert aan deze polemiek een antwoord te bieden door te stellen dat 

queer linguistics niet als objectief heeft het taalgebruik van een vooraf gedefinieerde 

groep „queers‟ te bestuderen.  Volgens hem kan dit onderzoeksdomein wel beschouwd 

worden als:  “a linguistics in which identity categories are not accepted as priori entities, 

but are recognized as ideological constructs produced by social discourse” (Barrett, 2002: 

28).  

Een overzicht van alle kritieken die „queer linguistics‟ oproept, zou ons in dit beknopt 

overzicht te ver leiden.  Toch is het interessant om afsluitend nog even een blik te werpen 

op de kritiek van een van de voornaamste auteurs binnen het domein van taal en 

seksualiteit, namelijk Kulick (2002).  Hij stelt zich sterk de vraag hoe queer linguistics 

hoegenaamd als queer kan worden benoemd, gezien queer geen a priori invulling kent.  

Vanuit deze bedenking formuleert Kulick (2002)  de volgende methodologische paradox: 

My question is what exactly is it that is queer about that?  Because once we accept as 

axiomatic the observation that identities are discursively/performatively constructed (and I 

take it for granted that we all accept this), what, then, is the queer part?  What does „queer‟ 

mean?  What is special or unique about queer?  And most importantly:  if queer is not the 

same as lesbian, gay, bisexual or transgender – as all queer theorists insist that it is not – 

why, then, is the only language ever investigated to say anything about queer language the 

language of people who self-identify, or who researchers believe to be, lesbian, gay, 

bisexual or transgendered (Kulick, 2002: 65-66)?    
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3.  GENDERSPECIFIEKE TAALKENMERKEN 

 

3.1.  INTRODUCTIE 

Holmes toegelicht.  Deze auteurs hebben in de voorbije decennia elk een bijzondere 

bijdrage In dit hoofdstuk in worden de theorieën over genderspecifieke taalkenmerken 

van respectievelijk Robin Tolmach Lakoff, Deborah Tannen en in beperkte mate ook 

Janet geleverd aan het onderzoek naar de relatie tussen taal en gender door zich te 

focussen op de stereotypen over het communicatieve gedrag van mannen en vrouwen die 

in de samenleving heersen.  Gezien deze studies aan de basis liggen van de methodologie 

die in het sociolinguïstisch onderzoeksgedeelte van deze verhandeling wordt gehanteerd, 

kan een bespreking hiervan niet ontbreken.  Toch zullen we ons hierbij beperken tot die 

aspecten die relevant zijn voor het eigen onderzoek. 
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3.2.  ROBIN TOLMACH LAKOFF 

 

3.2.1.  Situering 

Zoals in 2.2.2.2.1. werd besproken, heeft Robin Tolmach Lakoff in de jaren zeventig van 

vorige eeuw heel wat pionierswerk verricht op vlak van onderzoek naar genderspecifieke 

stereotypen in taal.  Haar publicatie Language and Woman‟s Place uit 1975, die in deze 

bespreking centraal staat, vormde bovendien de grondslag voor meer dan drie decennia 

onderzoek binnen dit vakgebied (Lakoff, 2004: 3).  Hoewel critici deze uitgave veeleer 

als een culminatiepunt dan als een startsein van Lakoffs theoretisch exposé beschouwen, 

drukt ze in Language and Woman‟s Place zelf de wens tot een verdere exploratie van het 

studiedomein van taal en gender uit (Bucholtz, 2004: 121): 

But granting that this study does in itself represent the speech of only a small subpart of 

the community, it is still of use in indicating directions for further research in this area:  in 

providing a basis for comparison, a taking-off point for further studies, a means of 

discovering what is universal in the data and what is not, and why.  That is to say, I 

present what follows less as the final word on the subject of sexism in language – 

anything but that! – than as a goad to further research (Lakoff, 2004: 40). 

 

Lakoffs interesse voor het onderzoeksdomein van de taal- en genderstudies ontstond 

enerzijds vanuit haar politiek engagement in de vrouwenbeweging en anderzijds vanuit 

het transformationele debat in de linguïstiek.  Beide strekkingen leverden een protestmars 

tegen de verheffing van het “normale” en ongemarkeerde als onbetwistbaar 

gedachtegoed.  Als reactie hiertegen verlegden de generatieve semantiek en de 

linguïstische tak van de vrouwenbeweging hun aandacht naar de kleine en meer concrete 

aspecten van taal.  Deze verschuiving bracht de aandacht voor gender als studieobject 

binnen de linguïstiek op de voorgrond (Lakoff, 2004: 18). 

Deze elementen vormen meteen ook de achtergrond waartegen Language and Woman‟s 

Place kan worden geschetst.  Zowel Bucholtz (2004) als McElhinny (2004) positioneren 

Lakoff en deze publicatie in het bijzonder binnen het radicaal feministische ideeëngoed.  

Dit theoretisch kader legt de focus op de onderdrukking van vrouwen wegens hun gender 

en seksualiteit.  Radicale feministen gaan een stap verder dan de liberale strekking binnen 

deze activistenbeweging in hun eis om politieke transformaties.  Naar hun mening worden 

vrouwen universeel onderdrukt door de heersende patriarchale klasse.  Bijgevolg stellen 
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ze het principe “the personal is political” voorop (McElhinny, 2004: 130-131).  Volgens 

Bucholtz (2004) betekent deze stelling dat vrouwen zich op revolutionaire wijze kunnen 

verzetten tegen deze patriarchie indien ze zich openlijk over hun eigen ervaringen met 

deze vorm van onderdrukking uitspreken (Bucholtz, 2004: 122-123). 

Bijgevolg kan Language and Woman‟s Place als een ultieme toepassing van dit radicaal 

feministische principe worden geïnterpreteerd.  Zowel op inhoudelijk als op 

methodologisch vlak sluit Lakoffs publicatie volledig bij deze stroming aan.  Een 

thematische illustratie hiervan vormt de intentie om vrouwen te beschrijven als 

slachtoffers van wie de bijzondere bijdragen op taalkundig vlak door de heersende 

mannelijke populatie volledig worden onderschat of genegeerd (Bucholtz, 2004: 126).  

De introspectieve werkwijze, waarbij Lakoff naar anekdotes uit haar kindertijd en 

volwassen leven teruggrijpt, vormt een methodologische bijdrage tot deze strekking 

binnen het feminisme.  Hierbij had Lakoff echter niet de bedoeling zichzelf in de kijker te 

stellen.  De keuze voor deze specifieke methodologische aanpak was louter feministisch 

geïnspireerd. Hiermee wou Lakoff namelijk een helpende hand bieden aan andere 

vrouwen die zich in gelijkaardige situaties bevonden waarin machtsstructuren in vraag 

werden getrokken (Bucholtz, 2004: 124). 

Volgens Bucholtz (2004) zijn de feministische theorieën en bijhorende praktijk in het 

ganse oeuvre van Lakoff nauw met elkaar verweven.  Zo onderwerpt ze in haar 

publicaties zowel de psychotherapeutische consultatiepraktijk (Aftel & Lakoff, 1985) als 

het discours over schoonheid in de Amerikaanse cultuur (Lakoff & Scherr, 1984) aan een 

taalkundige analyse.  Hierin staat de interdisciplinaire wisselwerking tussen feminisme en 

linguïstiek steeds ter discussie (Bucholtz, 2004: 122).  

Tot slot kunnen we in deze situering nogmaals vermelden dat Lakoff eveneens een 

voortrekkersrol binnen het kwalitatieve onderzoeksparadigma en meer bepaald het 

„deficit‟ kader had (zie ook:  2.2.2.2.1.).  Toch neemt Bucholtz (2004) deze positionering 

niet als vanzelfsprekend aan.  Volgens haar kan Language and Woman‟s Place op basis 

van de mannelijke hegemonie die inherent in het werk aanwezig is, eveneens tot het 

ideeëngoed van het „dominance model‟ worden gerekend (Bucholtz, 2004: 126).  Toch 

worden Lakoff en Language and Woman‟s Place in het bijzonder, ondanks deze 

afwijkende visie van Bucholtz, nog steeds als de voornaamste exponenten van het „deficit 

model‟ beschouwd. 
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3.2.2.  Woman‟s language 

 

3.2.2.1.  Kenmerken van „woman‟s language‟ 

Lakoff (2004) brengt in Language and Woman‟s Place de hypothese naar voren over het 

bestaan van een distinctief vrouwelijk taalgebruik, waaraan ze het label „woman‟s 

language‟ toekent (zie ook: 2.2.2.2.1.).  Hiermee verwijst ze zowel naar specifieke 

linguïstische kenmerken die vrouwen zelf gebruiken, als naar de descriptieve taal die over 

vrouwen wordt gehanteerd.  Gezien het taalgebruik van vrouwen een sterke deviatie van 

de mannelijke norm vertoont, is het effect uiterst discriminerend.  Bijgevolg heeft dit 

taalgebruik volgens deze linguïste een totale ondermijning van de vrouwelijke 

persoonlijkheid als gevolg (Lakoff, 2004: 39-42).  McElhinny (2004) geeft in volgend 

fragment alvast een korte schets van de thematische toedracht van vrouwentaal: 

For Lakoff, women‟s language has three characteristics:  (1) it lacks resources for women 

to express themselves strongly, (2) it encourages women to talk about trivial subjects, and 

(3) it requires women to speak tentatively.  Lakoff argues that a female speaker faces a 

double bind.  If she does not learn to speak like a lady, she will be criticized or ostracized.  

If she does learn to speak like a lady, she will be systematically denied access to power on 

the ground that she is not capable of holding it, with her linguistic behavior as partial 

evidence for that claim (McElhinny, 2004: 130). 

 

Volgens Lakoff ligt de pedagogische aanpak inzake taalverwerving bij kinderen vanaf de 

leeftijd van vijf jaar aan de basis van de ontwikkeling van vrouwentaal.  De 

taalontwikkeling van zowel jongens als meisjes verloopt tijdens de kleuterleeftijd 

identiek, gezien beide geslachten in deze fase voornamelijk door vrouwen, waarvan in 

eerste instantie natuurlijk de moeder, worden beïnvloed.  Kleuters leren met andere 

woorden vrouwentaal als moedertaal aan, ongeacht of ze tot het mannelijke of het 

vrouwelijke geslacht behoren.  Na de leeftijd van vijf jaar worden jongens tot het gebruik 

van een expressievere, ruwere taal aangemoedigd, terwijl dit bij meisjes net wordt 

bestraft.  Bijgevolg is op de leeftijd van 10 jaar al een duidelijke discrepantie tussen het 

taalgebruik van beide geslachten aanwezig.  Jongens zijn volgens haar tweetalig.  

Hiermee bedoelt Lakoff dat de kennis van de oorspronkelijke vrouwentaal bij jongens 

aanwezig blijft, terwijl ze bovendien een tweede, mannelijke en volgens haar ook 

neutrale, taal aanleren.  De moedertaalkennis van meisjes blijft daarentegen beperkt tot de 

kennis van vrouwentaal.  Als gevolg hiervan moeten volwassen vrouwen in formele 
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omstandigheden, zoals klassikale situaties, sollicitatiegesprekken etc., leren 

overschakelen naar deze tweede, neutrale taal die ze niet beheersen.  Gezien deze 

vrouwen deze taalkennis niet van kindsbeen hebben ontwikkeld, ervaren ze dezelfde 

problemen als anderstalige personen die zich ongemakkelijk en onzeker voelen wanneer 

ze zich proberen uit te drukken in een nieuw aangeleerde taal.  Dit probleem leidt volgens 

Lakoff tot de subordinatie van vrouwen (Lakoff, 2004: 40-41). 

Lakoff geeft in haar publicatie Language and Woman‟s Place een uitvoerige beschrijving 

van de linguïstische variabelen die deel uit maken van vrouwentaal weer.  Vooraleer in 

deze verhandeling over te gaan tot een gedetailleerde beschrijving van deze elementen, is 

het noodzakelijk nog even halt te houden bij enkele nuances die deze auteur in haar 

theorie aanbracht, maar die door vele critici op de achtergrond werden geschoven bij het 

becommentariëren van haar publicatie. 

Met de uitgave van Language and Woman‟s Place heeft Lakoff in de eerste plaats uiting 

willen geven aan haar visie op de aanwezigheid van een nauwe connectie tussen het 

ideologische concept gender enerzijds en gender in de praktijk anderzijds.  Toch werd 

deze invalshoek door critici vaak genegeerd, waardoor deze ideologische constructie ten 

onrechte als een accurate beschrijving van het taalgebruik van vrouwen uit de 

dagdagelijkse realiteit werd aangenomen (Bucholtz, 2004: 124).  Bucholtz (2004) 

beschrijft het probleem van de foutieve interpretatie van het concept vrouwentaal dat naar 

aanleiding van de receptie van dit werk bij een groot aantal critici ontstond.  Volgens deze 

auteur heeft Lakoff in haar volgende publicaties deze ideologische beschouwing dan ook 

sterker geëxpliciteerd (Bucholtz, 2004: 124).  Onder meer in Talking Power uit 1990 

karakteriseert Lakoff de variabelen die ze tot vrouwentaal rekent als: “behavior 

supposedly typical of women across the majority of cultures:  alleged illogic, 

submissiveness, sexual utility to men, secondary status” (Lakoff, 1990: 202-203).  

Hoewel Lakoff (2004) in haar werk benadrukt dat het inderdaad een ideologische schets 

en bijgevolg een stereotyperende weergave van het taalgebruik van vrouwen betreft, kan 

het belang van deze theorie naar haar mening geenszins worden ondermijnd.  Gezien 

stereotypen op een basisveronderstelling rusten over hoe vrouwen op maatschappelijk 

vlak geacht worden zich taalkundig te uiten, reikt hun invloed verder dan deze van louter 

statistische correlaties (Lakoff, 2004: 83).  Livia (2004) voegt hier aan toe dat Language 

and Woman‟s Place in de eerste plaats inzicht geeft in de persuasieve kracht die 
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stereotypen met zich meedragen.  Vervolgens evalueert deze publicatie eveneens het 

belang van het gebruik van stereotypen als analytisch instrument in de linguïstiek (Livia, 

2004: 145).  Lakoff (2004) vervolledigt dit pleidooi als volgt: 

Stereotypes are not to be ignored:  first, because for a stereotype to exist, it must be an 

exaggeration of something that is in fact in existence and able to be recognized; and 

second, because one measures oneself, for better or worse, according to how well or 

poorly one conforms to the stereotype one is supposed to conform to (Lakoff, 2004: 94). 

 

Bovendien had Lakoff bij de beschrijving van deze linguïstische kenmerken een 

welbepaalde populatie voor ogen.  Dit was meer bepaald de vrouwelijke bevolking van 

“Middle America”, en in het bijzonder behorend tot de “middle class” (Lakoff, 2004: 80).  

Vervolgens vult Lakoff deze oorspronkelijke groep aan, door het gebruik van 

vrouwentaal eveneens aan enkele minderheidsgroepen als hippies, Britse aristocraten en 

mannen uit de academische wereld toe te wijzen.  Deze groepen kunnen volgens haar 

eveneens vrouwentaal gebruiken zonder het gevaar te lopen dat hun mannelijkheid in 

vraag wordt gesteld (Lakoff, 2004: 45-46).  Talbot (1998) meldt in dit verband dat Lakoff 

in geen geval de intentie had zich op linguïstisch vlak over het universeel taalgebruik van 

vrouwen uit te spreken, maar zich in haar visie uitdrukkelijk beperkt tot “Middle 

America” (Talbot, 1998: 38).  Eckert (2004) gaat een stap verder in dit dispuut door te 

beweren dat de geportretteerde vrouw in Language and Woman‟s Place evenzeer als haar 

vermeend taalgebruik een ideologische constructie is.  Lakoffs vrouwelijke spreker 

beantwoordt volgens deze auteur helemaal niet aan het stereotype vrouwbeeld dat de 

(Amerikaanse) samenleving domineert.  Daarentegen is ze veeleer een weerspiegeling 

van hoe de „ideale‟ vrouw wordt veronderstelt zich te gedragen.  Ze is met name een 

“ideological artifact” (Eckert, 2004: 165).    

Tot slot accentueert Lakoff eveneens dat haar theoretische uiteenzetting over vrouwentaal 

zich situeert op het domein van de zeer informele spreekstijlen en de spreektaal  (Lakoff, 

2004: 83).  Language and Woman‟s Place kan dus best worden omschreven als een 

ideologische benadering van taalstereotypen, die voornamelijk door vrouwen in informele 

gesprekssituaties worden gebruikt. 

Met deze kritische vooropstellingen in gedachten, kunnen we de aandacht vestigen op de 

voornaamste componenten van vrouwentaal.  Lakoff definieerde in Language and 

Woman‟s Place een elftal kenmerken die tot vrouwentaal behoren.  Hierbij beklemtoont 
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ze onmiddellijk dat deze lijst niet exhaustief is.  Er zijn ontegenzeglijk nog andere 

linguïstische elementen die kenmerkend zijn voor vrouwelijk taalgebruik, maar die om 

diverse redenen niet in deze lijst werden opgenomen.  Sommige patronen, zoals onder 

meer typisch vrouwelijke intonatiepatronen, zijn volgens haar gewoonweg moeilijk 

definieerbaar in een schriftelijke exposé (Lakoff, 2004: 81).  Vandaar beperkt ze zich in 

haar publicatie tot de volgende taalkundige features: 

 

A)  EXACTE KLEURBENAMINGEN      

Volgens Lakoff (2004) brengen vrouwen veel nauwkeurigere, exactere differentiaties in 

het kleurenspectrum dan mannen aan.  Woorden als “beige”, “ecru”, “aquamarine”, 

“lavender” zijn bijgevolg nagenoeg onbestaande in het lexicon van laatstgenoemden.  Dit 

is volgens haar te wijten aan het triviale, irrelevante aspect van deze verschillen vanuit 

mannelijk opzicht.  Meer nog, mannen hebben de neiging kwesties die hen niet 

aanbelangen of die geen betrekking hebben op hun ego over te laten aan vrouwen, gezien 

deze groep toch geen belangrijke beslissingen hoeft te nemen.  Deze lexicale ongelijkheid 

reflecteert met andere woorden de sociaal ondergeschikte positie van vrouwen (Lakoff, 

2004: 43). 

 

B)  WOORDENSCHAT MET BETREKKING TOT HUISHOUDELIJK WERK 

Aansluitend bij het item „exacte kleurbenamingen‟, brengt Lakoff een volgend 

onderscheid op lexicaal vlak tussen mannen en vrouwen aan.  Vrouwen beschikken over 

een uitgebreid gamma aan woorden die aan specifiek vrouwelijke interesses en 

huishoudelijk werk gerelateerd zijn, zoals bijvoorbeeld:  “magenta”, “shirr”, “dart (in 

sewing)” etc..  Mannen kunnen deze woordenschat volgens haar enkel spottend gebruiken 

(Lakoff, 2004: 78)  
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C)  LEGE ADJECTIEVEN 

Lakoff definieert deze specifieke subgroep binnen de adjectieven als volgt:  “a group of 

adjectives which have, besides their specific and literal meanings, another use, that of 

indicating the speaker‟s approbation or admiration for something (Lakoff, 2004: 45).”  

Hoewel sommige van deze adjectieven, zoals “great”, “terrific”, “cool”, “neat” hun 

neutraliteit naar de sekse van de spreker toe behouden, is het grootste deel van de lege 

adjectieven of „empty adjectives‟ exclusief voor vrouwelijke sprekers voorbehouden.  

“Adorable”, “charming”, “sweet”, “lovely” en “divine” zijn slechts enkele voorbeelden 

die Lakoff in deze context aanhaalt.  Volgens haar kunnen vrouwelijke sprekers, in 

tegenstelling tot mannelijke sprekers, zich beroepen op de vrije keuze tussen „neutrale‟ of 

„exclusief vrouwelijke‟ lege adjectieven.  Toch wijst Lakoff in dit verband op een 

semantisch verschil tussen beide groepen lege adjectieven.  De groep die behoort tot 

vrouwentaal geeft meer bepaald een impliciet waardeoordeel weer over de concepten 

waarop ze van toepassing zijn.  Deze referenten behoren tot het triviale domein en zijn 

bijgevolg irrelevant in de mannelijke wereld die door macht en invloed wordt 

gedomineerd (Lakoff, 2004: 45-46). 

Enkele maatschappelijke minderheidsgroepen ontsnappen aan de vrouwelijke 

exclusiviteitsregel voor het gebruik van deze lege adjectieven.  Dit geldt volgens Lakoff 

in de eerste plaats voor de hippies, gezien machtsstructuren en gelddorst niet tot hun 

preoccupaties behoren.  Vervolgens behoren Britse aristocraten en mannelijke academici 

eveneens tot de frequente gebruikers van feminiene lege adjectieven. Britse aristocraten 

hoeven zich niet noodzakelijk op het arbeidsethos te beroepen om als een gentlemen te 

worden gepercipieerd.  Tot slot besluit Lakoff dat de positie van mannelijke academici 

sterk aansluit bij deze van de gemiddelde vrouw:  “they don‟t really work, they are 

supported in their frivolous pursuits by others, what they do doesn‟t really count in the 

real world (Lakoff, 2004: 47).”  Vandaar kunnen deze drie sociale groepen, naar analogie 

met de vrouwelijke sprekers, feminiene lege adjectieven aanwenden zonder een impliciete 

semantische regel te overtreden.  
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D)  ZWAKKE EXPLETIEVEN 

De maatschappelijke discrepantie betreffende het verwachtingspatroon over hoe mannen 

en vrouwen geacht worden te spreken, wordt nogmaals bevestigd in het gebruik van 

zwakke expletieven of „weaker expletives‟.  Lakoff verstaat hieronder betekenisloze 

partikels en stopwoorden allerhande, die in de zin een teken van zwakte vanwege de 

spreker laten weerschijnen.  Voorbeelden van zwakke expletieven zijn onder meer:  “oh 

dear”, “goodness”, “oh fudge” (Lakoff, 2004: 44).  Gezien het niet-referentiële karakter 

van deze partikels, weerspiegelen ze louter een affectieve expressie.  

Volgens deze linguïste is het gebruik van deze interjecties exclusief voorbehouden aan de 

vrouwelijke populatie.  Mannen, daarentegen, kunnen vrijuit de sterkere, agressievere 

versies van deze interjecties hanteren, zoals bijvoorbeeld “damn”, “shit”, “hell” etc..  

Volgens Lakoff worden vrouwen vanaf de kindertijd aangemoedigd om zich als “little 

ladies” te gedragen en hun taalgebruik hieraan te conformeren.  Bijgevolg worden ze 

gestimuleerd hun zwakte publiekelijk te uiten, terwijl dit bij mannen net andersom is.  

Vandaar wordt aan de hand van het feminiene gebruik van deze zwakke expletieven 

opnieuw een sociale ongelijkheid op linguïstisch vlak weerspiegeld (Lakoff, 2004:  43-

45). 

 

E)  AANHANGSELVRAGEN 

Aanhangselvragen of „tag-questions‟ vormen een belangrijke indicator voor vrouwentaal.  

Lakoff geeft in Language and Woman‟s Place meer uitleg over de eigenschappen van een 

aanhangselvraag:   

A tag, in its usage as well as its syntactic shape (in English) is midway between an 

outright statement and a yes-no question:  it is less assertive than the former, but more 

confident than the latter.  Therefore it is usable under certain contextual situations:  not 

those in which a statement would be appropriate, nor those in which a yes-no question is 

generally used, but in situations intermediate between these (Lakoff, 2004: 48). 

 

De positie die de aanhangselvraag tussen de mededelende zin en de polaire vraag inneemt 

bepaalt eveneens het gebruik ervan.  De aanhangselvraag wordt ingeschakeld als de 

spreker een mededelende zin wil uiten, maar onzeker is over het waarheidsgehalte van de 

uitdrukking.  Bijvoorbeeld:  “John is here, isn‟t he?” ten opzichte van de ja/nee-vraag “Is 
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John here?” (Lakoff, 2004: 48).  De constructie met aanhangselvraag biedt aan de 

geadresseerde als het ware een vluchtweg aan, waardoor deze persoon het niet 

noodzakelijk met de spreker eens hoeft te zijn.  In dit opzicht creëert de aanhangselvraag 

een verzachtende context waarin de inhoud van de uiting kan worden geplaatst. 

Volgens Lakoff (2004) worden aanhangselvragen opmerkelijk meer door vrouwen dan 

mannen gebruikt in situaties waarin de spreker halsstarrig probeert te vermijden een 

uitspraak over een bepaalde kwestie te doen.  In deze context heeft de spreker vooral het 

doel voor ogen een mogelijk conflict met de geadresseerde uit de weg te gaan.  De 

keerzijde van deze medaille is echter dat de spreker bij de toehoorder een onzekere of 

visieloze indruk wekt.  Een kritiek die natuurlijk volledig aan de leefwereld van vrouwen 

kan worden toegeschreven (Lakoff, 2004: 49). 

 

F)  HEDGES 

Een van de belangrijkste linguïstische elementen van Lakoffs theorie is zonder meer het 

gebruik van „hedging devices‟.  Lakoff (2004) definieert „hedging devices‟ als:  “words 

that convey the sense that the speaker is uncertain about what he (or she) is saying, or 

cannot vouch for the accuracy of the statement (Lakoff, 2004: 79)”.  De lijst met 

voorbeelden is talrijk en bevat onder meer:  “well”, “y‟know”, “kinda”, “sorta”, “I guess”, 

“I think”, “I wonder” etc. (Lakoff, 2004: 79).  Hedging kan in de linguïstiek met ander 

woorden worden omschreven als het reduceren van de kracht van een uiting door middel 

van de introductie van kleine woordjes, „hedging devices‟ genaamd.  Talbot (1998) voegt 

hier aan toe dat „hedging devices‟ worden ingeschakeld om een tentatief aspect aan een 

uitspraak toe te voegen, zodat deze minder dogmatisch lijkt.  Bovendien duiden ze vaak, 

maar niet noodzakelijk, op onzekerheid (Talbot, 1998: 39). 

Volgens Lakoff illustreert het overvloedig gebruik van deze „hedging devices‟ door 

vrouwen perfect hun maatschappelijk ongelijke positie.  Gezien hedges een uiting 

verzwakken, zelfs camoufleren, zijn deze elementen het ultieme instrument om zich op 

taalkundig vlak op een vrouwelijke en bovenal onderdanige manier uit te drukken.  

Hoewel een minimaal gebruik van „hedging devices‟ een positief effect, zoals 

beleefdheid, kan bewerkstelligen, leidt het excessief aanwenden hiervan tot de verdere 
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subordinatie van de vrouwelijke sprekers.  Lakoff (2004) verduidelijkt haar standpunt 

betreffende hedging: 

So these hedges do have their uses when one really has legitimate need for protection, or 

for deference (if we are afraid that by making a certain statement we are overstepping our 

rights), but used to excess, hedges, like question intonation, give the impression that the 

speaker lacks authority or doesn‟t know what he‟s talking about.  Again, these are familiar 

misogynistic criticisms, but the use of these hedges arises out of a fear of seeming too 

masculine by being assertive and saying things directly (Lakoff, 2004: 79). 

 

G)  INTENSIVEREND GEBRUIK VAN „SO‟ 

Lakoff relateert de taalkundige variabele „so‟ aan de „hedging devices‟, maar kent het in 

haar bespreking toch een aparte status toe.  Hoewel er geen restrictie op de toepassing van 

dit element naar één van beide geslachten geldt, kunnen we het vaker in vrouwentaal 

aantreffen.  Dit is zonder twijfel te danken aan het vermogen waarmee deze variabele de 

intensiteit van een uiting kan afzwakken of dubbelzinnig maken.  Aan de hand van het 

intensiverende „so‟ kunnen vrouwelijke sprekers hun expliciete mening makkelijk 

achterwege laten en hun persoonlijk standpunt omtrent een kwestie reduceren (Lakoff, 

2004: 79-80).  Deze variabele bevestigt bijgevolg nogmaals Lakoffs visie op het onzekere 

communicatieve gedrag van vrouwen. 

Ter illustratie kunnen we stellen dat de uitspraak :  “I like him very much”, 

ondubbelzinnig een sterk affectieve emotie uitdrukt.  Indien we in deze zin echter „very‟ 

vervangen door het intensiverende „so‟, bekomen we een totaal ander effect.  “I like him 

so much” balanceert opnieuw op de grens van het tentatieve.  Het creëert een zekere mate 

van ambiguïteit in de uitspraak.  De spreker wil misschien wel uitdrukking geven aan een 

intens gevoel, maar doet dit om bepaalde redenen niet en verkiest tussen de lijnen door te 

communiceren (Lakoff, 2004: 80). 

  

H)  HYPERCORRECTE GRAMMATICA 

Hiermee verwijst Lakoff naar de typisch vrouwelijke tendens om zoveel mogelijk voor 

standaardtaalvormen te opteren.  De oorzaak is volgens haar te wijten aan het 

pedagogisch ideaal waarbij vrouwen geacht worden zich te behoeden voor elke vorm van 
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agressief of ruw taalgebruik  (Lakoff, 2004: 80).  Dit taalkundig opvoedingsaspect heeft 

echter hypercorrectheid tot gevolg. 

 

I)  SUPERBELEEFDE VORMEN 

Vrouwen worden verondersteld een veel beleefdere spreekstijl na te streven dan mannen.  

Dit doel wordt uiteraard bereikt door middel van de hierboven beschreven 

superbeleefdheid op grammaticaal vlak.  Toch gaan vrouwen volgens Lakoff nog een stap 

verder in het gebruik van allerlei taalelementen om aan de maatschappelijke druk inzake 

beleefdheid te beantwoorden.  Het veelvuldig gebruik van eufemismen, dankwoorden en 

beleefdheidsverzoeken behoort tot de expertise van elke vrouw.  Verder vermijden ze ten 

stelligste onfatsoenlijke en tactloze uitdrukkingen, vloeken en plat taalgebruik.  Een 

overtreding van deze impliciete gedragsregel betekent een sociale doodsteek voor de 

vrouwelijke spreker, terwijl dit bij de mannelijke spreker toegeeflijk wordt getolereerd of 

simpelweg als typisch mannelijk gecatalogeerd (Lakoff, 2004: 77, 80).  Verder 

ontwikkelde Lakoff in haar publicatie Language and Woman‟s Place een apart luik over 

beleefdheid (zie ook: 2.3.1.2.3.) 

 

J)  EMFATISCHE BEKLEMTONING 

Lakoff stelt dat vrouwen hun uitingen extreem beklemtonen uit angst niet ernstig te 

worden genomen.  Dit veroorzaakt echter een contradictoir effect.  Onbewust plaatst de 

spreker zich in een onzekere positie door te benadrukken dat de inhoudelijke boodschap 

extra klemtoon nodig heeft om de andere persoon te kunnen overtuigen.  Hiermee 

versterkt ze impliciet de gedachte dat deze boodschap inherent de nodige 

overtuigingskracht mist.  Lakoff (2004) verwijst hiernaar ook met de term “speaking in 

italics” (Lakoff, 2004: 81). 

 

K)  VROUWEN VERTELLEN GEEN GRAPJES 

Tot slot beëindigd Lakoff haar exposé over de componenten die deel uitmaken van 

vrouwelijk taalgebruik met de thematische stelling dat vrouwen geen grapjes kunnen 
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vertellen.  Volgens haar ontbreken vrouwen elk gevoel voor humor.  Naast de 

ontbrekende capaciteit om zich op een humoristische wijze uit te drukken, zijn ze zelfs 

niet in staat grappen te begrijpen (Lakoff, 2004: 80-81).    

 

Zoals in 2.2.2.2.1. al werd aangegeven brengt het gebruik van vrouwentaal ernstige 

consequenties op maatschappelijk vlak met zich mee.  Samengevat verhindert deze wijze 

van communicatie niet alleen de persoonlijke ontplooiing van de vrouw, maar staat het 

eveneens elke realisatie op professioneel vlak in de weg.  Lakoff (2004) beschrijft in 

volgend fragment de implicaties van vrouwentaal voor haar sprekers: 

The ultimate effect of these discrepancies is that women are systematically denied access 

to power, on the grounds that they are not capable of holding it as demonstrated by their 

linguistic behavior along with other aspects of their behavior; and the irony here is that 

women are made to feel that they deserve such treatment, because of inadequacies in their 

own intelligence and/or education.  But in fact it is precisely because women have learned 

their lessons so well that they later suffer such discrimination (Lakoff, 2004: 42). 

 

Vervolgens benadrukt Lakoff dat een vrouw op sociaal vlak enkel status kan verwerven 

via de positie die haar vader, man of partner bekleedt.  Hoewel ze dit sociologisch feit als 

vanzelfsprekend aanneemt, vindt Lakoff het toch opmerkelijk dat dit overduidelijk in de 

taal weerspiegeld wordt (Lakoff, 2004: 58). 

Een veel voorkomende kritiek op haar beschrijving van vrouwentaal is volgens Lakoffs 

eigen zeggen het argument dat elk van deze componenten evengoed door mannen in hun 

conversaties kan worden aangewend.  Lakoff kan dit bezwarend commentaar niet 

weerleggen.  De kenmerken van vrouwentaal die ze in Language and Woman‟s Place 

beschrijft kunnen inderdaad door mannelijke sprekers worden gebruikt.  Toch stelt ze dat 

dit sterk van man tot man varieert.  Sommigen zullen nooit één van de vrouwelijke 

linguïstische elementen hanteren, terwijl anderen enkele tot vele van deze componenten 

zullen gebruiken.  Lakoff besluit dat niet louter gender dan wel reële macht de decisieve 

factor binnen de problematiek rond vrouwentaal vormt.  Hierbij aansluitend argumenteert 

ze dat in de dagdagelijkse realiteit vrouwen nu eenmaal, als gevolg van hun gender, in 

veel mindere mate macht hebben of een machtsgevoel bezitten dan mannen.  Vandaar zijn 

vrouwen gewoonweg meer geneigd hun toevlucht te zoeken tot het gebruik van 

vrouwentaal (Lakoff, 2004: 81-82).   
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3.2.2.2.  Powerless language 

Eén van de belangrijkste kritieken op Language and Woman‟s Place is geconcentreerd 

rond de notie „powerless language‟.  Hoewel Lakoff in haar argumentatie betreffende 

vrouwentaal de factor macht duidelijk een determinerende rol toekent, ontstond een 

polemiek die zich centraliseerde rondom de vraag of vrouwentaal wel echt als 

„vrouwentaal‟ kan worden gelabeld.  Critici voerden strijd om deze linguïstische 

kenmerken niet als vrouwentaal maar als „powerless language‟ te catalogiseren. 

De voornaamste onderzoekers die zich op dit domein begaven waren ongetwijfeld O‟Barr 

en Atkins.  Zij gingen in de jaren ‟70 van vorige eeuw in een Amerikaanse rechtszaal op 

exploratie naar verschillen in het taalgebruik tussen mannelijke en vrouwelijke getuigen.  

Met een duidelijk gedefinieerde reeks linguïstische kenmerken die op Lakoffs theorie 

waren gebaseerd, gingen ze in de North Carolina superior criminal court aan de slag.   

Daar onderzochten ze ruim 150 uur getranscribeerd materiaal om de hypothese van hun 

voorganger over vrouwentaal te toetsen.  Aan de hand van de resultaten van hun studie 

lanceerden O‟Barr en Atkins zware kritiek op Lakoff (Coates, 1986: 112-114; Graddol & 

Swann, 1989: 84-85).  Coates (1986) vat deze kritische standpunten als volgt samen: 

  1.  WL features are not characteristic of the speech of all women […]. 

  2.  WL features are not restricted to the speech of female speakers […]. 

3.  The scores of speakers can be placed on a continuum (from high to low) – women have 

high scores while more men have low scores) (Coates, 1986: 114) 

 

Op basis van hun onderzoek halen O‟Barr en Atkins (1980) Lakoffs theorie over 

vrouwentaal volledig neer.  Volgens hen correleren de linguïstische kenmerken die 

Lakoff als vrouwelijk bestempeld niet met het geslacht van de spreker, maar met twee 

andere factoren.  Enerzijds speelt de sociale status - waarmee ze refereren naar hoog 

opleidingsniveau, middenklasse en professionele achtergrond - een rol.  Anderzijds 

kennen ze de sprekers voorgaande ervaringen in de rechtbank eveneens een belangrijke 

factor toe.  Hieruit besluiten O‟Barr en Atkins dat Lakoffs definitie van vrouwentaal niet 

houdbaar is en vervangen deze door de notie „powerless language‟.  Deze auteurs 

beargumenteren hun standpunt door erop te wijzen dat vrouwentaal en zwakke of 

machteloze taal door elkaar werden gehaald als gevolg van de maatschappelijke positie 

van vrouwen.  Gezien vrouwen meestal een lagere sociale positie innemen, spreken ze 
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vaker deze zwakke taal.  Dit is echter louter het gevolg van hun maatschappelijke 

positionering en heeft echter niks te maken met hun gender (Coates, 1986: 112-114; 

Graddol & Swann, 1989: 84-85).  O‟Barr en Atkins (1980) vatten hun standpunt over 

zwakke of machteloze taal samen:  

[…] the tendency for more women to speak powerless language and for men to speak less 

of it is due, at least in part, to the greater tendency of women to occupy relatively 

powerless social positions.  What we have observed is a reflection in their speech behavior 

of their social status.  Similarly, for men, a greater tendency to use the more powerful 

variant (which we will term powerful language) may be linked to the fact that men much 

more often tend to occupy relatively powerful positions in society (O‟Barr en Atkins, 

1980: 104).  

 

McConnell-Ginet (2004) gaat echter in de tegenaanval door te pleiten dat de kritiek van 

O‟Barr en Atkins op vrouwentaal een zeer eenzijdige visie is.  Volgens haar sluit de 

theorie van deze twee auteurs Lakoffs visie op vrouwelijk taalgebruik volledig uit, door te 

stellen dat deze kenmerken uitsluitend op zwak taalgebruik wijzen.  Haar kritiek spitst 

zich voornamelijk op dit binair denkpatroon toe.  Naar haar mening voldoen de 

beschreven linguïstische kenmerken zowel aan de definitie van vrouwentaal als aan deze 

van zwakke of machteloze taal.  O‟Barr en Atkins hanteren bijgevolg geheel onterecht 

deze restrictie.  Daarom stelt McConnell de opvatting dat dit taalgebruik:  “might index 

gender in part through indexing lack of power (McConnell-Ginet, 2004: 140).” 

Verder wijdde ook de linguïste Deborah Tannen (1991/2007) zich in haar publicatie You 

Just Don‟t Understand aan de noties vrouwentaal versus zwakke taal toe (zie ook:  

3.3.2.).  Volgens haar wordt vrouwentaal echter volkomen onterecht als zwakke taal 

bestempeld.  De oorzaak is te wijten aan een puur mannelijke interpretatie van de kwestie.  

In tegenstelling tot mannen zoeken vrouwen naar haar mening in de eerste plaats 

verbondenheid met andere personen tijdens het communiceren.  Vandaar hanteren zij 

vaker een indirecte of “bedekte” spreekstijl die gericht is op de ontwikkeling van 

persoonlijke contacten in plaats van statusverwerving.  Vanuit mannelijk opzicht lijkt het 

verwerven van onderling contact veeleer dan macht of status als beloning een teken van 

zwakheid.  De vrouwelijke, indirecte communicatiestijl wordt daarom als „zwakke taal‟ 

omschreven.  Eigenlijk betreft het dus louter een sekseverschil in de spreekstijl en een 

communicatiekloof tussen beide geslachten in plaats van een machtsweerspiegeling op 

linguïstisch vlak (Tannen: 1991/2007, 234-236). 
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3.2.2.3.  Beleefdheid 

Naast de linguïstische kenmerken betreffende beleefdheid die Lakoff (2004) tot 

vrouwentaal rekent, wijdde ze in Language and Woman‟s Place eveneens een apart 

hoofdstuk aan haar theorie over beleefdheid.  Hierin probeert ze naar eigen zeggen enkele 

tentatieve „werkregels‟ voor de verschillende beleefdheidsvormen in diverse contextuele 

situaties op te stellen (Lakoff, 2004: 78). 

Lakoff (2004) vertrekt in Language and Woman‟s Place van de veronderstelling dat drie 

werkregels aan de basis liggen voor een universeel aanvaarde beleefdheidscode.  Deze 

regels zijn volgens haar: 

  1. Formality:  keep aloof. 

  2. Deference:  give options. 

  3. Camaraderie:  show sympathy (Lakoff, 2004: 88). 

 

Deze werkregels hebben elk een specifieke invulling en kunnen bijgevolg los van elkaar 

functioneren.  Regel één betreft alle conversatievormen die een zekere graad van 

formaliteit aanwijzen.  Hieronder verstaat Lakoff onder meer vakjargon, het gebruik van 

de passieve vorm in academische teksten, het onpersoonlijke voornaamwoord „one‟, het 

auteursgebruik van „we‟, hypercorrecte vormen, gebruik van aanspreektitels en het 

vermijden van spreektalige vormen.  Regel één bewerkstelligt hoofdzakelijk de 

superioriteit van de spreker boven de geadresseerde.  Aan de hand van de tweede regel 

bereikt de geadresseerde net het tegengestelde effect, namelijk superioriteit over de 

spreker.  Onder deze regel, die eerbied en respect hoog in het vaandel draagt, omvat 

Lakoff eufemismen, hedges en aanhangselvragen, zolang de laatstgenoemden geen 

aanduiding zijn van onzekerheid over de inhoud van de uiting.  Regel drie concentreert 

zich rond het thema kameraadschap, door de invoering van spreektaal, vloeken, 

scheldwoorden, roepnamen en al naargelang de situatie, de aanspreking met ofwel enkel 

een voornaam ofwel enkel een familienaam.  Gezien de inhoudelijke tegenstelling van 

regels één en drie, sluiten deze elkaar in eenzelfde context uit (Lakoff, 2004: 87-90).  

Verder grijpt Lakoff in haar publicatie eveneens terug naar de vier basisregels van de 

conversatie, „Rules of Conversation‟, die H.P. Grice (1968) in zijn paper “The Logic of 

Conversation” formuleert.  Deze conversatieregels zijn meer bepaald: 
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  1. Quality.  Say only what is true. 

  2. Quantity.  Say only as much, and just as much, as is necessary. 

  3. Relevance.  Be relevant. 

4. Manner.  Be perspicuous.  Don‟t be ambiguous.  Don‟t be obscure.  Be succinct (Grice, 

1968 geciteerd in Lakoff, 2004: 93).  

 

Verder benadrukt Grice (1968) dat deze conversatieregels vaak worden overtreden zonder 

de communicatie in gevaar te brengen.  Meer nog, door één van deze regels te 

overschrijden, kan de spreker indirect een bepaalde boodschap toevoegen aan de uiting.  

Grice verwijst naar een dergelijke overtreding met de term „conversational implicature‟ 

(Grice, 1968 in Lakoff, 2004: 93). 

Aan de hand van de drie werkregels en de theorie van Grice komt Lakoff tot een 

algemene definiëring van de verschillen in beleefdheid tussen de beide geslachten.  

Volgens haar heerst in onze samenleving het stereotiep beeld dat vrouwentaal volledig 

ingaat tegen de conversatieregels van Grice, terwijl mannentaal deze consequent 

respecteert.  Gezien Lakoff aanneemt dat in stereotiepen steeds een bepaalde graad van 

waarheid schuilt, kunnen deze stellingen niet zomaar worden genegeerd.  Vandaar 

verdiept ze zich in Language and Woman‟s Place in de verschillen tussen mannen en 

vrouwen betreffende het al dan niet naleven van deze beleefdheidsprincipes (Lakoff, 

2004: 87-93). 

Vervolgens komt Lakoff tot het besluit dat het veeleer wenselijk is om te spreken over 

twee mogelijke conversatiestijlen op vlak van beleefdheid, dan over een stereotype 

mannelijke of vrouwelijke  aanpak.  Hierbij bevestigt ze echter wel dat de ene 

conversatiestijl hoofdzakelijk door mannen en de andere hoofdzakelijk door vrouwen 

wordt gehanteerd.  Zo zouden vrouwen geneigd zijn de drie werkregels van Lakoff na te 

leven.  Bovendien gebruiken ze opvallend meer conversationele implicaturen en is hun 

gespreksstijl gericht op interpersoonlijke exploratie.  Mannen daarentegen respecteren 

voornamelijk de conversatieregels van Grice en richten zich op een directe, feitelijke 

manier van communiceren (Lakoff, 2004: 94-95). 

Bijgevolg zijn vrouwen volgens Lakoff beleefder dan mannen.  Bovendien zijn ze in veel 

grotere mate geïnteresseerd om meer over de persoonlijkheid van de gesprekspartner te 

weten te komen.  Daarentegen gaan mannelijke conversaties veeleer over allerhande 
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externe onderwerpen dan over persoonlijke kwesties.  Toch benadrukt ze geen 

waardeoordeel over beide conversatiestijlen te vellen.  Zowel mannen als vrouwen gaan 

de mist in als ze niet gemakkelijk van de ene stijl naar de andere kunnen overschakelen 

als de situatie dit vereist.  Volgens haar is de oorsprong van het onderscheid tussen de 

twee conversatiestijlen al in de kindertijd terug te vinden.  Al vanaf heel prille leeftijd 

richten jongens zich in gesprekken op externe zaken, zoals bijvoorbeeld het bouwen van 

een garage, een strijdkamp voeren etc..  Dit terwijl meisjes op die leeftijd graag over 

gevoelsmatige kwesties spreken, bijvoorbeeld over wie wiens beste vriendin is.   De 

vroege verschillen op vlak van conversaties blijven volgens Lakoff op latere leeftijd 

gewoon behouden (Lakoff, 2004: 94-96).  

Lakoff rondt haar theoretisch exposé over beleefdheid af met een exploratie van de 

conversatiestijl in gemengde groepen.  Hierbij komt ze tot het besluit dat er een 

noemenswaardig verschil bestaat in het naleven van de beleefdheidsregels tussen groepen 

met enkel vrouwen, enkel mannen of gemengde groepen.  Volgens haar is dit verschil te 

wijten aan de factor „male bonding‟ of het gevoel van kameraadschap die tussen mannen 

heerst.  De beleefdheid die bij mannen primeert is bijgevolg geconcentreerd rond de derde 

werkregel van Lakoff (2004), namelijk “camaraderie:  show sympathy (Lakoff, 2004: 

88)”.  Vrouwen hechten meer belang aan een vorm van beleefdheid die gebaseerd is op 

een combinatie van regels één en twee:  formaliteit en eerbied/respect.  Vandaar wordt in 

vrouwentaal zoveel mogelijk de kenmerken van kameraadschap vermeden, zoals:  

grappen vertellen, het gebruik van roepnamen, taboetaal, uitbundige expressies etc..  

Volgens Lakoff zijn in uitsluitend vrouwelijke gezelschappen omhelzingen en het 

bespreken van persoonsgebonden zaken de enige kenmerken die hierop wijzen.  Toch 

komt dit in veel geringere mate voor dan in mannelijke groepen.  Opmerkelijk verdwijnen 

alle beleefdheidsvormen die kameraadschap impliceren zodra zich ook maar één persoon 

van het andere geslacht in de groep mengt.  Verder gedragen mannen zich veel beleefder 

in het gezelschap van vrouwen dan in situaties met louter mannen (Lakoff, 2004: 94-102).  

Tot slot, is het met het oog op het onderzoeksgedeelte van deze verhandeling nuttig om 

nog even een blik te werpen op de aanvullingen en accenten die de Nieuw-Zeelandse 

linguïste Janet Holmes bovenop de beleefdheidstheorie van Lakoff poneerde.  Holmes‟ 

beleefdheidstheorie concentreert zich rond de onderdelen aanhangselvraag, hedging en 

het gebruik van standaardtaal. 
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Hoewel Lakoff het gebruik van aanhangselvragen tot vrouwentaal rekent en ze bijgevolg 

ook een beleefde connotatie krijgen, is de situatie volgens Holmes complexer dan haar 

voorgangster beschrijft.  Holmes vecht in dit opzicht Lakoffs standpunt in verband met 

het tentatieve aspect van aanhangselvragen aan.  Lakoff concentreert zich op het 

onzekerheidsgehalte dat deze vragen uitdrukken, waardoor ze volgens haar vooral door 

vrouwen in beleefde situaties worden gebruikt (Mesthrie et al., 2000: 236-237).  Volgens 

Holmes (1995) kunnen de aanhangselvragen echter veel meer dan louter onzekerheid 

uitdrukken.  Zij maakt een onderscheid tussen vier mogelijke functies van 

aanhangselvragen: 

- Epistemic modal tags, which are used to express uncertainty about information being 

conveyed: 

Young woman recounting school experiences to her friend 

I did my exam in sixty-three was it. 

-  Challenging tags, which are confrontational; they may boost the force of an utterance 

or pressure someone into replying: 

Superintendent to Detective Constable during interview criticizing the Constable‟s 

performance 

A: you‟ll probably find yourself um before the Chief Constable, okay? 

B: Yes, sir, yes, understood. 

-  Facilitative tags, which invite the addressee to contribute to the conversation: 

Host, Fiona, to Tom, a guest at her dinner party 

You‟ve got a new job Tom haven‟t you? 

-  Softening tags, which reduce the force of potentially negative utterances: 

Wife to husband viewing flood on kitchen floor 

Well that wasn‟t the best bit of plumbing you‟ve ever done was it (Holmes, 1995: 75-81). 

 

Holmes beschouwt in haar theorie enkel de faciliterende en „softening‟ of verzachtende 

aanhangselvragen als indicators van beleefdheid.  Meer nog, de aanhangselvragen die 

epistemische modaliteit uitdrukken en de „challenging‟ aanhangselvragen zijn zelfs 

onbeleefde uitingen.  Verder maakt Holmes binnen de beleefde aanhangselvragen nog een 

onderscheid tussen positieve en negatieve beleefdheid.  Faciliterende aanhangselvragen 

drukken volgens haar bezorgdheid voor de toehoorder uit, wat ze als een positieve 

beleefdheidsindicator beschouwt.  Verzachtende aanhangselvragen daarentegen zijn 

indicators van negatieve beleefdheid, gezien ze een potentiële bedreiging voor de 
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toehoorder onderdrukken (Mesthrie et al., 2000: 236-237).  Holmes (1992/2001) voegt 

hier uitdrukkelijk aan toe dat aan alle aanhangselvragen een tentatieve eigenschap 

toewijzen duidelijk misleidend is (Holmes, 1992/2001: 290). 

Hoewel Holmes in haar onderzoek eveneens tot het besluit komt dat vrouwen meer 

aanhangselvragen dan mannen gebruiken, vormt zich op dit vlak ook een onderscheid 

tussen beide geslachten.  Mannen hanteren vaker aanhangselvragen die epistemische 

modaliteit uitdrukken, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan de faciliterende 

aanhangselvragen (Mesthrie et al., 2000: 236-237).  Holmes (1992/2001) merkt 

bovendien een duidelijk functioneel onderscheid in het gebruik van deze 

aanhangselvragen.  Vrouwen benadrukken vooral de beleefdheids- en affectieve functies 

van deze instrumenten.  Bijgevolg gebruiken ze deze aanhangselvragen als indicators van 

faciliterende, positieve beleefdheid.  Mannen daarentegen wenden aanhangselvragen 

voornamelijk om onzekerheid uit te drukken aan (Holmes, 1992/2001: 290-291).  Deze 

visie contrasteert sterk met Lakoffs theorie die het gebruik van aanhangselvragen als 

onderdeel van vrouwentaal rekent.  Zo krijgt het tentatieve aspect bij Lakoff een veel 

groter aandeel dan volgens Holmes‟ theorie daadwerkelijk het geval is. 

Wat betreft hedging nuanceert Holmes (1992/2001) nogmaals Lakoffs theorie.  Volgens 

laatstgenoemde kan een minimaal gebruik van hedges een beleefde indruk wekken.  Toch 

wordt in haar theorie het tentatieve, onzekere aspect van deze instrumenten voorop 

geplaatst (Talbot, 1998: 39).  Holmes ontkent de tentatieve eigenschap van hedges niet, 

maar benadrukt dat deze linguïstische kenmerken in zeer diverse contexten kunnen 

worden gebruikt.  Dit heeft uiteraard implicaties voor de functionele toewijzing ervan.  

Naar haar mening worden hedges dan ook vaker ingezet om beleefdheid veeleer dan om 

onzekerheid uit te drukken (Holmes, 1992/2001: 291). 

Tot slot wijst Holmes (1992/2001), net zoals Labov, Milroy en anderen, nogmaals op het 

gebruik van standaardtaalvormen als indicator van beleefdheid.  Volgens haar gebruiken 

vrouwen inderdaad meer standaardtaalvormen dan mannen.  Toch stelt zij de oorzaak van 

dit gegeven sterk in vraag.  Volgens Holmes is het niet echt duidelijk waarom vrouwen 

dit doen, gezien ze zich in een streektalige variant, zoals dat van Liverpool of Glasgow, 

evengoed beleefd kunnen uitdrukken.  Een mogelijke verklaring zou volgens haar een 

vrouwelijke drang naar maatschappelijke waardering kunnen zijn.  Daarenboven proberen 

ze ook te vermijden dat andere personen aan hun taalgebruik aanstoot zouden kunnen 
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nemen.  Deze laatstgenoemde factor vindt Holmes alvast hoopgevend, gezien deze 

bezorgdheid zich richt op de gesprekspartner en niet louter op bejag van de eigen status.  

Hoe dan ook vraagt ze zich als één van de weinige taalkundigen sterk af waarom de 

oorzaak steeds in het vrouwelijke kamp moet worden gezocht.  De vraag zou even zeer 

kunnen zijn „waarom gebruiken mannen minder standaardtaalvormen?‟ (Holmes, 

1992/2001: 159-160).   
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3.3.  DEBORAH TANNEN 

 

3.3.1.  Situering 

Als belangrijkste exponent van het „difference‟ kader (zie ook: 2.2.2.2.3.), maakte 

Deborah Tannen in de jaren negentig van de voorgaande eeuw furore met haar werk You 

Just Don‟t Understand of Je Begrijpt Me Gewoon Niet.  Hoewel de receptie van dit werk 

in academische kringen met argusogen werd bekeken, was het succes bij het grote publiek 

immens (Cameron, 1995: 31-35).  Zowel Talbot (1998) als Cameron (1995) bevestigen 

dat de geloofwaardigheid van de feministische literatuur door populariserende uitgaven, 

waaronder Tannens publicatie, zwaar onder vuur kwam te liggen.   Ondanks deze vele 

kritieken wordt het „difference model‟ in de taal- en genderstudies nog steeds gehanteerd.  

Het grote succes heeft Tannen volgens deze auteurs dan ook vooral te danken aan de 

talrijke media-aandacht voor haar publicatie en de brede reikwijdte van het werk, gaande 

van sociolinguïstische leiddraad, feministische academische publicatie tot psychologisch 

handboek en zelfs vertegenwoordiger van het zelf-hulp genre (Talbot, 1998: 98, 132; 

Cameron, 1995: 31-35). 

Hoewel de socioloog John Gumperz en de antropologen Daniel Maltz en Ruth Borker aan 

de werkelijke basis van de ontwikkeling van het „difference‟ kader stonden, vermeldt 

Tannen (1991/2007) zelf Robin Tolmach Lakoff als belangrijkste invloed op haar positie 

als linguïste.  Lakoffs toewijding aan de taal- en genderstudies vormde voor Tannen de 

directe stimulans om dit onderzoeksdomein verder te exploreren.  In Je Begrijpt Me 

Gewoon Niet komt Tannens eerbetoon aan deze linguïste dan ook ten volle tot uiting 

(Tannen, 1991/2007: 7-10). 

Net zoals haar voorganger en leermeester Lakoff, wijkt Tannen van de academische 

verwachtingen af, door de analyse van dagdagelijkse conversaties en de gevolgen ervan 

op de persoonlijke levenssfeer en het relationeel domein voorop te plaatsen (Tannen, 

1991/2007: 9).  Tannen (1991/2007) geeft zelf aan dat de doelstelling van Je Begrijpt Me 

Gewoon Niet zowel een sociolinguïstische als een psychotherapeutische invalshoek 

reflecteert.  Aan de hand van dit werk wou ze namelijk inzicht bieden in de 

communicatieve moeilijkheden tussen beide geslachten.  Volgens haar is er geen sprake 

van echte communicatie tussen mannen en vrouwen, waardoor gesprekken vaak 
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uitmonden in misverstanden en onnoemelijke frustraties.  De opzet van deze publicatie is 

dan ook duidelijk een referentiewerk voor zowel mannen als vrouwen te zijn, zodoende 

communicatieve misverstanden te reduceren of op zijn minst beter te begrijpen (Tannen, 

1991/2007: 9-16).  

Andere publicaties van Tannen zijn onder meer Conversational Style:  Analyzing Talk 

Among Friends (1984) en That‟s Not What I meant! How Conversational Style Makes or 

Breaks Your Relations with Others (1986). 

 

3.3.2.  Je Begrijpt Me Gewoon Niet 

Tannen (1991/2007) vertrekt in haar publicatie van de basishypothese van het „difference‟ 

kader (zie ook:  2.2.2.2.3.).  Samengevat, stelt ze dat jongens en meisjes van kindsbeen af 

als het ware in verschillende culturen opgroeien.  Deze seksesegregatie veroorzaakt 

ernstige problemen op vlak van de onderlinge gespreksstijlen.  Eenmaal jongeren de 

volwassen leeftijd bereiken, blijven deze verschillen tussen beide geslachten behouden.  

Hieruit besluit ze dat de communicatie tussen mannen en vrouwen best vergeleken kan 

worden met interculturele communicatie.  Vandaar is er tussen mannen en vrouwen 

onderling nooit sprake van echte communicatie (Tannen, 1991/2007: 14-15). 

Tannen (1991/2007) bouwt verder op deze basishypothese van het „difference‟ kader en 

stelt zo vast dat er eigenlijk twee werelden bestaan:  een mannelijke en een vrouwelijke.  

Mannen benaderen de wereld volgens haar vanuit een individueel standpunt, waarbij ze 

zichzelf een bepaalde plaats in een maatschappelijke hiërarchie toekennen.  Hun volledige 

leven staat in het teken van het behouden van deze positie of het hogerop raken.  Een 

echte “krachtmeting”, zoals Tannen beschrijft.  Vrouwen daarentegen ervaren het leven 

vanuit een zekere verbondenheid met de rest van de wereld.  Hun onderhandelingen zijn 

dan ook veeleer op het behoud van deze sociale netwerken dan op status en presteren 

gericht (Tannen, 1991/2007: 18-19). 

De verschillen tussen een mannelijke en vrouwelijke wereld vormen het vertrekpunt van 

waaruit bepaalde denkpatronen ontstaan en van waaruit men persoonlijke en 

maatschappelijke problemen zal benaderen (Tannen, 1991/2007: 18-19).  Vanuit deze 

gedachte bouwt Tannen (1991/2007) in haar publicatie een aantal peilers op, waarrond ze 
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de communicatieve problemen tussen mannen en vrouwen probeert te duiden.  Dit zijn 

onder andere:  intimiteit versus onafhankelijkheid, verbondenheid versus status, begrip 

versus advies, metaboodschap versus boodschap, contactgericht versus informatiegericht 

spreken en privé versus openbaar spreken.  Met deze peilers in gedachten neemt Tannen 

vervolgens een aantal specifieke thema‟s onder de loep, waarbij ze de problematische 

verhouding tussen mannen en vrouwen op deze vlakken probeert te analyseren.  Deze 

thema‟s zijn onder andere:  langs elkaar heen praten, kletsen en roddelen, grapjes 

vertellen, interrupties, onderwerpen en lichaamstaal.  

De verschillen tussen deze beide werelden en de problemen die deze situatie met zich 

meebrengt, worden in Je Begrijpt Me Gewoon Niet aan de hand van voorbeelden en 

anekdotes overvloedig geïllustreerd.  Vandaar is het interessant om, bij wijze van 

illustratie, even één van de vele gesprekssituaties die ze omschrijft om haar stellingen 

over de miscommunicatie tussen beide geslachten te staven in deze verhandeling op te 

nemen.  Naar de verdere bespreking toe wordt het aan de hand van dit voorbeeld ook 

duidelijk wat Tannen precies verstaat onder de idee dat mannen en vrouwen naast elkaar 

communiceren.  In het volgend fragment schetst ze een gesprek tussen het echtpaar Eve 

en Mark, na een recente borstoperatie die Eve moest ondergaan: 

Kort na de operatie, toen zij met haar zusje sprak, zei ze dat het idee haar van streek 

maakte, dat er in haar was gesneden en dat het haar verdriet deed als zij naar de 

hechtingen keek, omdat ze een litteken hadden achter gelaten dat de vorm van haar borst 

had veranderd.  Haar zusje zei:  “Ik weet het.  Toen ik geopereerd was, voelde ik 

hetzelfde.”  Eve maakte dezelfde opmerking tegen haar vriendin Karen, die zei:  “Ik weet 

het.  Het is alsof je lichaam geschonden is.”  Maar toen zij haar man, Mark, vertelde hoe 

zij zich voelde, zei hij:  “Je kunt met behulp van plastische chirurgie het litteken laten 

verwijderen en de vorm van je borst laten herstellen.”  […] “Ik laat me niet meer 

opereren!” protesteerde zij.  “Het spijt me als het je niet bevalt zoals het eruit ziet.”  Mark 

was gekwetst en begreep er niets van.  “Dat kan me helemaal niet schelen”, protesteerde 

hij.  “Dat stoort me helemaal niet.”  Zij vroeg:  “Waarom zeg je me dan dat ik plastische 

chirurgie moest laten toepassen?”  Hij antwoordde:  “Omdat je zei dat jij van streek was 

over de manier waarop je eruit zag.” (Tannen, 1991/2007: 44).” 

 

Deze situatieschets illustreert duidelijk de problematiek die op het niveau van de 

boodschap tussen de mannelijke en vrouwelijke gespreksstijl heerst.  De mannelijke 

gesprekspartner, Mark, probeert de pas geopereerde vrouw gerust te stellen door te 

suggereren dat het litteken niet haar schuld is en ze er zich daarom geen zorgen voor hoeft 

te maken.  De vrouwelijke gesprekspartner, Eve, daarentegen, vat zijn argumenten als een 

bewijs dat hij het litteken van haar operatie als hinderlijk ervaart op.  Tegelijkertijd lijkt 

het voor Eve alsof haar echtgenoot haar probleem minimaliseert, gezien het volgens hem 
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met een extra operatie kan worden verholpen.  Dit terwijl Eve louter geruststellende en 

begrijpende woorden van haar man wou horen.  Mark is eveneens gekwetst omdat Eve 

zijn raad niet als positief ervaart.  Volgens Tannen situeren de problemen in deze context 

zich voornamelijk op het domein van de peilers begrip versus advies:  “Hij nam de rol 

van probleemoplosser op zich, terwijl zij alleen maar bevestigd wilde worden in haar 

gevoelens (Tannen, 1991/2007: 44-45).” 

Tannen heeft in haar publicatie dan ook veel aandacht voor een concept dat zij als 

„genderlect‟ definieert.  Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke spreekstijl 

vertoont volgens haar gelijkenissen met de verschillen en communicatiestoornissen die 

tussen verscheidene dialecten voorkomen.  Vandaar ontwikkelt ze hiervoor een analoog 

begrip:  „genderlect‟ of „sekselect‟.  Volgens haar ligt in het concept „genderlect‟ dan ook 

de oplossing voor de communicatieproblemen tussen mannen en vrouwen verscholen.  

Net zoals een dialect uit een andere regio kan worden aangeleerd, is dit eveneens, 

weliswaar tot op zekere hoogte, het geval voor het aanleren of op zijn minst begrijpen van 

het „genderlect‟ van het andere geslacht (Tannen, 1991/2007: 37, 312-313).  In 

tegenstelling tot Lakoffs theorie, zijn de talen van beide geslachten, in dit geval de 

„genderlecten‟, dus volledig evenwaardig.  Bovendien omvat Tannens uiteenzetting 

hoopgevend advies, gezien dit probleem naar haar mening kan worden verholpen.  

Tannen (1991/2007) legt dit als volgt uit: 

Het begrijpen van „sekselecten‟ maakt het mogelijk om te veranderen – om te proberen op 

een andere manier te spreken – wanneer je dat wilt.  Maar zelfs als niemand verandert, 

brengt het verstaan en begrijpen van de „sekselecten‟ toch een verbetering in de relaties 

teweeg.  Als mensen zich eenmaal realiseren dat hun partners een andere spreekstijl 

hebben, zullen zij verschillen eerder accepteren zonder zichzelf, hun partners of hun 

relatie de schuld te geven (Tannen, 1991/2007: 37, 312-313). 

 

Tot slot van deze inleiding, geeft Tannen (1991/2007) in Je Begrijpt Me Gewoon Niet al 

haar vermoeden dat haar werk ongetwijfeld heftige kritieken zal uitlokken aan.  Niet 

alleen van de critici uit de academische wereld, zoals na de publicatie zou blijken, maar 

eveneens van de leek die zich door deze uitgave voelt aangevallen.  Volgens Tannen is dit 

voornamelijk te wijten aan de drang tot generalisatie die andere populariserende werken 

kenmerkt.  Hierdoor worden voornamelijk overeenkomsten in de kijker gezet en 

verschillen geminimaliseerd.  Tannen gaat in Je Begrijpt Me Gewoon Niet de uitdaging 

aan om net deze verschillen te belichten.  Bovendien stelt ze in haar werk expliciet vast 
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dat mannen en vrouwen evenveel schuld in de oorzaak van de miscommunicatie treft.  

Vandaar anticipeert Tannen in Je Begrijpt Me Gewoon Niet al op deze kritiek door zich 

de bekende tafelkleed-metafoor uit Lakoffs publicatie (2004) toe te eigenen:  

Ondanks deze gevaren ga ik deelnemen aan de groeiende discussie over sekse en taal 

omdat het risico, de verschillen te negeren groter is dan het gevaar ze bij de naam te 

noemen.  Je kunt iets groots niet laten verdwijnen door het onder het kleed te vegen; je 

struikelt erover en je komt languit op de grond terecht als je je naar de andere kant van de 

kamer waagt.  Het ontkennen van wezenlijke verschillen kan de verwarring alleen maar 

vergroten, die toch al wijdverspreid is in deze tijd waarin verschuivingen en 

veranderingen binnen de relaties tussen vrouwen en mannen aan de orde van de dag zijn 

(Tannen, 1991/2007: 13) 

 

Vervolgens kunnen we enkele thematische eenheden die in Je Begrijpt Me Gewoon Niet 

worden omschreven van naderbij bekijken:  

 

A) KLETSEN EN RODDELEN 

Het stereotiepe idee dat vrouwen veel meer praten dan mannen wordt vaak benoemd met 

de termen „kletsen‟ en „roddelen‟.  Hoewel deze concepten veelal negatieve connotaties 

krijgen, beschouwt Tannen (1991/2007) kletsen en roddelen als bijzonder belangrijke 

constructies voor de opbouw van intimiteit tussen vrouwen onderling.  Het vertellen van 

dagdagelijkse gebeurtenissen en details uit het eigen leven en dat van anderen vormt een 

essentieel onderdeel van de vriendschapsrelaties tussen vrouwen.  Bovendien voelen 

vrouwen een zekere graad van verbondenheid door het delen van hun problemen met 

elkaar.  Vandaar bereiken vrouwen volgens Tannen een hogere graad van intimiteit dan 

mannen.  Laatstgenoemden concentreren zich in gesprekken voornamelijk op 

informatieve onderwerpen, zoals onder andere politiek en sportieve gebeurtenissen.  

Praten over details uit het eigen leven en dat van anderen beschouwen mannen dan ook 

als “verachtelijk”.  Bijgevolg vormen de negatieve connotaties van kletsen en roddelen 

een weerspiegeling van de mannelijke kijk op de vrouwelijke gespreksstijl (Tannen, 

2007: 95-103). 
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B) GRAPJES VERTELLEN 

Tannens (1991/2007) visie op de stelling dat vrouwen geen grappen kunnen vertellen 

noch begrijpen verschilt enigszins met Lakoffs (2004) standpunt hieromtrent.  In 

tegenstelling tot haar voorganger, ontkent Tannen ten stelligste dat vrouwen niet in staat 

zijn grappen te vertellen.  Volgens haar is het echter wel zo dat vrouwen minder snel 

grappen zullen vertellen wanneer ze zich in een groot gezelschap bevinden.  Verder geeft 

Tannen aan dat vrouwen hun grappen voornamelijk aan seksegenoten vertellen.  Slechts 

sporadisch uiten zij zich op een expliciet grappige wijze tegenover mannen en in een 

gemengde groep gebeurt dit zelfs zelden.  Mannen daarentegen staan net te springen om 

voor een (relatief) grote groep grappen te vertellen.  Voor hen maakt het geslacht van de 

toehoorders geen enkel verschil uit (Tannen, 1991/2007: 86-88). 

Volgens Tannen (1991/2007) zijn deze verschillen tussen beide geslachten te wijten aan 

de oppositie die op het domein van informatiegericht of openbaar en contactgericht of 

privé spreken aanwezig is.  Mannen geven volgens haar theorie de voorkeur aan 

informatiegericht spreken.  Dit betekent naast het letterlijk spreken in openbare situaties, 

ook het spreken in grote groepen met onbekende deelnemers.  Hierdoor neemt de kans op 

statusverschillen tussen de deelnemers toe, met een informatiegericht spreken tot gevolg.  

Vrouwen daarentegen geven uitdrukkelijk de voorkeur aan contactgericht of privé 

spreken.  Een kleine groep bekende gezichten en weinig statusverschil zijn voor hen dus 

de ideale gesprekscontext.  Vandaar zijn ze minder geneigd grappen te vertellen in een 

groepsgebeuren (Tannen, 1991/2007: 86-87). 

 

C) INTERRUPTIES 

Tannen (1991/2007) haalt in dit verband de stereotiepe opvatting aan “dat vrouwen te 

veel praten en dat zij mannen in de rede vallen (Tannen, 1991/2007: 195).”  Toch wordt 

deze uitspraak onmiddellijk weerlegd aan de hand van linguïstisch onderzoek naar dit 

fenomeen.  Hieruit zou blijken dat het net mannen zijn die vrouwen interrumperen en niet 

andersom.  Hoe dan ook getuigen zowel de stereotiepe opvatting als het wetenschappelijk 

bewijs van een vijandige houding van mannen en vrouwen ten opzichte van het fenomeen 

interruptie.  Meer nog, interruptie wordt als een overtreding beschouwd, waarbij de 

„aanvaller‟ de andere probeert te domineren.  Tannen probeert vanuit deze gedachtegang 
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een theorie op te bouwen rond de verhouding tussen interruptie en dominantie.  Volgens 

haar heeft het al dan niet interpreteren van de interruptie als een kwestie van dominantie 

opnieuw te maken met het verschil in spreekstijl tussen mannen en vrouwen: 

Vrouwen en mannen vinden dat zij door elkaar worden geïnterrumpeerd, omdat zij 

verschillende dingen trachten te bereiken met spreken.  Mannen die een gesprek 

benaderen als een krachtmeting, zullen waarschijnlijk geen pogingen ondernemen om de 

woorden van de ander te steunen maar zullen de conversatie in een andere richting 

proberen te leiden, misschien in een richting die hun de mogelijkheid biedt alle aandacht 

op zichzelf te vestigen door een verhaal of mop te vertellen of kennis tentoon te spreiden.  

Maar terwijl zij dit doen, verwachten zij van hun gesprekspartners dat zij zich daartegen 

zullen verzetten.  Vrouwen die voor deze pogingen zwichten, doen dit niet omdat zij zwak 

of onzeker zijn, maar omdat zij weinig ervaring hebben in het afslaan van pogingen om 

het stuur van de conversatie in handen te krijgen.  Zij zien het feit dat de conversatie in 

een andere richting wordt gestuurd niet als een zet in een spel, maar als een schending van 

de spelregels (Tannen, 1991/2007: 223-224). 

 

 

D) ONDERWERPEN 

Om de verschillen in de onderwerpen die beide geslachten aanhalen tijdens een 

conversatie te analyseren doet Tannen in Je Begrijpt Me Gewoon Niet een beroep op 

voorgaande onderzoeken van Alice Deakins en Deborah Lange.  Uit de studie van 

Deakins (1989) blijkt dat, zoals al werd aangehaald bij de bespreking van „kletsen‟, de 

onderwerpen waarover mannen spreken voornamelijk geconcentreerd zijn rond zaken, 

eten, sport en recreatie.  Vrouwen daarentegen voeren in de eerste plaats gesprekken over 

mensen – zowel vrienden, kinderen als partners -, gezondheid en gewichtscontrole.  

Opmerkelijk is echter dat vrouwen, wanneer ze in mannelijk gezelschap vertoeven, zich 

volledig conformeren aan de gespreksonderwerpen van hun mannelijke gesprekspartners 

(Deakins, 1989 in Tannen, 1991/2007: 247-248).  Lange (1988) voerde op haar beurt een 

soortgelijk onderzoek naar de gespreksonderwerpen van tieners uit.  Zij komt eveneens 

tot het besluit dat tienermeisjes de gespreksonderwerpen van de mannelijke 

leeftijdsgenoten overnemen wanneer ze zich in hun gezelschap bevinden (Lange, 1988 in 

Tannen, 1991/2007: 248).  Tannen (1991/2007) concludeert bijgevolg dat “man-vrouw 

conversaties meer op mannenconversaties lijken dan op vrouwenconversaties (Tannen, 

1991/2007: 248).”  Vrouwen bevinden zich met andere woorden in een benadeelde 

situatie wanneer ze zich in een gemengd gezelschap begeven.  Volgens haar ontbreken 

vrouwen bovendien de ervaring om dit type van conversaties te voeren.  Dit alles leidt tot 

een grote ontevredenheid bij de vrouwelijke populatie over de kwaliteit van hun 
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conversaties met mannen.  Mannen uiten daarentegen in veel mindere mate hun 

ongenoegen over dezelfde conversaties (Tannen, 1991/2007: 248-249). 

 

3.3.3.  Kritische beschouwingen 

Ondanks de best-seller status die Je Begrijpt Me Gewoon Niet bij het brede publiek heeft 

verworven, werd Tannen naar aanleiding van deze publicatie door de academische wereld 

zwaar onder vuur genomen.  Coates (1998) bevestigt dat Tannens populariserende uitgave 

een zelden geziene hetze aan kritiek in het sociolinguïstisch vakdomein deed ontstaan 

(Coates, 1998: 415).  Vandaar kan een beknopt overzicht van de kritische bedenkingen 

rond Je Begrijpt Me Gewoon Niet in dit hoofdstuk niet ontbreken.  

Vele critici beschouwen het volledig buiten beschouwing laten van macht en dominantie 

als determinerende factoren in conversaties tussen beide geslachten als een eerste 

belangrijk struikelblok in Tannens publicatie.  Troemel-Ploetz (1998) verduidelijkt dit 

kritisch standpunt in volgend fragment: 

[…] one searches in vain for concepts like dominance, control, power, politics of gender, 

sexism, discrimination, and finds two of them mentioned after 200 pages but not explored, 

borrowed probably from another author. Concepts like feminism or patriarchy never 

occur, being evidently far too radical for the author.  Tannen is selling political naïveté, 

but neither is sociology quite so naïve nor linguistics quite as apolitical as Tannen would 

have us believe (Troemel-Ploetz, 1998: 448). 

 

Talbot (1998) en Uchida (1992) sluiten zich bij Troemel-Ploetz‟ visie aan.  Zij voegen 

hier bovendien aan toe dat de „twee culturen theorie‟ die Tannen (1991/2007) in haar 

werk voorstelt eigenlijk een herinterpretatie is van wat in oorsprong als dominant 

mannelijk gedrag kan worden beschreven.  Volgens hen is Tannens voorstelling, waarin 

beide geslachten als evenwaardig-maar-anders worden geportretteerd, dan ook louter een 

illusie.  Tannen beschrijft in Je Begrijpt Me Gewoon Niet de frustraties die conversaties 

op persoonlijk vlak tussen mannen en vrouwen oproepen.  Hierbij laat ze echter volledig 

buiten beschouwing dat sociale structuren en asymmetrische machtsverhoudingen een 

niet te verwaarlozen invloed op deze relaties uitoefenen (Talbot, 1998, 136-137; Uchida, 

1992: 559).  Uchida (1992) voegt hier aan toe dat Tannen louter aandacht voor de 

individuele intentie van de mannelijke spreker heeft.  Mannen zeggen bepalen uitingen 



106 
 

om een bepaalde persoonlijke doelstelling te bereiken.  Dat mannen als gevolg van 

bepaalde sociale structuren of verschillen evengoed dominantie kunnen uitoefenen, laat 

Tannen volledig terzijde.  Vandaar vestigt Uchida sterk de aandacht op de mogelijke 

aanwezigheid van niet-intentionele dominantie vanuit mannelijke hoek in gesprekken 

tussen beide geslachten (Uchida, 1992: 559).  Talbot (1998) besluit hieruit dat louter 

rekening houden met de intentie van de spreker niet voldoende is om genderverschillen in 

het gedrag te beschrijven.  Onbewust spelen evenzeer andere factoren, waaronder 

maatschappelijke structuren, mee (Talbot, 1998: 137). 

Vervolgens beschuldigt Cameron (1995) Tannen in dit opzicht van “social essentialism”.  

Hiermee bedoelt ze dat Tannen (1991/2007) in Je Begrijpt Me Gewoon Niet de 

verschillen die te wijten zijn aan de maatschappelijk ongelijke positionering van mannen 

en vrouwen voorstelt als alledaagse banale feiten.  Nergens in haar publicatie lijkt Tannen 

zich ook maar enigszins af te vragen waarom of waarvoor deze linguïstische verschillen 

worden geuit.  Dat deze taalverschillen veroorzaakt zijn door sociale ongelijkheden en ze 

bovendien ook instaan om deze ongelijkheden in stand te houden, daar staat Tannen 

volgens Cameron niet eens bij stil (Cameron, 1995: 40-42). 

Deze houding van Tannen (1991/2007) is zowel volgens Cameron (1995) als Troemel-

Ploetz (1998) niet alleen naïef, maar brengt ook schade aan het politieke standpunt van 

het feminisme toe.  Beide auteurs betreuren dat dit populariserend werk mogelijk de 

teloorgang van drie decennia strijdvoering op feministisch vlak betekent.  Deze 

bedreiging wordt enerzijds gevormd door het totale gebrek aan opinievorming in deze 

publicatie.  Feministische linguïstiek wordt door Tannen gewoonweg genivelleerd tot een 

divisie in het zelfhulp genre.  Elk inzicht in de sociale ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen waar de voorbije dertig jaar voor is gestreden, wordt compleet onder tafel 

geveegd door deze af te zwakken tot een individueel veeleer dan een politiek probleem 

(Cameron, 1995: 42; Troemel-Ploetz, 1998: 446).  Anderzijds ontmoedigt Tannen in Je 

Begrijpt Me Gewoon Niet de lezer elke poging om de strijd voor vrouwenrechten aan te 

binden.  Vrouwen worden in dit werk niet tot actie aangezet, gezien ze volgens deze 

auteur helemaal niet hoeven op te boksen tegen mogelijk dominant gedrag van mannen.  

Alle problemen zijn eenvoudig te wijten aan misverstanden tussen de twee gespreksstijlen 

die beide geslachten hanteren.  Er is bijgevolg geen enkele behoefte om dominant 

mannelijk gedrag met de vinger te wijzen (Talbot, 1998: 138-139).   
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Troemel-Ploetz (1998) vat haar ongenoegen betreffende de beperkingen van Tannens 

publicatie als volgt samen: 

This is a dishonest book precisely because of its non-engaged and apolitical stance.  It 

veils and conceals the political analysis to which women have given their energy during 

the last 30 years, and the changes they have brought about with the help of fair men.  It 

waters down our insights; it equalizes where differences have to be acknowledged; it 

hardly ever talks about inequity – and never with real concern; it again and again stops 

short of drawing any political inferences that would suggest that significant changes are 

needed in the communication and relationships between women and men (Troemel-

Ploetz, 1998: 446). 

 

Bovendien interpreteert Troemel-Ploetz (1998) het gebrek en absolute gemis aan 

referenties van befaamde theorieën en studies binnen de linguïstische en psychologische 

deelgebieden, waar Tannen (1991/2007) met haar publicatie nochtans toebehoort, als een 

bewuste keuze van deze auteur.  De Duitse linguïste verwijst in dit verband naar talrijke 

studies van onder meer Aries, Edelsky, Goodwin, Spender en Fisher die in Je Begrijpt Me 

Gewoon Niet ofwel compleet worden genegeerd ofwel slechts zeer oppervlakkig de revue 

passeren.  Deze theorieën dragen echter uitdrukkelijk het feministisch standpunt uit, 

gezien ze de problematiek betreffende mannelijke dominantie en superioriteit aanvechten.  

Bijgevolg slaagt Tannen er op deze wijze in om elke vorm van politieke partijdigheid 

doeltreffend uit de weg te gaan (Troemel-Ploetz, 1998: 448). 

Verder is volgens Troemel-Ploetz (1998) de basishypothese van Tannen‟s publicatie – dat 

communicatie tussen beide geslachten als crossculturele communicatie kan worden 

gedefinieerd -  zowel onbewezen als niet wetenschappelijk gefundeerd.  Volgens haar is 

er helemaal geen sprake van seksesegregatie tijdens het opgroeien in de kindertijd en de 

adolescentie.  Bijgevolg is er naar haar mening geen enkel argument om aan te nemen dat 

jongens en meisjes, mannen en vrouwen in twee verschillende linguïstische werelden 

leven.  Integendeel, beide geslachten spenderen gemiddeld meer tijd in gemengde dan 

seksegesegregeerde situationele contexten (Troemel-Ploetz, 1998: 447).  Dit kritisch 

argument van Troemel-Ploetz wordt bevestigd door het etnografisch onderzoek van 

Thorne (1993) naar interactiepatronen tussen beide geslachten op Amerikaanse scholen.  

Deze auteur bewijst aan de hand van haar studie dat deze interactiepatronen veel 

complexer verlopen dan Tannen in haar boek voorstelt.  Jongens en meisjes maken buiten 

de school net vaker deel uit van gemengde dan niet-gemengde vriendschapsgroepen.  
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Bovendien houden ze binnen de schoolmuren heimelijk contacten met elkaar (Thorne, 

1993: 50). 

Vandaar weerleggen heel wat gereputeerde onderzoekers de visie op crossculturele 

communicatie tussen mannen en vrouwen die Tannen (1991/2007) in haar publicatie 

hanteert.  Volgens Talbot (1998) is het zeer onwaarschijnlijk dat mannen en vrouwen 

dagdagelijks samenleven zonder zich ervan bewust te zijn dat het tegengestelde geslacht 

een totaal andere gespreksstijl dan die van de eigen sekse hanteert (Talbot, 1998: 140-

141).  Meer nog, volgens Eckert en McConnell-Ginet (1992) zijn mannen en vrouwen 

juist sterk bewust van elkaars gespreksstijl en spelen ze wederzijdse verwachtingen op dit 

vlak dan ook voortdurend uit (Eckert & McConnell-Ginet, 1992: 467).  Freed (1992) 

voegt hier aan toe dat mannen en vrouwen elkaars gesprekstijl ook probleemloos kunnen 

overnemen wanneer wenselijk is.  In tegenstelling tot Tannens theorie kunnen mannen 

wel degelijk de vrouwelijke rapport stijl in plaats van de eigen report stijl gebruiken.  

Mannen schakelen bijvoorbeeld feilloos op deze vrouwelijke spreekstijl over als ze 

vleiend spreken (Freed, 1992: 149). 

Tot slot neemt ook Troemel-Ploetz (1998) volledig afstand van Tannens visie op 

crossculturele misverstanden in gesprekken tussen mannen en vrouwen.  Volgens haar 

verlopen conversaties tussen mannelijke en vrouwelijke gesprekspartners helemaal niet zo 

oppervlakkig als Tannen (1991/2007) in haar publicatie suggereert.  Mannen begrijpen 

naar haar mening zeer goed wat vrouwen willen zeggen, maar spelen enkel in op de 

vrouwelijke gesprekspartner als het henzelf goed uitkomt.  Vandaar weigeren mannen 

heel vaak zich te schikken naar de noden van vrouwelijke gesprekspartner en boven alles 

beschikken vrouwen nu eenmaal niet over de capaciteit om mannen naar hun wensen te 

laten plooien.  Bijgevolg zullen mannen uiteraard vaker tevreden zijn na het gesprek dan 

vrouwen (Troemel-Ploetz, 1998: 451).  Mannelijke superioriteit en dominantie spelen wel 

degelijk een cruciale rol in de conversationele problemen tussen beide geslachten.  

Troemel-Ploetz vat haar visie op Tannens beschrijving van deze problematiek nogmaals 

samen: 

She completely misses the point that conversations are constructed, that people don‟t „fall 

into differences of their interactional habits‟ (p.125) or „find themselves arrayed in an 

asymmetrical alignment‟ (p.125), but that we produce equality or inequality, symmetry or 

asymmetry in every conversation, only it is usually the more powerful who have the 

choice to give up some of their privileges and rights, and the less powerful who cannot 

just demand equality or symmetry and get it (Troemel-Ploetz, 1998: 456). 
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4.  HYPOTHESEN EN ONDERZOEKSVRAGEN 

 

In de medische achtergrondliteratuur werd gedurende de voorbije decennia aandacht 

besteed aan het genderrolgedrag van patiënten die aan een Genderidentiteitsstoornis 

lijden.  Hierbij kwam in de studies van onder andere Pauly (1974), Finney et al. (1975), 

Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. (2002) steeds tot uiting 

dat transseksuele personen het stereotiepe gedragspatroon behorend tot hun 

genderidentiteit overaccentueren.  Bovendien kon in deze studies een duidelijk 

onderscheid tussen beide transseksuele groepen worden gemaakt.  Hoewel beide 

patiëntengroepen dit gedragspatroon vertoonden, kwam deze overstereotypering veel 

sterker tot uiting bij de man-vrouw transseksuelen dan bij de vrouw-man transseksuelen 

(Pauly, 1974 en Finney et al., 1975 in Fleming et al., 1980: 15; Fleming et al., 1980: 13; 

Pfaefflin, 1993: 1; Herman-Jeglinska et al., 2002: 527).  Fleming et al. (1980) verwezen 

in dit opzicht naar de klinische bevindingen van Finney et al. (1975) en Pauly (1974): 

The picture of the male-to-female (M-F) transsexual conveyed by the clinical literature is 

that of a pervasive and exaggerated femininity.  M-Fs reportedly reject most aspects of the 

masculine role, including stereotypically masculine behaviors and expressive mannerisms.  

Their femininity is described as highly stylized in character, and they are considered 

somewhat more rigid in their adherence to stereotypically feminine role definitions and 

boundaries than are the female-to-males (F-Ms) to stereotypic masculinity; M-Fs score 

above the female average on femininity tests (Finney et al., 1975; Pauly, 1974 in Fleming 

et al., 1980: 15). 

 

Deze onderzoeksresultaten uit de literatuurstudie werden aan de behandelende artsen van 

het Genderteam van het UZ Gent:  Dr. G. T‟Sjoen, Dr. G. De Cuypere en Dr. G. Heylens, 

ter discussie voorgelegd.  Eensgezind konden zij deze onderzoeksbevindingen bevestigen.  

In de dagdagelijkse praktijk worden zij inderdaad met een overstereotypering van het 

genderrolgedrag van hun transseksuele patiëntenpopulatie geconfronteerd.  Dit komt 

onder andere in de kledij, houding en motoriek van deze personen tot uiting.  Bovendien 

is volgens deze artsen een duidelijk verschil tussen beide transseksuele groepen, met 

name de man-vrouw versus de vrouw-man transseksuelen, merkbaar.  Hierbij is het 

hyperfeminien gedrag bij de man-vrouw transseksuelen inderdaad beduidend sterker 

aanwezig dan het hypermasculien gedrag bij de vrouw-man transseksuelen (mondelinge 

communicatie met Dr. G. T‟Sjoen, Dr. G. De Cuypere en Dr. G. Heylens). 
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Deze vaststellingen betreffende de stereotype gedragspatronen van transseksuele 

personen lagen aan de basis van de onderzoeksdoelstelling van deze verhandeling.  Het 

doel van deze kwantitatieve studie is bijgevolg na te gaan of deze overstereotypering van 

het genderrolgedrag van transseksuelen ook op talig vlak tot uiting komt. 

Concreet staat in deze sociolinguïstische studie een vergelijkende analyse van de talige 

attitudes van transseksuele personen ten opzichte van personen zonder genderdysfore 

problematiek centraal.  Meer bepaald wordt getoetst hoe deze transseksuele 

proefpersonen denken over de genderspecifieke taalstereotypen die in de 

sociolinguïstische literatuurstudie aan bod kwamen.  Hierbij willen we nagaan of deze 

meningen al dan niet uiteenlopen met deze van „biologische‟ mannen en vrouwen.  

Daarenboven houden we eveneens in het oog of er op dit vlak verschillen zijn tussen 

man-vrouw en vrouw-man transseksuelen. Vervolgens gaan we ook op exploratie naar het 

taalbewustzijn van transseksuele personen.  Gaan zij al dan niet bewuster met hun taal om 

dan niet-genderdysfore personen?  Tot slot kan een blik op hun verwachtingen 

betreffende de logopedische behandeling in het kader van hun genderproblematiek in 

deze studie niet ontbreken.  

Op basis van de beschreven literatuur was het mogelijk een aantal hypothesen en 

onderzoeksvragen in deze studie voorop te plaatsen.  Vandaar werd per thematische 

cluster uit de vragenlijst voor de proefpersonen (zie ook: 5.2.) een desbetreffende 

hypothese en verwachtingspatroon met bijhorende onderzoeksvragen geformuleerd.   

 

Hypothese Cluster I:  De thematische cluster „monitoring‟ peilt naar de mate waarin de 

proefpersonen belang hechten aan hun eigen taal (zie ook:  5.2.1.).  Enerzijds verwachten 

we op basis van de medische literatuurstudie dat de transseksuele proefpersonen in het 

algemeen veel belang hechten aan de manier waarop ze spreken.  Bovendien verloopt de 

stemverandering bij man-vrouw transseksuelen problematischer dan bij vrouw-man 

transseksuelen (zie ook: 1.2.6.3.1.).  Hierdoor kan worden aangenomen dat de 

eerstgenoemde patiëntengroep hier dan ook meer aandacht zal aan besteden  (De Bruin, 

Coerts en Greven, 1995: 31-34; Guenzburger, 1995: 339-348; Van Borsel et al., 2000: 

427 en Van Borsel et al., 2001: 570-575).  Anderzijds meldt de sociolinguïstische 

literatuur dat vrouwen meer belang hechten aan hun taalgebruik dan mannen.  De redenen 

hiervoor zijn onder andere het nastreven van prestige en statusbelang (Labov, 1972; 
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Trudgill, 1972; Lakoff, 2004).  We verwachten dat dit verschil dan ook in deze studie tot 

uiting zal komen. 

Onderzoeksvragen Cluster I:  Hechten transseksuele personen meer belang aan hun taal 

dan niet-genderdysfore personen?  Richten zij hun aandacht in het bijzonder op hun 

stemgebruik?  Is er op dit vlak een verschil tussen man-vrouw en vrouw-man 

transseksuelen?  Komt dit mogelijke verschil ook tot uiting bij de „biologische vrouwen‟ 

ten opzichte van de „biologische mannen‟?   

 

Hypothese Cluster II:  Deze cluster onderzoekt de visie van de deelnemers op de relatie 

tussen taal en gender.  Meer bepaald wordt nagegaan hoe zij denken over de verschillen 

tussen mannen en vrouwen op vlak van communicatie (zie ook:  5.2.1.).  Op basis van 

dezelfde achtergrondliteratuur als bij de voorgaande cluster verwachten we opnieuw dat 

de transseksuele proefpersonen zich bewuster zullen zijn van deze verschillen.  Ook bij de 

„biologische vrouwen‟ verwachten we een duidelijk onderscheid ten opzichte van de 

„biologische mannen‟.  

Onderzoeksvragen Cluster II:  Zijn transseksuelen zich bewuster van de verschillen in 

taal tussen mannen en vrouwen?  Is er ook binnen de controlegroep een verschil tussen 

de „biologische vrouwen en mannen‟ merkbaar? 

 

Hypothese Cluster III:  In de cluster „spreekstijl‟ gaan we op exploratie naar de mening 

van de deelnemers over stereotypen betreffende verschillende componenten die deel 

uitmaken van de stijlverschillen tussen mannen en vrouwen.  Samengevat wordt aan de 

hand van deze cluster gepeild naar hun mening over heersende stereotypen tussen beide 

geslachten op het gebied van onder andere beleefdheid, (in)directheid, verfijndheid, 

dialect en vloeken (zie ook:  5.2.1.).  Concreet verwachten we op basis van de besproken 

literatuur van onder andere Pauly (1974), Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), 

Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. (2002) dat de transseksuele proefpersonen 

zich veel bewuster zullen zijn van de genderspecifieke taalstereotypen dan personen 

zonder genderproblematiek.  Bijgevolg zal, in vergelijking met de niet-transseksuele 

proefpersonen, hun visie op de stereotypen betreffende spreekstijl in veel grotere mate 

overeenstemmen met de sociolinguïstische theorieën.  Vandaar verwachten we dat 
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transseksuelen de stereotype gedragspatronen op vlak van spreekstijl zullen 

overaccentueren.  

Onderzoeksvragen Cluster III:  Beamen de man-vrouw transseksuelen meer de 

stereotypen inzake spreekstijl dan de „biologische vrouwen‟?  Geldt dit verschil ook voor 

de vrouw-man transseksuelen ten opzichte van de „biologische mannen‟?  Vertonen de 

man-vrouw transseksuelen het meest stereotype gedragspatroon wat betreft hun visie op 

spreekstijl? 

 

Hypothese Cluster IV:  Deze cluster onderzoekt de visie van de proefpersonen op 

stereotypen over de verschillen in gespreksthema‟s tussen mannen en vrouwen (zie ook:  

5.2.1.).  Opnieuw gingen we voor het verwachtingspatroon hieromtrent te rade bij de 

medische achtergrondliteratuur van de hierboven besproken auteurs.  Bijgevolg geldt ook 

voor deze cluster dat we zeer stereotype attitudes in het genderrolgedrag van de 

transseksuele proefpersonen verwachten.  Vandaar kunnen analoge onderzoeksvragen 

worden geformuleerd.   

Onderzoeksvragen Cluster IV:  Beamen de man-vrouw transseksuelen meer de 

stereotypen betreffende de verschillen op vlak van gespreksthema‟s dan de „biologische 

vrouwen‟?  Geldt dit verschil ook voor de vrouw-man transseksuelen ten opzichte van de 

„biologische mannen‟?  Vertonen de man-vrouw transseksuelen het meest stereotype 

gedragspatroon wat betreft gespreksthema‟s? 

 

Hypothese Cluster V:  Deze thematische cluster groepeert alle vragen die peilen naar de 

stereotype verschillen tussen beide geslachten wat betreft dominantie, macht, zekerheid 

en assertiviteit (zie ook:  5.2.1.).  Ook voor deze vijfde cluster lagen de theorieën van 

Pauly (1974), Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-

Jeglinska et al. (2002) aan de basis van het verwachtingspatroon.  Net zoals bij de beide 

vorige clusters wordt hier eveneens aangenomen dat een overaccentuering van het 

stereotype genderrolpatroon bij de transseksuele studiegroep tot uiting zal komen.  

Bijgevolg kunnen de onderzoeksvragen van cluster III en IV ook bij deze cluster worden 

toegepast.   
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Onderzoeksvragen Cluster V:  Beamen de man-vrouw transseksuelen meer de stereotypen 

betreffende de verschillen op vlak van dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit dan 

de „biologische vrouwen‟?  Geldt dit verschil ook voor de vrouw-man transseksuelen ten 

opzichte van de „biologische mannen‟?  Vertonen de man-vrouw transseksuelen het meest 

stereotype gedragspatroon op deze taalkundige domeinen? 

 

Hypothese Cluster VI:  Tot slot informeert een laatste onderzoekscluster naar de 

logopedische behandelingen van de transseksuele proefpersonen (zie ook:  5.2.1.).  Op 

basis van de studies van Van Borsel et al. (2000) en (2001) en De Cuypere (2001) 

verwachten we dat de man-vrouw transseksuelen meer belang zullen hechten aan het 

volgen van logopedie dan vrouw-man transseksuelen.  Laatstgenoemden ondergaan 

immers al een stemverandering als gevolg van de hormonale behandeling.  Vandaar 

verwachten we ook dat voornamelijk de man-vrouw transseksuelen in de toekomst 

specifieke logopedische consultaties wensen te volgen om hun taalgebruik beter aan te 

passen aan hun genderidenteit (Van Borsel et al., 2000: 427; Van Borsel et al., 2001: 570-

575 en De Cuypere, 2001: 68). 

Onderzoeksvragen Cluster VI:  Hechten de man-vrouw transseksuelen meer belang aan 

het volgen van logopedische consultaties dan de vrouw-man transseksuelen?  Wensen zij 

bijgevolg ook verdere specifieke consultaties te volgen om hun taalgebruik beter aan hun 

genderidentiteit aan te passen? 
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5.  METHODOLOGIE 

 

5.1.  PROEFGROEP 

Om een vergelijking van de bekomen resultaten uit het kwantitatief sociolinguïstisch 

onderzoek mogelijk te maken, werd geopteerd om te werken met twee verschillende 

proefgroepen.  De keuze voor deze werkwijze ligt eigenlijk voor de hand.  Gezien de 

kwalitatieve theorieën uit de achtergrondliteratuur waarop de onderzoeksmethodologie is 

gebaseerd (zie ook: 5.2.) nog nooit werden getoetst aan de visie van reële proefpersonen, 

was het noodzakelijk een dergelijke analyse in de onderzoeksprocedure te voorzien.  Op 

die manier zou een correcte interpretatie en vergelijking van de resultaten mogelijk zijn.  

Vandaar werd de onderzoekspopulatie opgesplitst in twee categorieën:  de studiepersonen 

en de controlegroep. 

 

5.1.1.  Studiepersonen 

De personen met een Genderidentiteitsstoornis, meer bepaald de transseksuele 

proefpersonen, vormen de studiegroepen die centraal staan in deze studie.  Voorafgaand 

werden doelbewust twee criteria vastgelegd waaraan de potentiële proefpersonen moesten 

beantwoorden om aan het onderzoek te kunnen deelnemen.  De moedertaal van de 

proefpersonen vormde een eerste selectiecriterium bij dit onderzoek.  Omdat deze studie 

peilt naar het taalbewustzijn en meer bepaald naar visies over bepaalde nuances in de 

taalkennis van de sprekers, is het evident dat enkel moedertaalsprekers van het 

Nederlands en strikt genomen het Vlaams tot de onderzoekspopulatie kunnen worden 

gerekend.  Omdat een groot aantal transseksuele personen uit onze buurlanden 

professionele hulp en begeleiding voor hun genderproblematiek in Vlaanderen zoeken, 

was het bijgevolg belangrijk dit selectiecriterium op voorhand duidelijk vast te leggen.   

Een tweede voorwaarde tot deelname aan deze studie werd gekoppeld aan de ernst van de 

genderidentiteitsstoornis waarmee de potentiële deelnemers te kampen hadden.  In 

overleg met Dr. Griet De Cuypere en Dr. Gunter Heylens van het Genderteam in het 

Universitair Ziekenhuis Gent werd bepaald dat uitsluitend personen die al 
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gediagnosticeerd waren met de klinische diagnose van Genderidentiteitsstoornis, zoals 

vooropgesteld in de DSM-IV (zie ook: 1.2.1.1.), voor deze studie in aanmerking kwamen.  

Deze afbakening was nodig om proefpersonen die met minder ernstige, ambivalente 

genderdysfore gevoelens kampen uit te sluiten.  Laatstgenoemden zouden de 

representativiteit van de onderzoeksresultaten te sterk in de war kunnen sturen omdat zij 

(nog) niet tot de transseksuele groep behoren.  Bijgevolg kon enkel door de diagnose 

Genderidentiteitsstoornis als voorwaarde tot deelname aan het onderzoek voorop te 

stellen, een homogene proefgroep worden gegarandeerd.  Zo kon immers een duidelijk 

onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds personen die crossgendergedrag vertonen, 

zoals onder andere travestieten en homoseksuelen met genderproblemen, en anderzijds 

personen die daadwerkelijk aan een aanhoudende Genderidentiteitsstoornis lijden. 

Dankzij de ondersteuning vanuit medische hoek bij deze studie (zie ook: 5.3.2.) was het 

eveneens mogelijk dit criterium voorop te stellen.  

Deze twee voorwaarden vormden de uiteindelijke selectiecriteria bij de aanspreking en 

toelating van de informanten aan het onderzoek.  Hiermee rekening houdend, werden 

voorafgaand aan de rekrutering van de onderzoekspopulatie quota bepaald.  In een eerste 

fase van de onderzoeksopzet werden in overleg met de artsen van het „Centrum voor 

Seksuologie en Genderproblematiek‟  de quota van 30 à 40 tot maximum 50 transseksuele 

proefpersonen vooropgezet.  Volgens hen was dit een absoluut bereikbaar maximum 

indien rekening werd gehouden met de incidentie van transseksualiteit en de beide 

bijkomende selectiecriteria waaraan de proefpersonen voor deze studie moesten voldoen.  

In een later stadium van de onderzoeksprocedure werden deze quota herzien en 

opgesplitst.  Dr. Guy T‟Sjoen gaf er namelijk de voorkeur aan te werken met twee 

subgroepen transseksuelen en deze aan elkaar te contrasteren:  met name man-vrouw 

transseksuelen ten opzichte van vrouw-man transseksuelen.  Vandaar werd het aantal 

deelnemers tot een 30-tal proefpersonen per subgroep teruggebracht.  Al vrij vlug werd 

duidelijk dat dit streven een onhaalbare kaart was, in het bijzonder voor de vrouw-man 

transseksuele groep.  Gezien de lage incidentie van de laatstgenoemde proefpersonen (zie 

ook: 1.2.4.2.) is het gewoonweg onmogelijk een dergelijke grote groep, die bovendien aan 

de vooropgestelde voorwaarden voldoet, te rekruteren.  Realistisch bekeken kon dus enkel 

worden gestreefd naar een zo dicht mogelijke benadering van het vooropgestelde quotum 

voor vrouw-man transseksuelen.  Op die manier zou toch nog een zeker evenwicht tussen 

beide studiegroepen kunnen ontstaan. 
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Andere variabelen zoals het stadium van de behandeling - pre-operatief of post-operatief 

voor de man-vrouw transseksuelen en pre-operatief, tussenstadium of postoperatief voor 

de vrouw-man transseksuelen - opleidingsniveau en leeftijd werden eveneens bevraagd.  

Deze variabelen vormden nuttige gegevens bij de verwerking en analyse van de 

resultaten, maar werden echter niet als quota vooropgezet.  

Uiteindelijk werden in totaal 48 transseksuele proefpersonen gerekruteerd voor deelname 

aan dit sociolinguïstisch onderzoek.  De subgroep man-vrouw transseksuelen vormt zoals 

verwacht de meerderheid binnen dit aantal.  Zo namen 26 man-vrouw ten opzichte van 22 

vrouw-man transseksuelen aan de studie deel.  De non-respons bij de deelnemers lag 

opmerkelijk en tegen alle verwachtingen in bijzonder laag.  Slechts één kandidaat-

deelnemer weigerde zijn/haar medewerking aan dit onderzoek te verlenen.  Alle overige 

bevraagde kandidaten waren ook effectief bereid mee te werken. 

 

5.1.2.  Controlegroep 

Een tweede groep deelnemers vormt de controlegroep.  Deze groep bestaat uit mannen en 

vrouwen die niet te kampen hebben met een genderidentiteitsstoornis.  Dit criterium 

vormde een eerste voorwaarde om als controlepersoon aan deze studie deel te nemen.  

Bovendien werd ook voor deze groep de voorwaarde om als moedertaal Nederlands en 

meer bepaald Vlaams te spreken behouden.   

In de medische context waarin het onderzoek werd afgenomen, werd vaak naar „gewone‟ 

mannen en vrouwen met de termen „biologische mannen‟ en „biologische vrouwen‟ 

verwezen.  Gezien de volledige onderzoeksprocedure en de statistische verwerking van de 

gegevens in een medische setting is verlopen, besloten we deze terminologie dan ook in 

deze verhandeling te behouden. 

Naar analogie met de subgroepen transseksuele proefpersonen werd de controlegroep 

eveneens in een groep „biologische mannen‟ en een groep „biologische vrouwen‟ 

opgesplitst.  Omdat deze twee groepen pas in de loop van de onderzoeksprocedure op 

vraag van Dr. Guy T‟Sjoen aan de onderzoeksopzet werden toegevoegd, konden hieraan 

geen voorafgaande quota worden bepaald.  De grootte van de beide controlegroepen zou 

worden getoetst aan deze van de transseksuele groepen.  Gezien het deelnemersaantal 
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man-vrouw transseksuelen 26 bedroeg, werd beslist de quota voor de controlegroepen 

eveneens op 26 vast te leggen. 

Zo werden twee controlegroepen, met respectievelijk 26 „biologische mannen‟ en 26 

„biologische vrouwen‟, samengesteld.  De directe non-respons bij de deelname aan de 

controlegroepen was, net zoals bij de transseksuele groepen, zeer beperkt.  Toch bleek 

achteraf dat de onderzoeksresultaten van een tiental personen, die nochtans bereid waren 

mee te werken aan het onderzoek, niet bruikbaar waren wegens hun zeer beperkte 

deelname aan de bevraging.  Vandaar werd in de verwerking van de resultaten geen 

rekening gehouden met deze deelnemers en werden tien extra proefpersonen aan het 

onderzoek toegevoegd. 
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5.2.  MEETINSTRUMENTEN 

Door de medisch-ethische beperkingen verbonden aan dit sociolinguïstisch onderzoek 

(zie ook:  5.3.1.) werd geopteerd om te werken met een anonieme vragenlijst die aan de 

deelnemers in het UZ Gent werd overhandigd.  Gezien dit onderzoeksopzet geen 

precedent kende, konden we echter geen beroep doen op bestaande meetinstrumenten om 

de visie van transseksuele personen op genderspecifieke taalstereotypen te analyseren.  

Bijgevolg was het noodzakelijk om zelf een vragenlijst samen te stellen.  Hiervoor 

fungeerden in hoofdzaak de sociolinguïstische theorieën van Robin Tolmach Lakoff 

(2004), Janet Holmes (1992/2001) en Deborah Tannen (1991/2007) met betrekking tot de 

verschillen in taal tussen beide geslachten als uitvalsbasis.  Aanvullend kwam, indien 

nodig, ook het vroeger werk van William Labov (1972), Peter Trudgill (1972) en Lesley 

Milroy (1980) aan bod. 

Om de theoretische standpunten van deze sociolinguïsten aan de meningen van 

proefpersonen te kunnen toetsen, mochten we in de eerste plaats de specifieke eigenheid 

van de doelgroep, meer bepaald een lekenpubliek, niet uit het oog verliezen.  Dit 

betekende dat alle vragen voor personen zonder linguïstische achtergrondkennis moesten 

worden opengesteld.  Vandaar werd gekozen om de vragen zo eenvoudig, neutraal en 

duidelijk, voorzien van de nodige instructies, op te stellen.  Bovendien werd gekozen voor 

gepolariseerde gesloten vragen, met hoofdzakelijk twee, maximum drie antwoordopties.  

Slechts bij vier subvragen werd aan de deelnemer een open antwoordoptie aangeboden.   

Om de statistische verwerking van de afgenomen vragenlijsten te kunnen uitvoeren, bleek 

het naderhand noodzakelijk om de vragen uit de enquête in clusters samen te brengen.  

Hiervoor werden alle (deel)vragen van de lijst van elkaar losgekoppeld.  Op die manier 

konden thematische eenheden worden gevormd.  Dit resulteerde in een herverdeling van 

de vragen in 6 afzonderlijke groepen of clusters. 
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5.2.1.  Vragenlijst bestemd voor de personen met een 

Genderidentiteitsstoornis 

De vragenlijst die bij de transseksuele deelnemers werd afgenomen omvat in totaal 58 

(deel)vragen (zie ook:  Bijlage V ).  Daarnaast vervolledigde een bevraging naar enkele 

demografische gegevens, zoals biologisch geslacht, genderidentiteit, fase van de 

behandeling, leeftijd en opleidingsniveau de enquête.  Alle taalkundige vragen werden 

over zes thematische clusters verdeeld, die we als volgt kunnen omschrijven: 

 

A)  CLUSTER I:  MONITORING 

In deze cluster werden alle vragen die peilen naar het belang dat de deelnemers zelf aan 

hun taal hechten samen gebracht.  Hiertoe behoren de vragen 1 / 2 / 3/ 4.    Zo kunnen we 

onderzoeken of er een verschil bestaat tussen de mate waarin de transseksuele 

proefpersonen in vergelijking met de deelnemers van de controlegroepen belang hechten 

aan hun taal en er ook bewust mee omgaan.  Hoewel deze vragen louter informatief 

peilen naar de mate waarin de deelnemers zelf bewust zijn over hun talig gedrag, haalden 

we onze inspiratie voor de eerste vraag bij de sociolinguïstische theorieën van Labov 

(1972), Trudgill (1972) en Lakoff (2004).  Voor de tweede vraag lagen de publicaties van 

Van Borsel et al. (2000) en (2001) aan de grondslag.  Deze auteur heeft in het bijzonder 

aandacht voor de stem en uitspraak van transseksuelen.  Hierdoor vormden deze twee 

componenten de keuzeopties bij deze vraag.  Voor de derde antwoordoptie, woordkeuze, 

deden we een beroep op Oates en Dacakis (1997).  Zij benadrukken het belang van een 

aangepaste woordkeuze in overeenstemming met de gewenste genderidentiteit (Oates & 

Dacakis, 1997: 178).  Het theoretisch kader dat door al deze auteurs wordt gevormd, lag 

eveneens aan de basis van de vragen 3 en 4. 

 

B)  CLUSTER II:  BEWUSTZIJN TAAL EN GENDER 

Hiertoe behoren alle vragen die informeren naar de mening van de proefpersonen met 

betrekking tot de relatie tussen taal en gender.  In tegenstelling tot de eerste cluster 

worden bijgevolg geen vragen gesteld met betrekking tot het eigen taalgebruik.  Deze 

vragen peilen veeleer naar de mate waarin de deelnemers vinden dat het taalgebruik van 
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mannen en vrouwen verschillen.  Dit zijn meer bepaald de vragen 5 / 6 / 7 / 8 / 10 en 11d.  

Bij het opstellen van deze vragen baseerden we ons op de sociolinguïstische literatuur van 

Labov (1972), Trudgill (1972), Lakoff (2004), Holmes (1992/2001) en Tannen 

(1991/2007) met betrekking tot de verschillen tussen mannen en vrouwen op taalkundig 

vlak. 

 

C)  CLUSTER III:  SPREEKSTIJL 

Deze veelzijdige cluster omvat alle vragen uit de enquête die de deelnemers visie op 

stilistische kenmerken als beleefdheid, (in)directheid, verfijndheid, dialectgebruik en 

vloeken onderzoeken.  Hiertoe behoren 26 (deel)vragen.  Dit zijn met name:  9a / 9e / 9f / 

9g / 12e / 12h / 12l / 12j / 13a / 13b en alle componenten van vraag 14.  Vragen 9a / 9e en 

9f  toetsen de genderspecifieke stereotypen die auteurs als Lakoff (2004), Holmes 

(1992/2001), Labov (1972), Trudgill (1972) en Milroy (1980) vooropstelden.  Vraag 9g 

werd uit de werken van Lakoff (2004) en Tannen (1991/2007) gehaald.  De vragen 12e / 

12h / 12j / 12l / 13a en 13b zijn allemaal stereotypen die behoren tot Lakoffs (2004) visie 

over vrouwentaal versus mannentaal.  Hierbij opteerden we om de componenten uit deze 

theorie zowel in losse woorden en korte zinnen als in uitvoerige beschrijvingen (13a en 

13b) te bevragen.  Alle deelvragen van 14 zijn op de beleefdheidstheorieën van Grice 

(1968), Holmes (1992/2001) en Lakoff (2004) gebaseerd. 

 

IV)  CLUSTER IV:  GESPREKSTHEMA‟S 

De vierde cluster groepeert alle onderdelen die peilen naar de visie van de proefpersonen 

op de standpunten met betrekking tot gespreksonderwerpen die aan bod kwamen in het 

theoretisch gedeelte van deze verhandeling.  Dit zijn meer bepaald de vragen:  9c / 9d / 9h 

/ 12a / 12k / 12m / 12n / 13c.  Alle stereotypen die in deze cluster worden getoetst zijn 

terug te vinden in de sociolinguïstische theorieën van Lakoff (2004) en Tannen 

(1991/2007). 
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V)  CLUSTER V:  DOMINANTIE-MACHT-ZEKERHEID-ASSERTIVITEIT 

Deze cluster behandelt de vier componenten die deel uitmaken van de verschillen tussen 

machtig versus machteloos taalgebruik.  De tien vragen uit de enquête die hiernaar 

informeren zijn: 9b / 11a / 11b / 11c / 12b / 12c / 12d / 12f / 12g / 12i.  De componenten 

9b / 11a / 11b en 11c maken deel uit van de studie van Tannen (1991/2007).  Daarnaast 

zijn de overige stereotypen, samen met nogmaals 11b, onderdelen van Lakoffs (2004) 

publicatie. 

 

VI)  CLUSTER VI:  LOGOPEDIE 

De laatste cluster omvat alle onderzoeksvragen met betrekking tot de logopedische 

behandelingen die de transseksuele proefpersonen in het kader van hun 

genderidentiteitsstoornis al dan niet ondergingen.  Bovendien wordt ook gepeild naar de 

mate waarin deze personen behoefte hebben om in de toekomst eventueel logopedische 

behandelingen met het oog op de aanpassing van hun taalgebruik aan hun gewenste 

genderidentiteit te volgen.  Bijgevolg maken de vragen 15 / 16 / 17 / 18 en 19 deel uit van 

deze cluster.  Zowel Van Borsel et al. (2000) en (2001) als De Cuypere (2001) vormen de 

achtergrondliteratuur bij het opstellen van deze vragen. 

 

5.2.2.  Vragenlijst bestemd voor de controlegroep 

Om de controlegroepen bestaande uit „biologische mannen‟ en „biologische vrouwen‟ te 

kunnen bevragen, maakten we gebruik van dezelfde vragenlijst die bij de transseksuele 

proefgroepen werd gehanteerd.  Gezien de deelnemers van beide controlegroepen 

uiteraard niet met een genderidentiteitsstoornis te kampen hadden, werden alle vragen die 

specifiek waren gericht op laatstgenoemden uit de vragenlijst verwijderd.  Vandaar 

behoorden de vragen 3 / 4 /  15 / 16 / 17 / 18 / 19 niet tot de vragenlijst bestemd voor de 

controlegroep.  Vanzelfsprekend werden deze vragen ook uit de bijhorende clusters 

gehaald bij de verwerking van de resultaten.  Bijgevolg bestond Cluster I voor de 

controlegroepen slechts uit twee vragen, namelijk 1 en 2.  Tot slot maakte Cluster VI, met 
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betrekking tot logopedie, geen deel uit van de resultaten van de beide groepen 

„biologische mannen‟ en „biologische vrouwen‟.   
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5.3.  PROCEDURE 

Al vanaf het prille begin van de realisatie van dit onderzoeksproject was het duidelijk dat 

het vinden van voldoende transseksuele proefpersonen om aan deze studie deel te nemen 

niet evident zou zijn. Vandaar werd het „Centrum voor Seksuologie en 

Genderproblematiek‟ van het Universitair Ziekenhuis in Gent bij dit sociolinguïstisch 

onderzoek betrokken.  In een later stadium van de onderzoeksprocedure nam ook de 

dienst Endocrinologie van het UZ Gent aan het project deel.  Dankzij de medewerking 

van deze twee diensten was het mogelijk om de transseksuele studiepersonen voor deze 

studie te rekruteren. 

Hoe dan ook was het contacteren van deze medische diensten slechts de aanloop naar wat 

een ingewikkelde en aanslepende procedure zou worden.  In het Universitair Ziekenhuis 

van Gent mag namelijk geen enkel onderzoeksproject - al dan niet in functie van een 

scriptie -  zonder toestemming van de ethische commissie van de desbetreffende instantie 

worden opgestart.  Vandaar moesten we om deze verhandeling te kunnen realiseren 

eveneens een maandenlange strikte aanvraagprocedure volgen.  Gezien de cruciale rol die 

het Ethisch Comité van het UZ Gent in dit onderzoeksproject heeft gespeeld, is het 

noodzakelijk om zowel de werking van deze instantie als de vereiste aanvraagprocedure 

voor deze studie bij deze instantie nader toe te lichten.  

 

5.3.1.  Aanvraagprocedure Ethisch Comite UZ Gent 

Het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Gent is zowel een adviserend als 

beslissend orgaan met een drieledige functie: 

1.  een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van 

de ziekenhuiszorg 

2.  een ondersteunende opdracht bij de beslissingen over individuele gevallen inzake 

ethiek 

3.  een adviserende opdracht met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op 

mensen en op reproductief menselijk materiaal 

(www.ugent.be/ge/nl/raden/ec/loc_index/reglement) 

 

http://www.ugent.be/ge/nl/raden/ec/loc_index/reglement
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Om aan deze opdrachtverklaring te voldoen, zetelen de 13 vastbenoemde leden, secretaris 

en voorzitter van deze ethische commissie maandelijks samen (zie ook: Bijlage VI, voor 

een overzicht van de leden).  Tijdens deze vergadermomenten die een niet-openbaar 

karakter vertonen, worden de voorgestelde protocollen van studieprojecten en adviezen 

betreffende medisch-ethische kwesties door middel van een meerderheidsquotum al dan 

niet goedgekeurd (www.ugent.be/ge/nl/raden/ec/loc_index/reglement). 

Zoals hierboven al werd aangegeven, verloopt elke aanvraag voor een onderzoek dat op 

het domein van het Universitair Ziekenhuis van Gent plaatsvindt volgens een strikte, 

evenals hiërarchische aanvraagprocedure waarbij de toestemming van het Ethisch Comité 

doorslaggevend is.  Hieraan konden we bij de realisatie van het onderzoeksproject in het 

kader van deze verhandeling helaas niet ontsnappen.  Zo werd ons gevraagd een 

“protocol”, met andere woorden een volledig uitgekiend onderzoeksvoorstel, uit te 

werken.  Dit protocol moest onder andere een toelichting van de werkwijze en de 

meetinstrumenten die bij de studie worden gehanteerd omvatten.  

In eerste instantie wilden we voor het verzamelen van data voor deze sociolinguïstische 

studie interviews van personen met een genderidentiteitsstoornis afnemen.  Hierin zou 

naar hun visie op de verschillende taalkundige theorieën betreffende taal en gender die in 

het literatuuronderzoek aan bod kwamen worden gepeild.  Bovendien zou deze werkwijze 

ons in staat stellen om te observeren in welke mate deze personen al dan niet bepaalde 

genderspecifieke stereotypen in taal overaccentueren.  Dit voorstel bleek echter om 

medisch-ethische redenen niet haalbaar.  Het Ethisch Comité van het betrokken 

ziekenhuis laat namelijk niet toe dat onderzoekspersonen zonder (para)medische 

achtergrond met patiënten in contact komen.  Vervolgens werd voorgesteld om 

patiëntenconsultaties door de desbetreffende arts te laten opnemen en nadien te 

transcriberen.  Dit zou ons de mogelijkheid bieden om op deze manier toch nog de 

aanwezigheid van genderspecifieke taalkenmerken bij transseksuele personen te kunnen 

afleiden.  Ook dit tweede voorstel werd evenzeer negatief onthaald. 

Vandaar werd duidelijk dat we dit sociolinguïstisch onderzoek over een andere boeg 

zouden moeten gooien.  Na veel denk- en zoekwerk besloten we een vragenlijst op te 

stellen die, weliswaar op een indirecte manier, zou peilen naar enerzijds het 

taalbewustzijn van transseksuele personen en anderzijds hun visie op een aantal stellingen 

uit de taalkundige theorieën die deel uitmaakten van de literatuurstudie (zie ook: 5.2.).  In 
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samenspraak met de betrokken medische diensten werd een derde component aan het 

onderzoek toegevoegd.  Omdat het medisch-ethisch niet verantwoord zou zijn patiënten te 

ondervragen zonder enig nut met betrekking tot de ontwikkeling van toekomstige 

behandelingsprocedures, besloten we het onderzoeksproject met een logopedische 

component aan te vullen.  Dit luik van het onderzoeksproject zou niet enkel voor het 

Genderteam van het UZ Gent bruikbare informatie kunnen opleveren.  Bovendien  

verhoogde deze toevoeging onze kansen om een doorbraak van het aanvraagdossier bij 

het Ethisch Comité te kunnen bewerkstelligen.  Vandaar bevroegen we de personen naar 

hun bevindingen bij de logopedische behandelingen in het kader van hun 

genderidentiteitsstoornis.  Tot slot vervolledigde een peiling naar de interesse voor een 

eventuele logopedische behandeling om het taalgebruik beter aan de gewenste 

genderidentiteit te kunnen aanpassen dit onderzoek.  

Naast de medisch-ethische beperkingen die ons bij het opstellen van de 

onderzoeksprocedure parten speelden, vormde het toegankelijk maken van de vragenlijst 

voor een zo breed mogelijk publiek een bijkomende hindernis.  Gezien zowel de 

transseksuele studiegroep als de controlegroep personen uit alle opleidingsniveaus omvat, 

was het niet evident de sociolinguïstische theorieën om te zetten naar indirecte 

vraagstellingen die dit brede doelpubliek kon bereiken.  Het simplificeren van de 

linguïstische achtergrondkennis en de omzetting naar een algemeen toegankelijke 

vragenlijst die voor ons nog bruikbare en nuttige informatie zou opleveren, nam bijgevolg 

heel wat tijd en overleg in beslag. 

Verder  werd ons gevraagd een informatieformulier en „informed consent‟ aan het 

aanvraagdossier voor het Ethisch Comité toe te voegen (zie ook:  Bijlage: VII ).  Van 

Borsel (2004) legt de standaardprocedure van het werken met een „informed consent‟ in 

een medische context als volgt uit: 

Het informed consent is een formulier dat de onderzoeker aan elke deelnemende 

proefpersoon moet voorleggen ter ondertekening.  Bij dit formulier hoort een korte 

schriftelijke uiteenzetting over de doelstelling en het verloop van het onderzoek, over de 

mogelijke risico‟s en over de nadelen of eventuele voordelen die voor de proefpersoon aan 

het onderzoek verbonden zijn.  Verder wordt ook aangegeven hoe de persoon verzekerd is 

en wie hij kan contacteren bij eventuele problemen.  Tevens moet de schriftelijke 

uiteenzetting bij het informed consent expliciet vermelden dat de proefpersoon zijn 

deelname aan het onderzoek ten allen tijde kan stopzetten en dat de onderzoeker belooft 

de privacy van de proefpersoon ter verzekeren.  De proefpersoon die het informed consent 

ondertekent, geeft te kennen dat hij voldoende ingelicht werd over doel en verloop van het 

onderzoek en dat hij zijn toestemming geeft om als proefpersoon te fungeren (vandaar de 

naar: „informed‟ (ingelicht) „consent‟ (toestemming)) (Van Borsel, 2004: 193-194). 
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Voor de vragenlijst met de controlegroep werd een apart informatieformulier opgesteld 

(zie ook:  Bijlage VII ).  Deze deelnemers hadden immers geen behoefte om te weten dat 

ze aan een studie die peilde naar het specifieke taalgebruik van transseksuele personen 

meewerkten.  Deze informatie werd dan ook uitdrukkelijk uit het informatieformulier 

voor deze groepen gehaald.  Na de uitwerking van de meetinstrumenten, 

informatieformulieren en het „informed consent‟ stond een dwingend overleg met Dr. Ilse 

Kerremans, scriptiecoördinator van het Ethisch Comité UZ Gent, op het programma.  Zij 

stond in voor verder advies in verband met de verdere stappen in de aanvraagprocedure 

van het Ethisch Comité.  

Zo vernomen we dat een tiental bijkomende standaardformulieren moesten worden 

ingevuld.  Dit waren meer bepaald de zeer medisch gerichte adviesaanvraagformulieren 

en de aanvullende adviesaanvraagformulieren (zie ook:  Bijlage VIII ).  Bovendien was 

het om medico-legale redenen noodzakelijk om, voor deze weliswaar op het eerste 

gezicht vrij onschuldige studie, een verzekeringspolis af te sluiten.  

Vervolgens was het Trial Bureau de volgende stap in de hiërarchische procedure op weg 

naar het Ethisch Comité.  Deze instantie fungeert binnen het Universitair Ziekenhuis als 

begeleidingscommissie bij de voorbereiding van de onderzoeksdossiers die aan het 

Ethisch Comité zullen worden voorgelegd.  De beperkte communicatie tussen het Trial 

Bureau enerzijds en de betrokken medische diensten, studiecoördinator en 

hoofdonderzoekers anderzijds, resulteerde opnieuw in een aanzienlijke vertraging van de 

aanvraagprocedure voor dit sociolinguïstisch onderzoek.  

Uiteindelijk kon toch een doorbraak in het dossier worden bekomen en werden de 

documenten definitief aan het Ethisch Comité overhandigd.  Hierna was voor de leden 

van deze commissie de tijd aangebroken om zich in het aanvraagdossier van deze 

sociolinguïstische studie te verdiepen.  Zo kregen alle leden van dit Comité een 

exemplaar van de documenten toegestuurd en werden ze gevraagd eventuele 

problematische punten op papier te zetten.  Alle leden van deze commissie gingen met de 

uitwerking en doelstelling van het onderzoeksproject akkoord.  Vandaar mochten we op 

12 oktober 2007 eindelijk het verlossende bericht dat het Ethisch Comité het 

onderzoeksproject definitief had goedgekeurd ontvangen. 
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5.3.2.  Realisatie van het onderzoeksproject 

Eén maal de toestemming in handen, kon het onderzoeksproject met veel vertraging toch 

van start gaan.  In een eerste fase van het verzamelen van de data werd een beroep gedaan 

op de medewerking van de artsen van het „Centrum voor Seksuologie en 

Genderproblematiek‟:  Dr. Griet De Cuypere en Dr. Gunter Heylens.  Gedurende de 

periode vanaf 16 oktober 2007 tot en met 18 december 2007 werden op hun consultatie-

afdeling in het Universitair Ziekenhuis in Gent de vragenlijsten voor dit sociolinguïstisch 

onderzoek afgenomen. 

In overleg met de artsen werd besloten om de deelnemers van de transseksuele 

studiegroep volgens het principe van “convenience sampling” te rekruteren.  Dit betekent 

dat alle transseksuele personen die voldoen aan de vooropgestelde criteria en zich 

bovendien in deze tijdsperiode bij de desbetreffende medische dienst aanmelden, zullen 

worden gevraagd om aan het onderzoek mee te werken.  Omdat we genoodzaakt waren te 

werken met de deelnemers die nu eenmaal voor handen waren, leverde deze werkwijze 

een niet-aselecte steekproef op (Van Borsel, 2004: 33-34). 

Bij deze “convenience sampling” werd, zoals al in 5.1.1. werd beschreven, bovendien 

gestreefd om de quota van 30 personen per studiegroep - man-vrouw transseksuelen 

versus vrouw-man transseksuelen - zo dicht mogelijk te benaderen.  Hoewel de leeftijd, 

de fase van transitie en het opleidingsniveau eveneens werden bevraagd, waren voor deze 

variabelen geen quota vooropgesteld. 

Wat betreft de fase van transitie, werd afhankelijk van de genderidentiteit van de 

deelnemer een opdeling gemaakt tussen pre-operatief, tussenstadium of post-operatief.  

Vrouw-man transseksuelen uit de drie stadia namen deel aan het onderzoek.  Bij man-

vrouw transseksuelen daarentegen, was de optie „tussenstadium‟ niet van toepassing en 

kon dus enkel pre-operatief of post-operatief stadium worden aangeduid.  Het pre-

operatief stadium betekent dat de proefpersonen al met de klinische diagnose 

Genderidentiteitsstoornis zijn gediagnosticeerd, maar nog geen chirurgische behandeling 

hebben ondergaan.  Tijdens het tussenstadium, dat enkel van toepassing is voor de vrouw-

man transseksuelen, kunnen al enkele chirurgische ingrepen, zoals de mammectomie, 

hebben plaatsgevonden.  Tot slot werden de transseksuele personen die alle chirurgische 
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behandelingen al achter de rug hadden en zich enkel nog voor een (half-)jaarlijkse 

controle aanmeldden als de post-operatieve groep beschouwd. 

Hoewel bij studies waarbij patiënten zijn betrokken meestal een pilootstudie in het 

onderzoeksproject wordt voorzien, kozen we er uitdrukkelijk voor dit bij dit onderzoek 

niet uit te voeren.  Gezien het zeer beperkte aantal potentiële deelnemers van de 

studiegroep was het noodzakelijk elke bevraagde proefpersoon ook daadwerkelijk in het 

onderzoek op te nemen.  Een wijziging van het onderzoeksproject na een eventuele 

pilootstudie, met bijhorend verlies van de al bevraagde proefpersonen, was bijgevolg 

helemaal geen optie.  De beperkte tijd die ons resteerde voor de realisatie van deze studie, 

door het uitlopen van de aanvraagprocedure van het Ethisch Comité, vormde een 

bijkomende reden om niet tot een de afname van een pilootstudie over te gaan. 

Vanaf 16 oktober 2007 vond de afname van de enquêtes bij de transseksuele personen 

plaats.  Concreet werd door de betrokken artsen dagelijks op de consultatie-agenda 

aangeduid welke potentiële proefpersonen aan de selectiecriteria voldeden en bijgevolg in 

aanmerking kwamen voor deelname aan het sociolinguïstisch onderzoek.  Vervolgens 

vroeg de secretaresse aan de geselecteerde patiënten bij aanmelding voor hun consultatie 

of ze al dan niet aan de studie wensten deel te nemen.  Hierbij legde ze beknopt wat er 

van de deelnemer werd verwacht uit en overhandigde ze de informatie- en 

toestemmingsformulieren en de bijhorende vragenlijst.  Daarna kon de patiënt rustig deze 

informatie doornemen.  Bij deelname aan het onderzoek ondertekende de patiënt de 

informed consent en vulde vervolgens de vragenlijst voor de sociolinguïstische studie in 

de wachtzaal in.  Door deze anonieme en volkomen individuele werkwijze kon een 

eventuele beïnvloeding van de onderzoeksresultaten door “subject bias” zoveel mogelijk 

worden gereduceerd.  Van Borsel (2004) bedoelt hiermee dat proefpersonen hun gedrag 

of  denkpatronen  soms wijzigen als de onderzoeker aanwezig is of ze het gevoel hebben 

in de gaten te worden gehouden (Van Borsel, 2004: 93).  Hoewel de ondervraagde 

personen duidelijk op de hoogte waren van hun deelname aan een taalkundig onderzoek, 

bevonden ze zich in een voor hun min of meer vertrouwde medische context zonder 

aanwezigheid van linguïsten die hun taalgebruik nauwlettend in de gaten hielden.  Gezien 

het kleinschalige karakter van het „Centrum voor Seksuologie en Genderproblematiek‟, 

waar de sociolinguïstische studie werd afgenomen, waren de deelnemers gewoonlijk 

alleen bij het invullen van de vragenlijsten.  Hierdoor was er tijdens hun deelname van 

sociale druk uit de omgeving geen sprake. 
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Hoewel de betrokken artsen vooraf hun twijfel in verband met het al dan niet willen 

meewerken van de patiënten hadden geuit, bleek dit volkomen onterecht te zijn.  Ondanks 

de vele medische en psychologische vraaglijsten die deze personen betreffende hun 

aandoening al moesten invullen, vonden ze toch nog steeds de tijd en ruimte om ook aan 

dit onderzoeksproject mee te werken.  Slechts één persoon wenste om onduidelijke 

redenen niet deel te nemen.  Hierdoor kon de non-respons tot een absoluut minimum 

worden gereduceerd.  Zo namen via het „Centrum voor Seksuologie en 

Genderproblematiek‟ in totaal 26 personen met een Genderidentiteitsstoornis aan de 

sociolinguïstische studie deel. 

In tweede instantie werden ook op de dienst Endocrinologie van het UZ Gent personen 

met een Genderidentiteitsstoornis om deel te nemen aan het onderzoeksproject 

geselecteerd.  De onderzoeksomstandigheden op deze dienst waren gelijkaardig aan deze 

van de vorige locatie, waardoor ook hier de “subject bias” tot een minimum kon worden 

gereduceerd.  Op deze manier werden in de periode van december 2007 tot juni 2008 16 

extra deelnemers gerekruteerd.  Gezien het quotum voor vrouw-man transseksuelen zeer 

moeilijk kon worden bereikt, werd besloten om 10 extra kandidaten die aan de 

selectiecriteria voldeden persoonlijk aan te schrijven met de vraag om aan deze studie 

mee te werken.  Deze personen ontvingen net als de andere deelnemers een 

informatieformulier, informed consent en vragenlijst, samen met een geadresseerde en 

gefrankeerde enveloppe gericht aan de dienst Endocrinologie.  Met deze extra rekrutering 

hoopten we toch nog een representatief aantal deelnemers aan de studiegroep vrouw-man 

transseksuelen te kunnen toevoegen.  Dit lukte met succes gezien 6 van de 10 personen de 

ingevulde vragenlijst terugbezorgden.  Dit bracht het totaal aantal deelnemers dat op de 

dienst Endocrinologie werd geselecteerd op 22. 

Ondertussen vond vanaf december 2007 ook de rekrutering van de deelnemers aan de 

controlegroepen plaats.  De „biologische mannen‟ en „biologische vrouwen‟ die aan de 

selectiecriteria voldeden werden eveneens in het Universitair Ziekenhuis van Gent 

gerekruteerd.  Deze vragenlijsten werden op diverse locaties in dit ziekenhuis afgenomen.  

Dit gebeurde onder andere op de hospitalisatie-afdeling Short Stay Interne-

Endocrinologie 8K12, op de polikliniek Endocrinologie-Hematologie 9K12, bij de 

personeelsleden van de desbetreffende diensten en aanvullend ook nog bij de 

personeelsleden van het Secretariaat Ethisch Comité 1K4.  Bij deze rekrutering werd, in 

de mate van het mogelijke, rekening gehouden met het principe van “purposive 
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sampling”, ook wel “judgement sampling” genoemd.  Dit betekent dat er zoveel mogelijk 

werd gestreefd om een zo groot mogelijke variëteit van personen in de steekproef op te 

nemen (Van Borsel, 2004: 34).  Hoewel er vooraf geen afzonderlijke quota werden 

opgesteld, probeerden we mensen van diverse leeftijden en opleidingsniveaus bij het 

onderzoek te betrekken.  Zo namen zowel onderhoudspersoneelsleden, verpleegkundigen 

als universitair geschoolden van de betrokken diensten aan het onderzoek deel.  Ook bij 

de patiënten, weliswaar zonder genderidentiteitsstoornis, werd nauwlettend op deze 

bijkomende criteria toegekeken.  Tien deelnemers hadden echter de vragenlijst niet of 

nauwelijks ingevuld.  De deelnames van deze personen werden achteraf verwijderd en 

vervangen door een extra afname van vragenlijsten bij de personeelsleden van het 

Secretariaat Ethisch Comité.  Op die manier was het mogelijk de representativiteit van de 

twee controlegroepen zoveel mogelijk te garanderen.  
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5.4.  STATISTISCHE ANALYSES 

De onderzoeksresultaten van deze sociolinguïstische studie werden met het statistische 

softwarepakket SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, versie 15.0 verwerkt.  

Deze kwantitatieve werkwijze liet ons toe om zowel beschrijvende als verklarende 

statistische procedures op de bekomen resultaten toe te passen.  Met name Clusters I, II en 

VI werden aan de hand van beschrijvende statistiek verwerkt.  Dit betekent dat de 

frequentietabellen van de resultaten werden berekend.   

Clusters III, IV en V daarentegen, vergden een zwaardere statistische aanpak om een 

vergelijking tussen de onderzoeksresultaten mogelijk te maken.  Vandaar werd voor de 

analyse van deze clusters een beroep gedaan op de principes van de verklarende statistiek.  

In eerste instantie werd per deelnemer en per cluster een score toegekend.  Hiervoor 

hanteerden we de volgende codering:  1 = een taalkundig correct antwoord en 0 = een 

taalkundig foutief antwoord.  De taalkundige theorieën van de sociolinguïsten die aan bod 

kwamen in het literatuuroverzicht van deze verhandeling vormden de leiddraad voor het 

toekennen van deze quoteringen.  Zo kon per vraag het taalkundig correcte antwoord, dus 

overeenkomstig met de beschrijving in de desbetreffende sociolinguïstische theorie(ën),  

worden bepaald (voor een overzicht van alle taalkundige coderingen, zie ook:  Bijlage V).  

Aan de hand van een optelling van de individuele scores werden in eerste instantie de 

gemiddelden van de groepen per cluster bepaald.  Vervolgens werd de ongepaarde t-toets 

op deze resultaten toegepast.  Van Borsel (2004) legt de functie van deze toetsing als 

volgt uit:  

Wat bij een t-toets (ook Student t-toets genoemd) gebeurt, is dat er nagegaan wordt of de 

gemiddelden van twee groepen al dan niet aan elkaar gelijk zijn.  Meer bepaald gaat men 

na of de gemiddelden van beide groepen een verschillende populatie vertegenwoordigen.  

Men doet dit aan de hand van de toetsingsgrootheid t die het verschil tussen de twee 

groepsgemiddelden vergelijkt met een schatting van het verschil dat toevallig zou kunnen 

optreden als men twee steekproeven uit een populatie vergelijkt, ook wel de standaardfout 

van het verschil tussen gemiddelden genoemd.  Deze schatting is gebaseerd op de 

variantie die men in de scores van de bestudeerde steekproeven vindt.  Is het verschil 

tussen de twee bestudeerde groepen groter dan dat het verschil tussen twee steekproeven 

toevallig zou kunnen zijn, overstijgt de waarde die men vindt voor de toetsingsgrootheid t 

een zekere kritieke waarde, dan mag men besluiten dat het om een significant verschil 

gaat (Van Borsel, 2004: 137). 

 

Om deze toetsingen correct te kunnen interpreteren, werd eerst het significantieniveau 

bepaald.  Hierbij werd alfa gelijkgesteld aan 0,05.  Op die manier konden we met 95% 
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zekerheid stellen of een eventueel verschil tussen de beide groepen die aan de toetsing 

werden onderworpen al dan niet op toeval berustte (Van Borsel, 2004: 127-129). 
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6.  RESULTATEN 

 

6.1.  INTRODUCTIE 

In dit zesde hoofdstuk volgt een weergave van de resultaten van de kwantitatieve 

sociolinguïstische studie.  Gezien de opbouw van het onderzoeksgedeelte van deze 

verhandeling hoofdzakelijk de methodologische aanpak van de medische wetenschappen 

weerspiegelt, is het wenselijk om de werkwijze en weergave die bij deze resultaten wordt 

gehanteerd, even toe te lichten.  

In eerste instantie wordt op de kenmerken van de deelnemers dieper ingegaan.  Vandaar 

worden in de beschrijving van de proefgroep de demografische gegevens, die bij de 

afname van de vragenlijst aan de studiepersonen  en de controlegroep werden bevraagd, 

vermeld. 

Vervolgens worden in dit hoofdstuk alle onderzoeksresultaten per thematische cluster (zie 

ook:  5.2.1.) in tabellen weergegeven.  Elke tabel bevat de afzonderlijke resultaten van de 

vier studiegroepen.  Dit betekent dat alle bevindingen steeds per studiegroep, met name 

de man-vrouw transseksuelen (MF), de vrouw-man transseksuelen (FM), de „biologische 

mannen‟ (Bio M) en de „biologische vrouwen‟ (Bio F) worden berekend.  Bijgevolg 

moeten zowel de procentuele scores als het aantal deelnemers dat een bepaald antwoord 

op een desbetreffende vraag gaf (in de tabel aangeduid met „n = x‟) per afzonderlijke 

studiegroep worden geïnterpreteerd.  

Gezien de onderzoeksresultaten met het statistische softwarepakket, SPSS 15.0, werden 

verwerkt, vormen de procentuele scores die per onderzoeksvraag worden beschreven 

steeds de „valid percentages‟.  Dit betekent dat de deelnemers die het antwoord op een 

bepaalde vraag schuldig bleven, automatisch uit de berekening van alle procentuele 

aantallen voor die betreffende vraag werden verwijderd.  Dit zijn met andere woorden 

„missing values‟ in de statistische terminologie.  Vandaar is het mogelijk dat voor de 

berekening van het totale percentage deelnemers, dat steeds 100 % bedraagt, het aantal 

deelnemers („n = x‟) per vraag kan afwijken.  Vanzelfsprekend kan ook het aantal 

deelnemers dat nodig is om een bepaald deelpercentage te bereiken al naargelang de 

betrokken onderzoeksvraag sterk afwijken.  Kortom, om een begrijpelijke interpretatie 
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van de onderzoeksresultaten mogelijk te maken, mag men niet uit het oog verliezen dat de 

statistische software de percentages steeds herberekent al naargelang het aantal 

deelnemers dat op een bepaalde vraag scoorde. 

Bovendien mochten de deelnemers bij sommige (deel)vragen meerdere antwoordopties 

aankruisen.  Deze mogelijkheid deed zich voor  bij de vragen 2 / 6 en 16.  Bij deze vragen 

werd steeds afzonderlijk berekend hoeveel procent van het totale aantal deelnemers per 

studiegroep deze deelvragen had beantwoord.  Vandaar overschrijden de percentages bij 

optelling ervan uiteraard 100 %. 

Vervolgens worden de resultaten, al naargelang de statistische aanpak die we op de 

bekomen resultaten toepasten (zie ook:  5.4.), op twee manieren weergegeven.  Ten eerste 

vergden de thematische clusters I, II, en VI een beschrijvende statistische aanpak.  

Bijgevolg werd geopteerd om bij de weergave van de tabellen van deze clusters per 

onderzoeksvraag alle antwoordopties en de bijhorende resultaten van de vier 

studiegroepen af te beelden (zie ook:  6.3., 6.4., 6.8.).   

Ten tweede wordt, als gevolg van de statistische toetsing die bij de clusters III, IV en V 

noodzakelijk was, in de weergave van deze resultaten anders te werk gegaan (zie ook:  

6.5., 6.6., 6.7.).  Bij deze clusters worden, in tegenstelling tot de clusters behorend tot de 

beschrijvende statistiek, niet alle antwoordopties weergegeven.  Zoals al werd besproken 

in 5.4., was het noodzakelijk om bij de statistische verwerking van deze 

onderzoeksresultaten een taalkundige correctheidsgraad toe te kennen.  Op die manier 

kon het softwarepakket per deelnemer en per studiegroep berekenen in welke mate aan de 

stereotypen uit de sociolinguïstische achtergrondliteratuur werd beantwoord.  Taalkundig 

foutieve scores werden door de statistische bewerkingen dus onmiddellijk verwijderd. 

Dit heeft als gevolg dat we in de tabellen die de resultaten van clusters III, IV en V 

afbeelden, enkel de resultaten weergeven die voor de statistische berekeningen bruikbaar 

waren.  Het deelnemerspercentage  en –aantal dat foutief scoorde wordt bijgevolg 

weggelaten.  Vandaar hebben we per vraag eerst het taalkundig antwoord, dat in 

overeenstemming met de theoretische achtergrondliteratuur is, vermeld.  Daaronder staan 

de resultaten van de deelnemers die op de betrokken vraag positief, dus taalkundig 

correct, scoorden. 
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Ter illustratie:  Vraag 9a. uit „Cluster III:  „Spreekstijl‟ peilt naar de mate waarin de 

deelnemers vinden dat mannen vaker dialect spreken dan vrouwen.  Op basis van de 

theorieën van Lakoff (2004), Holmes (1992/2001), Labov (1972), Trudgill (1972) en 

Milroy (1980) bepaalden we vooraf dat dit antwoord taalkundig correct is.  Het klopt 

inderdaad dat mannen vaker dialect spreken dan vrouwen.  Achteraf bleek dat 53.8 % van 

de man-vrouw transseksuelen ook deze juiste antwoordoptie had aangeduid.  Wat betreft 

het stereotiep dat mannen vaker dialect spreken dan vrouwen, beaamt dus 53.8 % van de 

man-vrouw transseksuelen deze stereotype taalattitude.  Deze werkwijze werd voor alle 

(deel)vragen, behalve vraag 13, van deze drie clusters gehanteerd. 

Bij vraag 13 werd voor de drie situatieschetsen vooraf het antwoord bepaald dat in 

overeenstemming zou zijn met de genderidentiteit van de deelnemersgroep.  Op die 

manier konden we eveneens nagaan of deze personen al dan niet ook op taalgebied het 

stereotiepe gedrag dat in overeenstemming met hun gender is, beamen. 

Tot slot worden na de weergave van elke tabel de belangrijkste bevindingen van de 

desbetreffende cluster nog even aangehaald.  In overeenstemming met de methodologie 

die in deze verhandeling wordt gehanteerd, komen de bespreking en interpretatie van deze 

resultaten pas in een volgend hoofdstuk, met name de discussie, aan bod (zie ook:  7.1.). 
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6.2.  BESCHRIJVING VAN DE PROEFGROEP 

 

6.2.1.  Studiepersonen 

Het totale aantal transseksuele studiepersonen dat aan deze kwantitatieve 

sociolinguïstische studie deelnam bedroeg 48.  Om een vergelijking van de 

onderzoeksresultaten mogelijk te maken werden deze 48 studiepersonen op basis van hun 

genderidentiteitswijziging in twee subgroepen opgedeeld. De groep man-vrouw 

transseksuelen telde 26 studiepersonen (MF: 54.17%).  De vrouw-man transseksuelen 

waren op hun beurt met 22 (FM: 45.83%). 

Aan alle transseksuele studiepersonen werd gevraagd in welke fase van de 

geslachtsaanpassende behandeling ze zich op het moment van de bevraging bevonden.  

Bij de man-vrouw transseksuelen vermeldden 20 deelnemers (MF: 76.9%) het pre-

operatieve stadium van de behandeling.  De overige 6 deelnemers (MF: 23.1 %) hadden 

alle chirurgische behandelingen al achter de rug en waren dus post-operatief.  Van de 22 

vrouw-man transseksuelen waren 5 deelnemers pre-operatief (FM: 22.7 %).  Verder 

bevonden 4 personen zich in het tussenstadium (FM: 18.2 %), terwijl 13 man-vrouw 

transseksuelen (FM: 59.1 %) tot de post-operatieve groep werden gerekend. 

Bij de man-vrouw transseksuele groep was de leeftijd van de jongste deelnemer 17 jaar en 

van de oudste 62 jaar.  De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen uit deze studiegroep 

bedroeg 40.65 jaar (Mediaan = 42.0 en Range = 45.0).  De vrouw-man transseksuelen 

waren minimum 17 jaar en maximum 50 jaar.  De gemiddelde leeftijd van de man-vrouw 

transseksueel was 32.23 jaar (Mediaan =  31.50 en Range = 33.0). 

Tot slot werd in de bevraging ook naar het opleidingsniveau gepeild.  Van alle man-

vrouw transseksuele deelnemers had 1 persoon (MF: 3.8 %) enkel het lager onderwijs 

doorlopen.  Verder hadden 9 deelnemers (MF: 34.6 %) het middelbaar onderwijs, 11 

(MF: 42.3 %) het hoger niet-universitair onderwijs en 5 (MF: 19.2 %) het universitair 

gevolgd of succesvol beëindigd.  Bijgevolg hadden 16 man-vrouw transseksuelen (MF: 

61.5 %) op het moment van de bevraging het hoger onderwijs afgerond of volgden nog 

een opleiding op dit niveau.  Bij de vrouw-man transseksuelen had geen enkele deelnemer 

slechts een diploma van het lager onderwijs.  Van deze studiegroep vermeldden 4 
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personen het middelbaar onderwijs (FM: 18.2 %) als hoogste opleidingsniveau.  Van de 

overige vrouw-man transseksuelen hadden 9 personen (FM: 40.9 %) een opleiding hoger 

niet-universitair onderwijs beëindigd of aangevat.  Tot slot genoten 9 man-vrouw 

transseksuelen (FM: 40.9 %) een opleiding op universitair niveau.  Samengevat bevonden 

zich onder de vrouw-man transseksuelen 18 personen (FM: 81.8 %) met een hogere 

opleidingsgraad. 

 

6.2.2.  Controlegroep 

De controlegroep bestond in totaal uit 52 deelnemers zonder genderdysfore 

symptomatologie.  Dit waren meer bepaald 26 „biologische mannen‟ (Bio M: 50.0 %) en 

26 „biologische vrouwen‟ (Bio F: 50.0 %). 

De leeftijden van de jongste en oudste „biologische mannen‟ die aan de studie deelnamen, 

bedroegen respectievelijk 20 jaar en 70 jaar.  De gemiddelde leeftijd van deze 

proefpersonen was 43.42 jaar (Mediaan = 43.0 en Range = 50.0).  Bij de „biologische 

vrouwen‟ varieerde de leeftijd van de deelnemers tussen 19 jaar en 61 jaar.  De 

gemiddelde leeftijd bedroeg bij deze controlegroep 36.27 jaar (Mediaan = 31.50 en Range 

= 42.0). 

Aan de deelnemers van beide controlegroepen werd eveneens het opleidingsniveau 

bevraagd.  Van de 26 proefpersonen die tot de groep „biologische mannen‟ behoorde, 

hadden 2 personen (Bio M: 7.7 %) enkel het lager onderwijs gevolgd.  Verder 

antwoordden 8 deelnemers (Bio M: 30.8 %) op deze vraag middelbaar onderwijs, 8 

deelnemers niet-universitair hoger onderwijs (Bio M: 30.8 %) en nogmaals 8 personen 

universitair onderwijs (Bio M: 30.8 %).  In totaal waren 16 „biologische mannen‟ (Bio M: 

61.8 %) dus hoger geschoold. 

Van de 26 personen die tot de controlegroep bestaande uit „biologische vrouwen‟ werden 

gerekend, gaf niemand aan louter een diploma van het lager onderwijs te hebben behaald.  

Vervolgens was het middelbaar onderwijs voor 2 deelnemers (Bio F: 7.7 %) van deze 

controlegroep het hoogste opleidingsniveau.  Verder gaven 15 „biologische vrouwen‟ 

(Bio F: 57.7 %) de optie niet-universitair hoger onderwijs als antwoord.  Tot slot waren 9 
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deelnemers (Bio F: 34.6) universitair geschoold.  Het totale aantal hoger geschoolde 

deelnemers werd bij deze groep op 24 personen (Bio F: 92.3 %) bepaald.  
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6.3.  RESULTATEN CLUSTER I 

 

 

Tabel 2:  Resultaten Cluster I ‘Monitoring’ 
 

 

Antwoorden 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 1.  Hecht u veel belang aan de manier waarop u spreekt? 
 

Ja 96.2 % 

(n = 25) 

77.3 % 

(n = 17) 

73.1 % 

(n = 19) 

76.9 % 

(n = 20) 

Neen 3.8 % 

(n = 1) 

22.7 % 

(n = 5) 

26.9 % 

(n = 7) 

23.1 % 

(n = 6) 
 

Vraag 2.  Waar let u het meest op? 
 

Stem 46.2 % 

(n = 12) 

45.5 % 

(n = 10) 

26.9 % 

(n = 7) 

23.1 % 

(n = 6) 

Uitspraak 26.9 % 

(n = 7) 

18.2 % 

(n = 4) 

23.1 % 

(n = 6) 

42.3 % 

(n = 11) 

Woordkeuze 34.6 % 

(n = 9) 

40.9 % 

(n = 9) 

53.8 % 

(n = 14) 

46.2 % 

(n = 12) 
 

Vraag 3.  Vindt u, in het algemeen, dat genderdysfore personen meer letten op hun taal 

dan niet-genderdysfore personen? 
 

Ja 76.9 % 

(n = 20) 

30.0 % 

(n = 6) 

 

Neen 23.1 % 

(n = 6) 

70.0 % 

(n = 14) 
 

Vraag 4.  Let u zelf meer op uw taal sinds u in behandeling bent? 
 

Ja 80.8 % 

(n = 21) 

40.9 % 

(n = 9) 

 

Neen 19.2 % 

(n = 5) 

59.1 % 

(n = 13) 

 

 

Eén van de voornaamste bevindingen van deze onderzoekscluster is de grotere mate 

waarin de man-vrouw transseksuelen (96.2 %) belang hechten aan de manier waarop ze 

spreken in vergelijking met de drie andere studiegroepen.  Vervolgens verschillen de 

beide transseksuele groepen duidelijk van de niet-transseksuele groepen wat betreft het 

letten op de stem:  respectievelijk 46.2 % (MF) en 45.5 % (FM) ten opzichte van slechts 

26.9 % (Bio M) en 23.1 % (Bio F).  Op vlak van uitspraak en woordkeuze blijken deze 
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verschillen echter net andersom te zijn.  Bij de vragen die specifiek naar het taalgedrag 

van genderdysfore personen informeerden, is het onderscheid tussen beide transseksuele 

groepen uiterst frappant.  Maar liefst 76.9 % van de man-vrouw transseksuelen is 

overtuigd dat genderdysfore personen meer op hun taal letten.  80.8 % van deze groep 

geeft aan zelf meer op hun taal te letten sinds de start van haar genderaanpassende 

behandeling.  Van de vrouw-man transseksuelen antwoorden respectievelijk slechts    

30.0 % en 40.9 % op beide vragen positief. 
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6.4.  RESULTATEN CLUSTER II 

 

 

Tabel 3-1:  Resultaten Cluster II ‘Bewustzijn Taal en Gender’ 
 

 

Antwoorden 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 5a.  Denkt u dat er een verschil bestaat tussen hoe mannen en vrouwen spreken? 
 

Ja 100.0 %  

(n = 26) 

100.0 % 

(n = 22) 

92.9 % 

(n = 24) 

80.8 % 

(n = 21) 

Neen 0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

7.7 % 

(n = 2) 

Geen Mening 0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

7.7 % 

(n = 2) 

11.5 % 

(n = 3) 
 

Vraag 5b.  Zo ja, is dit verschil volgens u: 
 

Zeer groot 15.4 % 

(n = 4) 

4.5 % 

(n = 1) 

0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

Groot 50 % 

(n = 13) 

27.3 % 

(n = 6) 

37.5 % 

(n = 9) 

9.5 % 

(n = 2) 

Middelmatig 34.6 % 

(n = 9) 

68.2 % 

(n = 15) 

45.8 % 

(n = 11) 

76.2 % 

(n = 16) 

Klein 0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

16.7 % 

(n = 4) 

14.3 % 

(n = 3) 

Zeer klein 0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 

0.0 % 

(n = 0) 
 

Vraag 6.  Indien u vindt dat er een verschil is tussen hoe mannen en vrouwen spreken, 

welke zijn dan die verschillen? 
 

♀ gebruiken 

andere woorden 

dan ♂ 

61.5 % 

(n = 16) 

45.5 % 

(n = 10) 

54.2 % 

(n = 13) 

69.6 % 

(n = 16) 

♀ spreken over 

andere onder-

werpen dan ♂ 

80.8 % 

(n = 21) 

68.2 % 

(n = 15) 

75 % 

(n = 18) 

95.7 % 

(n = 22) 

♀ spreken 

correcter dan ♂ 

23.1 % 

(n = 6) 

4.5 % 

(n = 1) 

8.3 % 

(n = 2) 

4.3 % 

(n = 1) 

♀ praten meer dan 

♂ 

38.5 % 

(n = 10) 

45.5 % 

(n = 10) 

45.8 % 

(n = 11) 

43.5 % 

(n = 10) 

Andere opties 26.9 % 

(n = 7) 

27.3 % 

(n = 6) 

8.3 % 

(n = 2) 

4.3 % 

(n = 1) 
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Tabel 3-2:  Resultaten Cluster II ‘Bewustzijn Taal en Gender’ 
 

 

Antwoorden 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 7.  Bestaat er volgens u een typisch mannelijk of typisch vrouwelijk taalgebruik? 
 

Ja 69.2 % 

(n = 18) 

54.5 % 

(n = 12) 

53.8 % 

(n = 14) 

50.0 % 

(n = 13) 

Neen 15.4 % 

(n = 4) 

22.7 % 

(n = 5) 

19.2 % 

(n = 5) 

46.2 % 

(n = 12) 

Geen idee 15.4 % 

(n = 4) 

22.7 % 

(n = 5) 

26.9 % 

(n = 7) 

3.8 % 

(n = 1) 
 

Vraag 8.  Verwachten mensen dat mannen anders spreken dan vrouwen? 
 

Ja 73.1 % 

(n = 19) 

59.1 % 

(n = 13) 

65.4 % 

(n = 17) 

53.8 % 

(n = 14) 

Neen 3.8 % 

(n = 1) 

4.5 % 

(n = 1) 

11.5 % 

(n = 3) 

26.9 % 

(n = 7) 

Geen idee 26.1 % 

(n = 6) 

36.4 % 

(n = 8) 

23.1 % 

(n = 6) 

19.2 % 

(n = 5) 
 

Vraag 10.  Denkt u dat de manier waarop iemand spreekt veel prijsgeeft over het karakter 

van de spreker? 
 

Ja 80.8 % 

(n = 21) 

63.6 % 

(n = 14) 

76.9 % 

(n = 20) 

50.0 % 

(n = 13) 

Neen 11.5 % 

(n = 3) 

27.3 % 

(n = 6) 

11.5 % 

(n = 3) 

42.3 % 

(n = 11) 

Geen mening 7.7 % 

(n = 2) 

9.1 % 

(n = 2) 

11.5 % 

(n = 3) 

7.7 % 

(n = 2) 
 

Vraag 11d.  Vindt u doorgaans, dat door de manier waarop ze spreken, mannen en 

vrouwen elkaar soms niet goed begrijpen? 
 

Juist 88.5 % 

(n = 23) 

95.5 % 

(n = 21) 

80.8 % 

(n = 21) 

76.9 % 

(n = 20) 

Fout 11.5 % 

(n = 3) 

4.5 % 

(n = 1) 

19.2 % 

(n = 5) 

23.1 % 

(n = 6) 

 

 

Uit de resultaten van de cluster betreffende „Bewustzijn Taal en Gender‟ kunnen we 

afleiden dat de deelnemers uit alle studiegroepen zich sterk bewust zijn dat er een verschil 

tussen de manier waarop mannen en vrouwen spreken bestaat.  Toch lijkt dit bewustzijn 

bij de transseksuele deelnemers in lichte mate sterker aanwezig te zijn dan bij de 

controlegroepen.  Ook schatten zij de grootte van het verschil op dit vlak sterker in. 
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Op de deelvragen die peilen naar de mate waarin de deelnemers al dan niet stereotype 

ideeën over de mogelijke verschillen tussen hoe mannen en vrouwen spreken bevestigen, 

zijn de meningen nagenoeg unaniem.  De antwoordoptie die de deelnemers toeliet hun 

eigen ideeën over deze mogelijke verschillen weer te geven vormt de enige echte 

uitschieter.  Op deze deelvraag scoren de beide transseksuele groepen beduidend hoger 

(zie ook:  Bijlage V, voor een overzicht van de gegeven antwoorden). 

Hoewel alle studiegroepen zeer overtuigd zijn van het verschil tussen beide geslachten op 

vlak van spreken (zie ook:  vraag 5a.), liggen deze scores veel lager als we expliciet 

vragen of er een typisch mannelijk of vrouwelijk taalgebruik bestaat.  De transseksuele 

vrouwen (MF) zijn zich hiervan wel meer bewust dan de „biologische vrouwen‟.  Ook 

hun score op de vraag die peilt naar het verwachtingspatroon van mensen hieromtrent is 

licht hoger.  De meningen op vraag 10 liggen daarentegen sterk verdeeld.  Bij de laatste 

vraag van deze cluster scoren alle studiegroepen opnieuw hoog.  Alle deelnemers zijn 

zich goed bewust van het feit dat mannen en vrouwen elkaar soms niet goed begrijpen.  

Toch kunnen we ook bij deze vraag nogmaals besluiten dat dit bewustzijn bij de beide 

transseksuele groepen net iets sterker dan bij de controlegroepen aanwezig is. 
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6.5.  RESULTATEN CLUSTER III 

 

 

Tabel 4-1:  Resultaten Cluster III ‘Spreekstijl’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 9a.  Juiste of foute uitspraak:  mannen spreken vaker dialect dan vrouwen? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

53.8 % 

(n = 14) 

13.6 % 

(n = 3) 

42.3 % 

(n = 11) 

26.9 % 

(n = 7) 
 

Vraag 9e.  Juiste of foute uitspraak:  mannen doen meer hun best om mooi te praten? 
[taalkundig correcte optie = fout]   

 

92 % 

(n = 23) 
90.5 % 

(n = 19) 

80.8 % 

(n = 21) 

92.2 % 

(n = 25) 
 

Vraag 9f. Juiste of foute uitspraak:  vrouwen spreken meestal zeer beleefd? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

84.6 % 

(n = 22) 

36.4 % 

(n = 8) 

60.0 % 

(n = 15) 

57.7 % 

(n = 15) 
 

Vraag 9g.  Juiste of foute uitspraak:  mannen vloeken meer dan vrouwen? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

92.3 % 

(n = 24) 

63.6 % 

(n = 14) 

88.5 % 

(n = 23) 

76.9 % 

(n = 20) 
 

Vraag 12e.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Het hangt hier mijn 

voeten uit!!”?     
[taalkundig correcte optie = man] 

 

73.1 % 

(n = 19) 

68.2 % 

(n = 15) 

84.6 % 

(n = 22) 

53.8 % 

(n = 14) 
 

Vraag 12h.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Godverdomme !!!!”? 

[taalkundig correcte optie = man] 
 

80.8 % 

(n = 21) 

50.0 % 

(n = 11) 

88 % 

(n = 22) 

76.9 % 

(n = 20) 
 

Vraag 12j.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Professor, gelieve mij te 

verontschuldigen, maar mag ik er u op wijzen dat….”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

61.5 % 

(n = 16) 

40.9 % 

(n = 9) 

45.8 % 

(n = 11) 

46.2 % 

(n = 12) 
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Tabel 4-2:  Resultaten Cluster III ‘Spreekstijl’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 12l.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Stomme ezel!!!”? 
[taalkundig correcte optie = man] 

 

76.9 % 

(n = 20) 

45.5 % 

(n = 10) 

69.2 % 

(n = 18) 

29.2 % 

(n = 7) 
 

Vraag 13a.  Welk antwoord leunt het dichtst aan bij de wijze waarop u zelf zou reageren 

in situatie 1? 
[correct antwoord volgens de genderidentiteit:  MF & Bio F:  vrouwelijk antwoord / MF & Bio M:  

mannelijk antwoord] 
 

65.4 % 

(n = 17) 

 77.3 % 

(n = 17) 

65.4 % 

(n = 17) 

42.3 % 

(n = 11) 
 

Vraag 13b.  Welk antwoord leunt het dichtst aan bij de wijze waarop u zelf zou reageren 

in situatie 2? 
[correct antwoord volgens de genderidentiteit:  MF & Bio F:  vrouwelijk antwoord / MF & Bio M:  

mannelijk antwoord] 
 

 61.5 % 

(n = 16) 
86.4 % 

(n = 19) 

69.2 % 

(n = 18) 

30.8 % 

(n = 8) 
 

Vraag 14.1. Denkt u dat dit een conversatie is tussen 2 mannen of 2 vrouwen? 
[taalkundig correcte optie = 2 mannen] 

 

100.0 % 

(n = 26) 

100.0 % 

(n = 21) 

80.0 % 

(n = 20) 

76.9 % 

(n = 20) 
 

Vraag 14.1.a.  Vindt u dat deze sprekers veel respect / eerbied tonen voor elkaar? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

 92.3 % 

(n = 24) 

72.7 % 

(n = 16) 

65.4 % 

(n = 17) 

68 % 

(n = 17) 
 

Vraag 14.1.b.  Vindt u dat deze sprekers eerder formeel / afstandelijk met elkaar 

omgaan?     
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

57.7 % 

(n = 15) 

85.7% 

(n = 18) 

61.5 % 

(n = 16) 

100.0 % 

(n = 26) 
 

Vraag 14.1.c.  Vindt u dat spreker B indirect (dus niet recht in het gezicht) iets wil 

duidelijk maken aan spreker A? 

[taalkundig correcte optie = fout] 
 

57.7 % 

(n = 15) 

86.4 % 

(n = 19) 

61.5 % 

(n = 16) 

76.9 % 

(n = 20) 

 

 



147 
 

 

Tabel 4-3:  Resultaten Cluster III ‘Spreekstijl’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 14.1.d.  Vindt u dat deze sprekers zeer vriendschappelijk, als kameraden, met 

elkaar omgaan? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

 80.8  % 

(n = 21) 

99.9 % 

(n = 20) 

76 % 

(n = 19) 

100.0 % 

(n = 26) 
 

Vraag 14.1.e.  Vindt u dat deze sprekers de waarheid tegen elkaar zeggen zonder „rond 

de pot te draaien‟? 
[taalkundig correcte optie = juist ] 

 

 92.3 % 

(n = 24) 

100.0 % 

(n = 22) 

88.5 % 

(n = 23) 

100.0 % 

(n = 26) 
 

Vraag 14.1.f.  Vindt u dat spreker B beleefd overkomt? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

 76.9 % 

(n = 20) 
77.3 % 

(n = 17) 

68 % 

(n = 17) 

87.5 % 

(n = 21) 
 

Vraag 14.2. Denkt u dat dit een conversatie is tussen 2 mannen of 2 vrouwen? 
[taalkundig correcte optie = 2 vrouwen] 

 

96.2 % 

(n = 25) 

100.0 % 

(n = 21) 

96.2 % 

(n = 25) 

96.2 % 

(n = 25) 
 

Vraag 14.2.a.  Vindt u dat deze sprekers veel respect / eerbied tonen voor elkaar? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

84.6 % 

(n = 22) 

81.8 % 

(n = 18) 

84.6 % 

(n = 22) 

75 % 

(n = 18) 
 

Vraag 14.2.b.  Vindt u dat deze sprekers eerder formeel / afstandelijk met elkaar 

omgaan?     
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

53.8 % 

(n = 14) 

50.0% 

(n = 11) 

50.0 % 

(n = 13) 

53.8 % 

(n = 14) 
 

Vraag 14.2.c.  Vindt u dat spreker B indirect (dus niet recht in het gezicht) iets wil 

duidelijk maken aan spreker A? 

[taalkundig correcte optie = juist] 
 

73.1 % 

(n = 19) 

90.5 % 

(n = 19) 

65.4 % 

(n = 17) 

57.7 % 

(n = 15) 
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Tabel 4-4:  Resultaten Cluster III ‘Spreekstijl’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 14.2.d.  Vindt u dat deze sprekers zeer vriendschappelijk, als kameraden, met 

elkaar omgaan? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

26.9 % 

(n = 7) 

40.9 % 

(n = 9) 

42.3 % 

(n = 11) 

 48 % 

(n = 12) 
 

Vraag 14.2.e.  Vindt u dat deze sprekers de waarheid tegen elkaar zeggen zonder „rond 

de pot te draaien‟? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

 73.1 % 

(n = 19) 

95.2 % 

(n = 20) 

76.9 % 

(n = 20) 

84.6 % 

(n = 22) 
 

Vraag 14.2.f.  Vindt u dat spreker B beleefd overkomt? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

92.3 % 

(n = 24) 
95.5 % 

(n = 21) 

92.3 % 

(n = 24) 

96.2 % 

(n = 25) 

 

 

 

De omvang van de derde cluster die 26 deelvragen bevat, laat een beknopte bespreking 

van deze resultaten niet toe.  Vandaar zullen we ons beperken tot de meest relevante 

resultaten met betrekking tot onze hypothesen en onderzoeksvragen.  Hierbij vormen de 

bevindingen van vragen 9a / 9f / 9g / 12h / 12l / 14.1.b en 14.1.d onze belangrijkste 

referentiewaarden.  Bij een eerste indruk van deze procentuele resultaten lijkt het dat de 

resultaten van de man-vrouw transseksuelen ten opzichte van de „biologische vrouwen‟ 

zeer wisselend zijn.  Hoewel deze transseksuele groep op de vragen van tabel 4-1 beter 

lijkt te scoren dan de „biologische vrouwen‟, is dit verschil bij de vragen van tabel 4-2, 4-

3 en 4-4 niet meer beduidend aanwezig.  Ook bij een vergelijking van de resultaten tussen 

de vrouw-man transseksuelen en de „biologische mannen‟ komen we tot eenzelfde 

vaststelling.  De resultaten schommelen sterk al naar gelang de vraag.   

In tegenstelling tot de vorige onderzoeksbevindingen in deze cluster, zijn de procentuele 

verschillen tussen de antwoorden van de man-vrouw transseksuele groep ten opzichte van 

de vrouw-man transseksuele groep op het eerste gezicht wel zeer uitgesproken.  

Bovendien lijkt deze bevinding eveneens voor een vergelijking van de „biologische 
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vrouwen‟ versus de „biologische mannen‟ te gelden.  Om deze resultaten op een correcte 

manier te kunnen interpreteren, zijn we genoodzaakt een statistische toetsing toe te 

passen.  Enkel een t-test, die wordt uitgevoerd op de gemiddelde scores die deze groepen 

op de vragen van deze cluster behaalden, kan onze eerste vermoedens al dan niet 

bevestigen of verwerpen. 

De gemiddelde scores op deze t-test bedroegen 19 / 26 voor de man-vrouw transseksuelen 

en 14 / 26 voor de vrouw-man transseksuelen.  Dit leverde als probabiliteitswaarde (p < 

0.001) op.  Gezien het significantieniveau in dit onderzoek vooraf op 0.05 werd bepaald, 

betekent dit dat de p-waarde kleiner is dan α = 0.05.  Bijgevolg zijn de resultaten van de 

beide transseksuele groepen significant verschillend. 

Een analoge toetsing van de resultaten van de beide controlegroepen bracht ons eveneens 

meer duidelijkheid.  De gemiddelde scores van de beide groepen bedroegen 

respectievelijk 18 / 26 en 15 / 26 voor  de „biologische vrouwen‟ en „biologische mannen‟ 

op.  Vervolgens kon een p-waarde van 0.003 worden vastgesteld.  Op basis van de 

vergelijking tussen (p < 0.003) en α = 0.05, kunnen we besluiten dat deze 

onderzoeksbevindingen eveneens significant verschillend zijn. 
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6.6.  RESULTATEN CLUSTER IV 

 

 

Tabel 5-1:  Resultaten Cluster IV ‘Gespreksthema’s’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 9c.  Juiste of foute uitspraak:  vrouwen maken meer grapjes? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

83.3 % 

(n = 20) 

100.0 % 

(n = 22)  

92.3 % 

(n = 24) 

100.0 % 

(n = 26) 
 

Vraag 9d.  Juiste of foute uitspraak:  mannen spreken gemakkelijker over hun gevoelens 

dan vrouwen?   
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

100.0 % 

(n = 26) 

100.0 % 

(n = 20) 

88.5 % 

(n = 23) 

100.0 % 

(n = 26) 
 

Vraag 9h. Juiste of foute uitspraak:  mannen spreken meer over sport dan vrouwen? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

100.0 % 

(n = 26) 

86.4 % 

(n = 19) 

92.3 % 

(n = 24) 

92.3 % 

(n = 24) 
 

Vraag 12a.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “karmijnrood”, 

“appelblauwzeegroen”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

57.7 % 

(n = 15) 

72.7 % 

(n = 16) 

60.0 % 

(n = 15) 

84.6 % 

(n = 22) 
 

Vraag 12k.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “touch-screen”,  

“hands-free”? 
[taalkundig correcte optie = man] 

 

65.4 % 

(n = 17) 

72.7 % 

(n = 16) 

68 % 

(n = 17) 

46.2 % 

(n = 12) 
 

Vraag 12m.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “carrosserie”, 

“krachtige motor”? 
[taalkundig correcte optie = man] 

 

100.0 % 

(n = 26) 

95.5 % 

(n = 21) 

96.0 % 

(n = 24) 

84.6 % 

(n = 22) 
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Tabel 5-2:  Resultaten Cluster IV ‘Gespreksthema’s’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 12n.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “een lage taille”, 

“fluweel”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

100 % 

(n = 26) 

86.4 % 

(n = 19) 

96.0 % 

(n = 24) 

88.5 % 

(n = 23) 
 

Vraag 13c.  Welk antwoord leunt het dichtst aan bij de wijze waarop u zelf zou reageren 

in situatie 3? 
[ correct antwoord volgens de genderidentiteit:  MF & Bio F:  vrouwelijk antwoord / MF & Bio M:  

mannelijk antwoord] 
 

80.8 % 

(n = 21) 

65 % 

(n = 13) 

60.0 % 

(n = 15) 

30.8 % 

(n = 8) 

 

 

 

De antwoorden op de vragen over de heersende stereotypen over gespreksthema‟s in de 

sociolinguïstische literatuur leveren bij een eerste indruk geen grote verschillen tussen de 

onderzoeksresultaten op.  Zowel de onderlinge vergelijkingen tussen de beide 

transseksuele groepen als tussen de beide controlegroepen zijn vrij gelijklopend.  Op de 

ene vraag zal de ene studiegroep net iets hoger scoren, wat bij de volgende vraag 

onmiddellijk door de andere studiegroep wordt tegengestuurd. 

Vervolgens vormt de vergelijking tussen de transseksuele mannen (FM) en „biologische 

mannen‟ (Bio M) een tweede aandachtspunt binnen deze cluster.  Ook op dit domein zijn 

helemaal geen noemenswaardige verschillen te bemerken.  Tot slot werpen we nog een 

blik op de man-vrouw transseksuelen om hun resultaten met deze van de „biologische 

vrouwen‟ te kunnen vergelijken.  Hoewel deze bevindingen aanvankelijk vrij gelijklopend 

zijn, merken we hierbij toch wat grotere verschillen dan bij de vergelijkingen tussen de 

voorgaande groepen op.  Uiteindelijk springen de sterk uiteenlopende scores op vraag 

13c. bij deze twee groepen in het oog.  Vandaar lijkt het ons aangewezen om de resultaten 

van de man-vrouw transseksuelen versus de „biologische vrouwen‟ aan een statistische t-

test te onderwerpen.  De gemiddelde scores van deze groepen bedroegen hierbij  6.79 / 8 

voor de man-vrouw transseksuelen en 6.27 / 8 voor de „biologische vrouwen‟.  Dit 

leverde een probabiliteitswaarde van (p  <  0.093) op.  Met een significantieniveau van    
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α = 0.05, kunnen we deze p-waarde niet als significant verschillend interpreteren.  Toch 

kunnen we uit dit cijfer afleiden dat er een tendens bestaat dat deze resultaten verschillend 

zouden kunnen zijn.  Dit betekent dat bij uitbreiding van de onderzoekspopulatie of 

desnoods een aanpassing van de onderdelen van de vragenlijst, er misschien wel een 

duidelijk significant verschil tussen deze twee studiegroepen betreffende hun visies op de 

gespreksthema‟s zou kunnen ontstaan.   
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6.7.  RESULTATEN CLUSTER V 

 

 

Tabel 6-1:  Resultaten Cluster V ‘Dominantie – Macht – Zekerheid - Assertiviteit’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 9b.  Juiste of foute uitspraak:  tijdens een gesprek zullen vrouwen elkaar meer 

onderbreken in vergelijking met mannen? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

65.4 % 

(n = 17) 

59.1 % 

(n = 13) 

50.0 % 

(n = 13) 

57.7 % 

(n = 15) 
 

Vraag 11a.  Vindt u doorgaans, dat door de manier waarop ze spreken, vrouwelijke 

politici overtuigender overkomen dan mannelijke politici? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

76.0 % 

(n = 19) 

71.4 % 

(n = 15) 

73.1 % 

(n = 19) 

92.3 % 

(n = 24) 
 

Vraag 11b.  Vindt u doorgaans, dat door de manier waarop ze spreken, mannen erg 

onzeker overkomen? 
[taalkundig correcte optie = fout] 

 

64.0 % 

(n = 16) 

76.2 % 

(n = 16) 

80.0 % 

(n = 20) 

96.2 % 

(n = 25) 
 

Vraag 11c.  Vindt u doorgaans, dat door de manier waarop ze spreken, mannen 

gemakkelijker belangrijke posities krijgen in de maatschappij? 
[taalkundig correcte optie = juist] 

 

73.1 % 

(n = 19) 

68.2 % 

(n = 15) 

73.1 % 

(19) 

57.7 % 

(n = 15) 
 

Vraag 12b.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “een zalige taart”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

53.8 % 

(n = 14) 

77.3 % 

(n = 17) 

72.0 % 

(n = 18) 

61.5 % 

(n = 16) 
 

Vraag 12c.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “waarschijnlijk”, 

“misschien”, “mogelijks”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

23.1 % 

(n = 6) 

31.8 % 

(n = 7) 

12.0 % 

(n = 3) 

26.9 % 

(n = 7) 
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Tabel 6-2:  Resultaten Cluster V ‘Dominantie – Macht – Zekerheid - Assertiviteit’ 
 

 

MF 
 

 

FM 
 

 

Bio M 
 

 

Bio F 
 

 

Vraag 12d.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Wat leuk, niet?”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

73.1 % 

(n = 19) 

86.4 % 

(n = 19) 

83.3 % 

(n = 20) 

84.6 % 

(n = 22) 
 

Vraag 12f.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Dat is toch goed, hé?”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

38.5 % 

(n = 10) 

45.5 % 

(n = 10) 

37.5 % 

(n = 9) 

62.5 % 

(n = 15) 
 

Vraag 12g.  Tot welke gender behoort de volgende uitspraak:  “Dit staat jou echt zó 

beeldig!”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

88.5 % 

(n = 23) 

77.3 % 

(n = 17) 

88.0 % 

(n = 22) 

80.8 % 

(n = 21) 
 

Vraag 12i.  Tot welke gender behoren de volgende uitspraken:  “ik denk”, “naar het 

schijnt”? 
[taalkundig correcte optie = vrouw] 

 

26.9 % 

(n = 7) 

31.8 % 

(n = 7) 

24.0 % 

(n = 6) 

46.2 % 

(n = 12) 

 

 

 

Uit de weergave van de resultaten van de vijfde cluster die de visie op stereotypen 

betreffende dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit onderzoekt, merken we op het 

eerste gezicht geen rode draad in de bevindingen.  Tussen de transseksuele groepen 

onderling zijn de scores vrij gelijklopend.  Hieruit kunnen we geen noemenswaardige 

verschillen halen.  Bij de beide controlegroepen lijken de resultaten van hun meningen 

sterk wisselend te zijn, al naar gelang het stereotiep dat werd bevraagd.  Bijgevolg 

corrigeren deze schommelingen elkaar bij de totale interpretatie van deze scores.  

Eenzelfde fenomeen lijkt zich voor te doen wanneer we de resultaten van de transseksuele 

vrouwen (MF) versus de „biologische vrouwen‟ bekijken.  Tot slot vormen ook de 

vergelijkbare scores van de transseksuele mannen (FM) ten opzichte van de „biologische 

mannen‟ geen relevante bevindingen.  Aan de hand van een t-test kunnen we echter 
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besluiten dat deze vier studiegroepen niet significant van elkaar verschillen op vlak van 

hun meningen over „dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit‟. 
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6.8.  RESULTATEN CLUSTER VI 

 

 

Tabel 7-1:  Resultaten Cluster VI ‘Logopedie’ 
 

 

Antwoorden 
 

 

MF 
 

FM 
 

 

Vraag 15.  Volgt u momenteel logopedie in het kader van een 

genderidentiteitsaanpassende behandeling, of heeft u in het verleden                     

hiervoor al een logopedist(e) geconsulteerd? 
 

Ja 57.7 % 

(n = 15) 

9.1 % 

(n = 2) 

Neen 42.3 % 

(n = 11) 

90.9 % 

(n = 20) 
 

Vraag 16.  Zo ja, waren deze consultaties dan voornamelijk gericht op: 
 

Stemaanpassing 93.3 % 

(n = 14) 

50.0 % 

(n = 1) 

Uitspraak 66.7 % 

(n = 10) 

0.0 % 

(n = 0) 

Taalgebruik 13.3 % 

(n = 2) 

0.0 % 

(n = 0) 

Spreektempo 46.7 % 

(n = 7) 

0.0 % 

(n = 0) 

Andere 20 % 

(n = 3) 

50 % 

(n = 1) 
 

Vraag 17.  Vindt u het zelf belangrijk om naast de stemaanpassing ook uw taalgebruik 

aan te passen aan uw genderidentiteit? 
 

Ja 88.5 % 

(n = 23) 

47.6 % 

(n = 10) 

Neen 11.5 % 

(n = 3) 

52.4 % 

(n = 11) 
 

Vraag 18.  Denkt u dat uw omgeving het belangrijk vindt dat u ook uw taalgebruik 

aanpast aan uw genderidentiteit? 
 

Ja 53.8 % 

(n = 14) 

19.0 % 

(n = 4) 

Neen 3.8 % 

(n = 1) 

19.0 % 

(n = 4) 

Geen idee 42.3 % 

(n = 11) 

61.9 % 

(n = 13) 
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Tabel 7-2:  Resultaten Cluster VI ‘Logopedie’ 
 

 

Antwoorden 
 

 

MF 
 

FM 
 

 

Vraag 19.  Zou u het wenselijk of nuttig vinden om in consultaties bij een logopedist(e) 

aandacht te besteden aan de mogelijke verschillen in taalgebruik tussen beide genders, 

zodat u zelf ook uw taalgebruik, indien u dit nodig acht, beter kan aanpassen aan uw 

genderidentiteit? 
 

Ja 73.1 % 

(n = 19) 

28.6 % 

(n = 6) 

Neen 26.9 % 

(n = 7) 

71.4 % 

(n = 15) 

 

 

 

De allerlaatste cluster die de onderzoeksresultaten van de vragen die naar logopedische 

behandelingen in het kader van de geslachtsaanpassende behandeling peilen, bevat 

uiteraard enkel de gegevens van de transseksuele groepen.  In tegenstelling tot de 

voorgaande cluster, kunnen we bij een eerste interpretatie al zeer duidelijke 

verschilpunten tussen beide groepen vaststellen.  Zo volgde 57.7 % van de man-vrouw 

transseksuelen ten opzichte van slechts 9.1 % van de vrouw-man transseksuelen al een 

logopedische behandeling wegens hun genderproblematiek.  Het is zonder twijfel 

duidelijk dat de eerstgenoemde groep hier dus veel meer belang aan hecht. 

Uit de verdere bevraging blijkt dat de stemaanpassing (93.3 % bij MF) de koploper onder 

de behandelingsmogelijkheden vormt.  Consultaties die zich toespitsen op de uitspraak 

(66.7 % bij MF) en het spreektempo (46.7 % bij MF) volgen op de voet.  De logopedische 

consultaties die gericht zijn op een aanpassing of verbetering van het taalgebruik vormen 

duidelijk een uitzondering binnen de genderidentiteitsaanpassende behandeling.  Zo 

hebben slechts 2 deelnemers (13.3 %) van alle transseksuele patiënten hiervoor een 

behandeling verkregen. 

Bovendien blijken de man-vrouw transseksuelen ook veel meer belang te hechten aan een 

aanpassing van hun taalgebruik aan hun genderidenteit.  Maar liefst 88.5 % (MF) ten 

opzichte van 47.6 % (FM) geeft dit ook uitdrukkelijk aan.  Vervolgens zijn deze personen 

ook meer van mening dat hun omgeving dit eveneens belangrijk vindt.  Tot slot volgen de 
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cijfers van de personen die in de toekomst graag logopedie willen volgen met het oog op 

een betere overeenstemming van hun taalgebruik met hun genderidentiteit evenzeer deze 

trend:  73.1 % van de transseksuele vrouwen ten opzichte van 28.6 % van de 

transseksuele mannen.     
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7.  DISCUSSIE 

 

7.1.  TERUGKOPPELING VAN DE BEVINDINGEN NAAR DE 

ONDERZOEKSVRAGEN EN HYPOTHESEN 

In de eerste thematische cluster van deze kwantitatieve sociolinguïstische studie: 

„Monitoring‟, gingen we op zoek naar de mate waarin de proefpersonen zelf belang 

hechten aan hun taal.  Hierbij concentreerden we ons in de eerste plaats op mogelijke 

verschillen tussen de transseksuele studiegroepen en de controlegroepen op dit vlak.  De 

resultaten van de man-vrouw transseksuele deelnemers aan dit onderzoek bevestigden 

unaniem onze verwachtingen.  Nagenoeg alle transseksuele vrouwen (96.2 %) meldden 

inderdaad veel belang te hechten aan de manier waarop ze spreken.  Slechts één 

deelnemer achtte dit niet belangrijk.  Opvallend lagen de resultaten van de vrouw-man 

transseksuele deelnemers echter niet in dezelfde lijn.  Slechts 77.3% van deze deelnemers 

gaf een positief antwoord op deze vraag.  De resultaten van de vrouw-man transseksuelen 

sluiten echter wel volledig aan bij deze van de beide controlegroepen:  met name 73.1 % 

(Bio M) en 76.9 % (Bio F).  Bovendien vinden we deze opmerkelijke onderlinge 

verschillen tussen de transseksuele studiegroepen in nog grotere mate terug als we deze 

deelnemers de vraag voorleggen of genderdysfore personen in vergelijking met niet-

genderdysfore personen meer belang aan hun taal hechten (MF:  76.9 % versus FM:  30.0 

%).  Vervolgens rapporteerden dubbel zoveel man-vrouw als vrouw-man transseksuelen 

dat ze meer op hun taal letten sinds de start van hun geslachtsaanpassende behandeling.   

Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat slechts de man-vrouw transseksuelen de 

vooropgestelde hypothese dat transseksuele personen meer belang hechten aan hun taal 

bevestigen.  Verrassend genoeg sluit de vrouw-man transseksuele studiegroep op dit vlak 

naadloos bij de beide controlegroepen aan. In tegenstelling tot wat de medische 

achtergrondliteratuur (De Bruin, Coerts en Greven, 1995: 31-34; Guenzburger, 1995:  

339-348; Van Borsel et al., 2000:  427 en Van Borsel et al., 2001:  570-575) ons deed 

vermoeden, gaat deze hypothese bijgevolg niet voor beide groepen op.  Enkel de man-

vrouw transseksuelen beantwoorden aan dit gedragspatroon. Wat betreft deze 

onderzoeksbevinding, kunnen we echter wel teruggrijpen naar de studies van Pauly 

(1974), Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska 



160 
 

et al. (2002).  Deze auteurs beschreven hun klinische bevindingen betreffende de 

overstereotypering van het genderrolgedrag van transseksuele patiënten.  Hierbij 

benadrukten ze dat dit in het bijzonder bij de man-vrouw transseksuele patiëntengroep tot 

uiting kwam.  Onze onderzoeksresultaten van de man-vrouw transseksuele studiegroep 

bevestigen de overaccentuering van het genderrolgedrag van deze personen op het 

domein van het talige zelfbewustzijn.  In vergelijking met de „biologische vrouwen‟ 

hechten man-vrouw transseksuelen beduidend meer belang aan de manier waarop ze 

spreken.  Deze stelling geldt evenzeer voor de aandacht die ze op hun stemgebruik 

richten.  Hoewel Pfaefflin (1993) stelt dat deze overaccentuering van genderspecifieke 

gedragspatronen veel sterker in de pre-operatieve fase dan in de post-operatieve fase tot 

uiting komt, konden we dit gegeven in het huidige onderzoek niet testen (Pfaefflin, 1993: 

1).  Hoewel de fase van behandeling aan de deelnemers werd bevraagd, bleek naderhand 

dat de grootte van de steekproef ons niet toeliet om hierover tot verdere conclusies over te 

gaan.  Een dergelijke kleine steekproefpopulatie zou onmogelijk tot representatieve 

bevindingen kunnen leiden. 

Vervolgens  zijn de resultaten van de man-vrouw transseksuelen, in tegenstelling tot deze 

van de vrouwelijke controlegroep, eveneens in overeenstemming met de 

sociolinguïstische theorieën van Labov (1972), Trudgill (1972) en Lakoff (2004).  Deze 

auteurs beweren dat vrouwen meer belang hechten aan hun taalgebruik dan mannen.  

Toch is het evenzeer noodzakelijk om de motieven die deze auteurs voor het groter 

taalbewustzijn van vrouwen geven, bij de transseksuele groep enigszins te nuanceren.  

Ten slotte kan bij de laatstgenoemde groep worden betwijfeld of motieven als prestige en 

statusbewustheid enige prioriteit vormen.  Hoewel het in dit onderzoek gissen blijft naar 

de daadwerkelijke oorzaak van het verschil, is er een sterk vermoeden dat deze personen 

meer aandacht aan de manier waarop ze spreken besteden met als doel een beter 

geslaagde genderidentificatie te bekomen.  Gezien het om medisch-ethische redenen 

onmogelijk was tijdens deze studie diepte-interviews van de patiënten af te nemen, 

ontbreekt een duidelijke verklaring op dit vlak. 

Verder kunnen we uit de onderzoeksresultaten van deze eerste thematisch cluster 

besluiten dat het letten op de stem voor de transseksuele studiepersonen de belangrijkste 

aandachtsfactor vormt.  Hun score ligt op dit domein beduidend hoger dan dit van de niet-

transseksuele personen.  Uitspraak en woordkeuze zijn vervolgens op hun beurt in lichte 

mate belangrijker voor de controlegroepen ten opzichte van de transseksuele groepen.  
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Hoewel de grotere aandacht die transseksuelen op hun stemgebruik vestigen conform is 

aan ons algemeen verwachtingspatroon, is het opvallend dat er geen onderscheid tussen 

beide subgroepen aanwezig is.  Gezien de stemverandering bij man-vrouw transseksuelen 

vaker medische problemen vertoont (zie ook:  1.2.6.3.1.) rees het vermoeden dat deze 

groep op deze deelvraag dan ook veel hoger zou scoren dan hun mannelijke transseksuele 

collega‟s.  Mogelijk zijn de gelijklopende resultaten van beide subgroepen met betrekking 

tot hun stemgebruik te wijten aan de grote nadruk die hierop in allerhande informatieve 

brochures en boeken voor deze patiëntengroep wordt gevestigd.  Dit verklaart mogelijk 

ook waarom de opties „woordkeuze‟ en „uitspraak‟ bij deze groepen net minder sterk 

scoren dan bij de deelnemers van de controlegroepen.   

Tot slot kunnen we uit onze onderzoeksbevindingen nog een laatste belangrijk besluit met 

betrekking tot de eerste thematische cluster halen.  Hoewel de man-vrouw transseksuele 

deelnemers in eerste instantie aangeven zeer veel belang te hechten aan de manier waarop 

ze spreken, vinden we dit in veel mindere mate terug als we doorvragen op welk 

onderdeel ze dan het meest letten.  Er is bij nader inzicht namelijk een duidelijke 

discrepantie tussen de onderzoeksresultaten binnen deze groep aanwezig.  Enerzijds 

menen 96.2 % van de transseksuele vrouwen dat ze de manier waarop ze spreken heel 

belangrijk vinden.  Anderzijds zijn de scores opmerkelijk lager voor de mate waarin ze 

zelf aangeven op hun stem (46.2 %), woordkeuze (34.6 %) of uitspraak (26.9 %) te letten.  

Vandaar moeten we de cijfers uit dit onderzoek toch met een zekere argwaan 

interpreteren.  Deze personen zijn ongetwijfeld erg begaan met hun taalgebruik, maar dit 

vormt hoe dan ook toch een min of meer oppervlakkig gegeven. 

Vervolgens richten we onze aandacht op de tweede cluster met onderzoeksresultaten 

betreffende „Bewustzijn Taal en Gender‟.  Hierbij peilt de eerste onderzoeksvraag of 

transseksuelen zich bewuster zijn van de verschillen in taal tussen mannen en vrouwen.  

De onderzoeksresultaten van de gepolariseerde vragen in deze cluster bevestigden onze 

verwachting dat transseksuele personen effectief bewuster zijn van deze verschillen.  

Toch was dit verschil tussen de studiegroepen en controlegroepen slechts gering.  De 

belangrijkste reden om toch tot deze besluitvorming over te gaan, vormde de open 

antwoordoptie op de vraag die peilde naar welke verschillen er tussen de beide geslachten 

op vlak van spreken zijn.  Hierop scoorden de transseksuele groepen niet alleen 

beduidend hoger, ook hun eigen meningen gaven blijk van een grote en gedetailleerde 

kennis over deze verschilpunten.  Voorbeelden van de eigen antwoorden die deze 
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personen aangaven, waren onder andere:  “vrouwen spreken, over het algemeen gezien, 

met meer discretie (FM)”, “vrouwen praten sneller dan vrouwen, met meer intonatie, met 

klemtonen op andere delen van de zin (bvb niet op het werkwoord) (MF)”, “vrouwelijke 

stemmen gaan naar omhoog op het einde van een zin (MF)”, “intonatie, resonantie:  

mannen-borst / vrouwen-kop (MF)”.  Dankzij deze kwalitatieve bijdrage kunnen we de 

kleine verschillen die het kwantitatief onderzoek opleverde beter interpreteren.  Uit deze 

antwoorden kunnen we besluiten dat ons vermoeden, dat zowel de man-vrouw als de 

vrouw-man transseksuelen zich sterker bewust zijn van de talige verschillen tussen 

mannen en vrouwen, terecht is.  Bijgevolg is de vooropgestelde hypothese over dit thema 

bevestigd. 

Voor een mogelijke verklaring voor deze bevinding kunnen we teruggrijpen naar dezelfde 

reden die al in de bespreking van de vorige cluster met onderzoeksresultaten werd 

aangehaald.  Dit was meer bepaald de overvloed aan informatie over de logopedische 

component van de geslachtsaanpassende behandeling waarmee deze personen worden 

geconfronteerd.  Bovendien hebben een groot aantal van de bevraagde transseksuele 

personen al logopedische consultaties in het kader van hun genderproblematiek achter de 

rug.  Zonder twijfel leidt deze factor ook tot een groter algemeen talig bewustzijn bij deze 

deelnemers.  Verder konden persoonlijke omstandigheden die de invulling van de 

vragenlijst positief hebben beïnvloed niet worden uitgesloten.  Zo vermeldde bijvoorbeeld 

één van de vrouw-man transseksuelen op de vragenlijst zelf licentiaat in de taal- en 

letterkunde:  Germaanse talen te zijn.  Verder speelt de scholingsgraad van de deelnemers 

ongetwijfeld ook een rol in het al dan niet bewust omgaan met taal.  Helaas was het 

statistisch niet haalbaar om deze gegevens te correleren aan de onderzoeksbevindingen.  

Daarnaast kunnen we uiteraard slechts alle mogelijke verklaringen om dit verschil te 

duiden via een diepte-interview met de betrokken personen verkrijgen.  Dit was echter, 

zoals al werd aangegeven, eveneens niet haalbaar.  

Als we onze onderzoeksresultaten aan de achtergrondliteratuur van Labov (1972), 

Trudgill (1972) en Lakoff (2004) toetsen, lopen de meningen echter uiteen.  Er is geen 

aanwijzing dat de vrouwelijke transseksuelen en de „biologische vrouwen‟ beduidend 

verschillend zijn van de transseksuele mannen en de „biologische mannen‟.  De resultaten 

van de verschillende studiegroepen variëren al naargelang de onderzochte (deel)vragen.  

Er is geen enkel bewijs dat een verschil betreffende de mate waarin de deelnemers zich 
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bewust zijn over genderspecifieke taalverschillen in het voordeel van de beide 

vrouwelijke studiegroepen zou kunnen staven.    

Wat betreft de mogelijke verschillen op dit talig domein tussen beide controlegroepen, is 

het evenmin mogelijk een eenduidige conclusie te formuleren.  Net zoals bij de 

transseksuele deelnemers is de variatie in antwoordscores bij de „biologische mannen en 

vrouwen‟ zeer groot.  Dit belet ons om uit de scores van de controlegroepen een 

rechtlijnige visie op de meningen wat betreft de talige verschillen tussen mannen en 

vrouwen te halen.  De kleinschaligheid van de steekproef speelt ons hier ongetwijfeld 

parten.  Hierdoor liggen de scores te dicht bijeen, waardoor eventuele kleine tendensen 

niet duidelijk tot uiting kunnen komen.  Een uitbreiding van de onderzoekspopulatie 

vormt daarom een nuttig advies naar verder toekomstige studies op dit sociolinguïstisch 

onderzoeksdomein.   

De derde thematische cluster peilde naar de meningen betreffende de verschillen tussen 

beide geslachten op vlak van spreekstijl.  Hierbij was het de bedoeling om na te gaan in 

welke mate de visie van de transseksuele deelnemers zou beantwoorden aan de 

hypotheses en verwachtingspatronen die op basis van de literatuur van Pauly (1974), 

Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. 

(2002) werden vooropgesteld.  Hierbij werd bij deze personen een overaccentuering van 

de genderstereotype gedragspatronen verwacht. 

Op de vraag of de man-vrouw transseksuelen uit onze onderzoekspopulatie meer de 

stereotypen op het gebied van spreekstijl dan de „biologische vrouwen‟ beamen, konden 

we aan de hand van een eerste interpretatie van onze resultaten geen eenduidig antwoord 

formuleren.  Opnieuw stelden we vast dat de visie van de betrokken proefpersonen op de 

vragen uit deze thematische cluster zeer wisselend waren.  Spijtig genoeg kwamen we bij 

de volgende onderzoeksvraag tot dezelfde vaststelling.  Onze bevindingen konden op het 

eerste gezicht evenmin bevestigen noch ontkennen dat dit verschil wat betreft de vrouw-

man transseksuelen ten opzichte van de „biologische mannen‟ al dan niet van toepassing 

was.  Gezien de resultaten op deze beide onderzoeksvragen terug sterk schommelden 

naargelang de vraag waaraan de deelnemers werden onderworpen, was het noodzakelijk 

om tot een statistische toetsing over te gaan.  De t-testen op deze twee domeinen leverden 

geen significante resultaten op.  Hierdoor kunnen we bijgevolg met zekerheid stellen dat 

enerzijds de transseksuele vrouwen ten opzichte van de „biologische vrouwen‟ en 
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anderzijds de transseksuele mannen ten opzichte van de „biologische mannen‟ op vlak 

van spreekstijl niet van elkaar verschillen.  De vooropgestelde hypotheses op basis van de 

theorieën van Pauly (1974), Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) 

en Herman-Jeglinska et al. (2002) worden zo voor de beide vergelijkingen tussen de 

betrokken subgroepen verworpen.  Er is met andere woorden geen enkel kwantitatief en 

statistisch argument in de studie teruggevonden, die een overaccentuering van het 

genderrolgedrag van beide transseksuele groepen in vergelijking met hun „biologische‟ 

tegenhangers zou bekrachtigen.   

Hoewel de bekomen onderzoeksresultaten aantonen dat deze transseksuele personen niet 

overdrijven in hun genderrolgedrag, leveren ze ons wel zeer interessante verdere 

informatie op.  Gezien er telkens geen verschillen tussen de transseksuele groep en de 

overeenkomstige „biologische groep‟ terug te vinden zijn, kunnen we hierdoor wel 

overtuigend stellen dat er van een correcte genderidentificatie bij deze transseksuele 

personen sprake is.  De man-vrouw transseksuelen scoren op dit vlak zoals de doorsnee 

„gewone‟ vrouwen en de vrouw-man transseksuelen op hun beurt zoals de doorsnee 

„gewone‟ mannen.  De andere genderidentiteit wordt dus op overtuigende, maar niet 

overdreven manier, in hun spreekstijl bevestigd. 

Ondanks dit besluit blijven we ons vragen stellen waarom de transseksuele mannen en 

vrouwen niet aan het vooropgestelde verwachtingspatroon van de medische 

achtergrondliteratuur voldeden.  Gezien de methodologie van de bevraging geen diepgang 

toeliet, kunnen we in de zoektocht naar de motieven voor de visies van de deelnemers op 

deze vragen louter speculatief te werk gaan.  Vandaar kloppen we hiervoor bij Lakoff 

(2004) aan, die in haar theorie sociolinguïstische verklaringen voor het gebruik van een 

vrouwelijke spreekstijl vooropstelde.  Misschien kan dit ons toch enig inzicht bieden in de 

resultaten van de transseksuele vrouwen.  Volgens Lakoff (2004) wijst een vrouwelijke 

spreekstijl namelijk op het tentatieve, onzekere gedrag van deze gebruikers.  Mocht er een 

overaccentuering van dit feminiene gedrag bij de transseksuele vrouwen aanwezig zijn, 

zou dit betekenen dat het tentatieve aspect bij deze personen nog sterker dan bij de 

„biologische vrouwen‟ deel van hun persoonlijkheid uitmaakt.  Op basis van de medische 

literatuur van onder andere De Cuypere (2001) kunnen we echter met overtuiging 

afleiden dat transseksuele vrouwen, algemeen gesproken, hoegenaamd geen blijk geven 

van een onzekere, tentatieve persoonlijkheid.  Bovendien wordt hun standvastigheid en 

overtuigingszin in de jarenlange medische behandelingen en maatschappelijke 
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problematiek, die ze wegens hun genderproblematiek moeten doorstaan, zwaar beproefd 

(De Cuypere, 2001: 46-47).  Bijgevolg kan de sociolinguïstiek ons evenmin uitsluitsel 

bieden voor de niet-significante bevindingen in deze onderzoekscluster.  Mogelijk kunnen 

we besluiten dat bij deze personen louter van een beperkte simulatie of imitatie van de 

feminiene spreekstijl  sprake is. 

In tegenstelling tot deze twee negatieve onderzoeksbevindingen, kwamen we bij de derde 

onderzoeksvraag behorend tot de vooropgestelde hypothesen van de cluster „spreekstijl‟ 

wel tot een positief besluit.  Een statistische t-test kon onze vermoedens, dat de meningen 

van de man-vrouw transseksuelen versus de vrouw-man transseksuelen wat betreft de 

spreekstijl wel significant verschillend zijn (p < 0.001), bevestigen.  Hierdoor 

beantwoorden de transseksuele vrouwen, in vergelijking met de transseksuele mannen, 

aan een overstereotiep gedragspatroon behorend tot hun genderrol.  Bijgevolg is de 

hypothese van de hierboven besproken medische auteurs gewaarborgd.  Bovendien blijkt 

deze stelling zelfs voor de vergelijking van de meningen op spreekstijl van de beide 

controlegroepen te gelden.  De „biologische vrouwen‟ zijn op dit vlak significant 

verschillend van de „biologische mannen‟ (p  <  0.003). 

Opmerkelijk blijkt de sociolinguïstische argumentering van Lakoff (2004) in verband met 

het tentatieve, onzekere taalgebruik van vrouwen bij een onderlinge vergelijking tussen 

beide transseksuele subgroepen enerzijds en de „biologische‟ subgroepen anderzijds nu 

toch van toepassing te zijn.  Dit contrasteert sterk met de vergelijking tussen de 

transseksuele vrouwen en „biologische vrouwen‟, waar Lakoffs theorie geen verklaring 

kon bieden.  Een duidelijke reden voor dit zeer opvallend verschilpunt kunnen we uit deze 

studie echter niet afleiden.   

Verder blijft het evenzeer gissen waarom de eerste twee hypothesen van deze thematische 

cluster, in tegenstelling tot de derde hypothese, niet bevestigd werden.  Mogelijk speelt de 

grootte van de proefgroep bij de statistische berekeningen ons te sterk parten.  Zoals al 

werd uitgelegd in 6.1. van deze verhandeling, haalt het statistische softwareprogramma 

alle deelnemers die op één vraag het antwoord schuldig bleven, uit de volledige 

berekening van de desbetreffende cluster.  Hierdoor kan de grootte van de groepsaantallen 

van de aparte studiegroepen voor de uiteindelijke berekening van de t-test zeer 

verschillend zijn.  Een vergroting van de steekproefgrootte zou in ieder geval in 

toekomstig onderzoek wenselijk zijn.  Toch zal realistisch bekeken elk onderzoek met 
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transseksuele deelnemers steeds met een dergelijk probleem bij de samenstelling van de 

steekproefgrootte te kampen hebben.  De „unieke‟ problematiek waaraan deze personen 

lijden, maakt van de opgave om een zeer grote onderzoekspopulatie in een kleine regio 

als Vlaanderen te vinden geen makkelijke opdracht. 

In de volgende, vierde, thematische cluster die naar de visie van de deelnemers over 

genderspecifieke gespreksthema‟s informeert, staan dezelfde hypothesen, 

verwachtingspatronen en onderzoeksvragen als in de vorige cluster voorop.  

Vanzelfsprekend vormden de theorieën van Pauly (1974), Finney et al. (1975), Fleming et 

al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. (2002) ook hiervoor de basis.  

Onze studiebevindingen lagen echter niet volledig in de lijn van de verwachtingen.  Op 

het eerste gezicht sprong enkel de vergelijking van de onderzoeksresultaten van de 

transseksuele vrouwen ten opzichte van de „biologische vrouwen‟ in het oog.  Toch bleek 

dit resultaat slechts in beperkte mate conform de vooropgestelde hypothese te zijn.  Uit de 

statistische toetsing kon worden afgeleid dat de verschilpunten tussen deze twee 

deelnemersgroepen louter een tendens vormen (p < 0.093).  Dit betekent dat de 

hypothese, waarin werd gesteld dat de man-vrouw transseksuelen meer de stereotypen 

betreffende de gespreksthema‟s dan de „biologische vrouwen‟ beamen, op basis van onze 

studie niet onmiddellijk kan worden bevestigd.  Er is een duidelijke aanwijzing dat deze 

verschillen bij een uitbreiding van de steekproefpopulatie mogelijk significant zullen zijn.  

Helaas vormt het te kleine deelnemersaantal aan dit sociolinguïstisch onderzoek een 

beperking om dit met zekerheid vast te stellen en deze hypothese als dusdanig te kunnen 

aanvaarden.  Vandaar kunnen we enkel besluiten dat er een tendens dat man-vrouw 

transseksuelen in hun visie op genderspecifieke gespreksthema‟s hun genderrolgedrag 

overaccentueren aanwezig is.  Bijgevolg moeten we met enige voorzichtigheid zeggen dat 

de transseksuele vrouwen op dit vlak mogelijk een hyperfeminien gedrag vertonen. 

Vervolgens wijst deze tendens eveneens in de richting van een mogelijke bevestiging van 

de sociolinguïstische theorieën van Lakoff (2004), Trudgill (1972) en Labov (1972).  

Deze auteurs gaven namelijk aan dat vrouwen zeer bewust met taal omgaan.  Op basis 

van de statistische tendens die deze onderzoekshypothese binnen de vierde cluster 

opleverde, zouden transseksuele vrouwen zich mogelijk nog sterker bewust zijn van de 

genderspecifieke talige attitudes dan de „biologische vrouwen‟.   
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Verder kan met zekerheid worden gesteld dat de statistische toetsing in een negatieve 

score op de overige twee onderzoeksvragen van de vooropgestelde hypothesen 

resulteerde.  Bijgevolg zijn de visies van de transseksuele mannen met betrekking tot de 

heersende genderspecifieke stereotypen over gespreksthema‟s niet significant 

verschillend van deze van de „biologische mannen.  Evenmin kan een significant verschil 

tussen de meningen betreffende deze standpunten tussen de man-vrouw transseksuelen en 

vrouw-man transseksuelen worden gedetecteerd. 

Op basis van dezelfde achtergrondliteratuur van Pauly (1974), Finney et al. (1975), 

Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. (2002) werden in de 

vijfde thematische cluster betreffende „dominantie – macht – zekerheid – assertiviteit‟ 

analoge hypothesen, verwachtingspatronen en onderzoeksvragen geformuleerd.  Bij een 

eerste interpretatie van de resultaten werden geen beduidende verschillen tussen de vier 

studiegroepen vastgesteld.  Om hierover meer zekerheid te krijgen, werden alle resultaten 

aan een statistische toetsing onderworpen.  Spijtig genoeg leverde dit geen significante 

bewijzen voor mogelijke verschillen betreffende de visies op de vragen die peilden naar 

dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit op. 

Als gevolg hiervan moeten we alle vooropgestelde hypotheses van deze thematische 

cluster weerleggen.  Meer bepaald nemen we aan dat de verschillen wat betreft de visie 

op genderspecifieke taalstereotypen op het gebied van dominantie, macht, zekerheid en 

assertiviteit tussen de man-vrouw transseksuele deelnemers en de „biologische vrouwen‟ 

niet significant zijn.  Ook de meningen van de vrouw-man transseksuele deelnemers 

versus de „biologisch‟ mannelijke deelnemers verschillen evenmin op een significante 

wijze van elkaar.  Vervolgens leverde een vergelijking tussen de beide transseksuele 

groepen geen significant resultaat.  Bijgevolg is er duidelijk geen sprake dat man-vrouw 

transseksuelen op dit vlak het meest stereotype gedragspatroon zouden vertonen.  

Hierdoor kunnen we op basis van alle resultaten van deze cluster besluiten dat er in de 

visie van de bevraagde transseksuele deelnemers betreffende dit talig domein geen 

overstereotyp genderrolgedrag tot uiting komt. 

Een eventuele verklaring voor deze verrassende gelijklopende resultaten is niet meteen 

voor handen.  Toch kunnen we uit deze onderzoeksbevindingen een implicatie voor de 

theoretische standpunten over vrouwentaal van Lakoff (2004), en meer bepaald voor de 

kritiek die ze hierop van de linguïsten O‟Barr en Atkins (1980) verwierf, afleiden.  Lakoff 
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(2004) kende in haar publicatie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw aan vrouwentaal 

een ondergeschikte status toe.  Volgens haar leidde het gebruik van vrouwentaal zonder 

twijfel tot de verdrukking en subordinatie van haar gebruikers (Lakoff, 2004: 42).  

Vervolgens uitten O‟Barr en Atkins (1980) hierop de kritiek dat vrouwentaal eigenlijk 

veeleer een „machteloze taal‟ of „powerless language‟ is, dan een taal die specifiek aan 

vrouwen toebehoort (O‟Barr en Atkins, 1980: 104). 

Gezien Lakoffs standpunten uit haar kwalitatieve studie nog niet aan reële proefpersonen 

waren voorgelegd, opteerden we in dit sociolinguïstisch onderzoeksproject om met 

controlegroepen te werken.  Op die manier zouden we dit kwalitatief onderzoek eveneens 

aan een test kunnen onderwerpen.  Dit heeft als gevolg dat we de vergelijking tussen de  

visies van transseksuele personen met personen zonder genderdysfore problematiek 

correct zouden kunnen interpreteren.  Uit de resultaten van deze cluster, die naar de 

meningen over dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit peilt, blijken echter geen 

significant onderscheidingen tussen de vier groepen aanwezig te zijn.  Dit betekent dat 

zowel mannen en vrouwen als transseksuele mannen en vrouwen er wat betreft de talige 

domeinen van dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit dezelfde meningen op 

nahouden.  Er is in onze studie bijgevolg geen enkele aanwijzing dat vrouwen meer de 

stereotiepe attitudes inzake machteloos taalgebruik dan mannen beamen.  Dit betekent dat 

we de huidige relevantie van dit standpunt betreffende „machteloze taal‟ in vraag kunnen 

stellen.  Op basis van onze resultaten is er namelijk geen enkele aanwijzing dat vrouwen 

er op dit vlak inderdaad een meer stereotiepe en vrouwelijke houding op nahouden dan 

mannen. 

Vervolgens zijn we aanbeland bij de onderzoeksresultaten van de laatste cluster, die 

peilde naar de meningen van de transseksuele personen over de logopedische 

behandelingen in het kader van hun genderproblematiek.  Op basis van de publicaties van 

Van Borsel et al. (2000) en (2001) en De Cuypere (2001) stelden we de hypothese voorop 

dat de man-vrouw transseksuelen in vergelijking met de vrouw-man transseksuelen meer 

belang zouden hechten aan deze consultaties.  Onze onderzoeksresultaten overtroffen 

zelfs de verwachtingen hieromtrent.  Maar liefst 57.7 % van de transseksuele vrouwen ten 

opzichte van slechts 9.1 % van de vrouw-man transseksuelen wendde zich in het verleden 

of tijdens de periode van de bevraging tot een logopedist(e) voor hulp op dit domein.  In 

tegenstelling tot de transseksuele mannen (FM:  47.6 %) vinden deze personen (MF:  88.5 

%) het bovendien ook veel belangrijker om hun taalgebruik aan hun genderidentiteit aan 
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te passen.  Verder zijn ze eveneens in veel sterkere mate overtuigd dat hun omgeving hier 

ook belang aan hecht (MF:  53.8 % ten opzichte van FM:  19 %).  Hun wens om 

specifieke logopedie te volgen om hun taalgebruik beter te kunnen aanpassen aan hun 

genderidentiteit is dan ook bijzonder groot (MF:  73.1 % versus FM:  28.6 %). 

Deze resultaten bevestigen unaniem onze vermoedens dat de man-vrouw transseksuelen 

veel meer belang hechten aan de logopedische component van de geslachtsaanpassende 

behandelingen dan de vrouw-man transseksuelen.  De verklaring voor dit aanzienlijk 

verschil ligt eigenlijk voor de hand en werd al in de vooropgestelde hypothese vermeld.  

Gezien de hormonale behandelingen bij de transseksuele vrouwen geen impact op hun 

stemverandering hebben, zijn deze personen genoodzaakt hier zelf of met behulp van een 

logopedist(e) hard aan te werken.  Dit veroorzaakt bij hun zonder twijfel een extra grote 

bewustheid voor de stemaanpassing.  Toch is deze aandachtsfactor bij de transseksuele 

vrouwen nog beduidend sterker aanwezig dan we op basis van de literatuur hadden 

kunnen vermoeden. 

Ook de hypothese dat de transseksuele vrouwen in de toekomst nog verdere specifieke 

behandelingen met het oog op een betere aanpassing van hun taalgebruik aan hun 

genderidentiteit wensen te volgen, blijkt conform onze verwachtingen.  Als we de 

deelresultaten van de gevolgde stem- en spraaktherapieën bekijken, kunnen we de sterke 

wens naar extra behandelingen die gericht zijn op genderspecifiek taalgebruik duiden.  

Uit deze resultaten kunnen we afleiden dat de aanpassing van het taalgebruik aan de 

genderidentiteit in de ondergane logopedische behandelingen, uiteraard volkomen 

onterecht, van ondergeschikt belang bleken te zijn.  Slechts twee man-vrouw 

transseksuele deelnemers (13.3 %)  hadden tijdens deze consultaties al aan het 

genderspecifieke taalgebruik aandacht besteed.  Dit terwijl de stemaanpassing een score 

van 93.3 % bij de man-vrouw en 50.0 % bij de vrouw-man transseksuelen haalt.  

Hierdoor vormt de grote vraag naar specifieke consultaties die gericht zijn op het hanteren 

van een taalgebruik conform de genderidentiteit, een logisch gevolg van dit opmerkelijk 

tekort in de huidige geslachtsaanpassende behandeling.   

Vandaar kunnen we deze discussie beëindigen met een duidelijk advies naar het 

Genderteam van het UZ Gent toe.  Om tot een juiste genderidentificatie te komen is een 

aanpassing van het taalgebruik in overeenstemming met de genderidentiteit van de patiënt 

van onmiskenbaar belang.  De resultaten van dit onderzoeksproject duiden echter op een 
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grote lacune binnen dit domein van de logopedische consultaties in het kader van de 

geslachtsaanpassende behandeling.  Hopelijk kunnen de resultaten van deze studie 

bijdragen om aan de grote vraag en wens die bij de patiënten wat betreft de logopedische 

component van hun behandeling heerst, tegemoet te komen. 
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7.2.  MEERWAARDE EN BEPERKINGEN VAN HET 

ONDERZOEK 

Dit sociolinguïstisch onderzoek bij personen met een Genderidentiteitsstoornis naar 

genderspecifieke taalstereotypen speelde zich af op een onontgonnen terrein.  Hoewel 

transseksualiteit binnen de geneeskunde, psychologie en seksuologie al jarenlang geen 

onbekend studiegebied meer is, vormt een studie naar het talige gedrag van deze personen 

hoe dan ook een vrijwel nieuw gegeven.  Hierdoor werd ons onderzoek op bepaalde 

punten erg bemoeilijkt.  Een eerste hindernis en tegelijk ook beperking vormde het gebrek 

aan vergelijkend studiemateriaal.  Hoewel er toch al twee pogingen op dit vlak 

ondernomen waren (zie ook:  inleiding), leverden deze studie en publicatie weinig 

bijdrage tot dit onderzoek.  Ten eerste was het verschil met het huidige onderzoek 

dusdanig groot dat er geen raakpunten waren die vergelijkingen met onze studie toelieten.  

Ten tweede konden we hierdoor ook op methodologisch vlak niet op enige ondersteuning 

via deze bronnen rekenen.  Het gebrek aan vergelijkingspunten met vroeger onderzoek 

vormde een duidelijk minpunt bij de opmaak van de meetinstrumenten en de discussie.  

Daarnaast kan het aanknopen van een nieuw disciplinair studiedomein in dit 

onderzoeksproject uiteraard wel een meerwaarde op wetenschappelijk vlak betekenen.   

Vervolgens vormde de discrepantie tussen de huidige kwantitatieve methodologie van 

deze studie en de vroegere kwalitatieve werkwijze waarop de sociolinguïstische 

achtergrondliteratuur was gebaseerd een beperking bij dit project.  Vandaar werden in de 

loop van de rekrutering van de deelnemers aan de studie twee controlegroepen aan het 

onderzoek toegevoegd.  Dit zou ons de mogelijkheid bieden om de vroegere kwalitatieve 

bevindingen van de sociolinguïsten toch enigszins te kunnen toetsen aan de kwantitatieve 

resultaten van dit onderzoek.  Het werken met deze controlegroepen leverde dan ook een 

grote meerwaarde aan deze studie op.   

Bovendien mochten we evenmin uit het oog verliezen dat deze sociolinguïstische 

achtergrondliteratuur die aan de basis lag van het ontwerp van de vragenlijsten al 

decennia geleden was gepubliceerd.  Hierdoor vreesden we dat de kwalitatieve 

bevindingen uit deze studies mogelijk onderhevig aan de tijdsgeest zouden zijn.  Om aan 

deze beperking zoveel mogelijk te verhelpen, werden bij het opstellen van de 

meetinstrumenten enkele eigentijdse vraagstellingen, waaronder de genderbepaling van 

begrippen als „touchscreen‟ en „hands-free‟, aan deze vragenlijsten toegevoegd.  
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Naderhand waren we toch van mening dat zelfs indien de talige normen, regels en 

waarden waarnaar de vroegere sociolinguïstische literatuur verwees enigszins gedateerd 

zouden zijn, dit slechts een opschuiving van de norm zou betekenen.  Hierdoor konden 

we een mogelijke negatieve invloed van de tijdsgeest op het theoretisch kader van deze 

verhandeling toch beperken. 

Verder waren we wegens het gebrek aan transseksuele proefpersonen genoodzaakt met 

een kleine steekproefpopulatie te werken.  Dit had voornamelijk gevolgen voor de 

statistische verwerking van de gegevens.  Hoewel het uitermate interessant zou zijn 

geweest om de demografische gegevens en opgegeven behandelingsfases met de 

onderzoeksresultaten te correleren, bleek dit vanuit statistisch opzicht niet haalbaar.  Een 

verdere opdeling van de onderzoekspopulatie in nog kleinere eenheden, om bijvoorbeeld 

de resultaten van pre-operatieve met post-operatieve deelnemers te vergelijken, zou ons 

onmogelijk significante gegevens kunnen opleveren.  Verder vormde het gebrek aan 

diepte-interviews, waarbij gepeild kon worden naar de motieven voor bepaalde 

antwoorden, een groot minpunt bij deze studie.  Medisch-ethische redenen weerhielden 

ons om dit tot stand te kunnen brengen.      

Tot slot had het werken met een niet-aselecte steekproef eveneens gevolgen voor de 

interpretatie en besluitvorming van de bekomen resultaten.  Dit betekent dat de 

steekproefpopulatie niet als vanzelfsprekend de nodige externe validiteit bezit.  Vandaar 

kunnen de bekomen resultaten niet worden gegeneraliseerd (Van Borsel, 2004: 31).  

Gezien de transseksuele proefpersonen uit noodzaak op een niet-aselecte manier voor 

deelname aan het onderzoek werden geselecteerd, zijn de bekomen resultaten steeds van 

toepassing binnen deze steekproefpopulatie.  Om algemene uitspraken over de volledige 

transseksuele bevolking te kunnen maken, moet een willekeurige steekproeftrekking aan 

de basis liggen.  Uiteraard vormt dit voor de gegeven onderzoeksdoelgroep een 

onmogelijke opdracht. 
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8.  CONCLUSIE 

 

De onderzoeksopzet van deze kwantitatieve sociolinguïstische studie had als doel inzicht 

in de talige attitudes van personen met de klinische diagnose van 

Genderidentiteitsstoornis te bieden.  Op basis van de medische studies van Pauly (1974), 

Finney et al. (1975), Fleming et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. 

(2002) stelden we voorop dat deze studiepersonen de stereotype gedragspatronen met 

betrekking tot hun genderidenteit op diverse vlakken overaccentueren.  Vandaar wilden 

we in deze studie nagaan in welke mate deze overstereotypering ook op talig vlak tot 

uiting kwam.  Om tot deze bevindingen te komen, peilden we zowel bij transseksuelen als 

„biologische mannen en vrouwen‟ naar hun visies op genderspecifieke taalstereotypen. 

Uit de onderzoeksresultaten konden we een aantal belangrijke bevindingen afleiden.  Op 

basis van de resultaten van de eerste onderzoekscluster, die peilde naar de mate waarin de 

deelnemers zelf belang hechten aan taal, stellen we vast dat de man-vrouw transseksuelen 

de koplopers op dit vlak zijn.  Toch vormt hun overtuigingszin om bewust met hun eigen 

taal om te springen bij nader inzien veeleer een oppervlakteverschijnsel.  Bij een 

specifiekere bevraging waarop ze dan vooral letten, verdwijnen de standpunten van deze 

personen echter in de menigte.  Uiteindelijk blijkt de stem voor alle transseksuele 

deelnemers toch het voornaamste aandachtspunt te zijn.  De „biologische mannen en 

vrouwen‟ richten zich op hun beurt voornamelijk op de woordkeuze en uitspraak. 

Hoewel de beide transseksuele groepen op het eerste gezicht niet beschikken over een 

duidelijkere mening over mogelijke taalverschillen tussen mannen en vrouwen dan de 

controlegroepen, kunnen ze ons bij een open bevraging hierover toch duidelijk 

overtuigen.  Op basis van de argumenten en redeneringen die ze ons op eigen verzoek 

bezorgden, is het toch gegrond om te besluiten dat transseksuelen beduidend beter op de 

hoogte zijn over de deze taalverschillen.  

Hoewel de transseksuele deelnemers zich in de besluitvormingen van de voorgaande 

clusters wisten te onderscheiden van de „biologische mannen en vrouwen‟ op vlak van 

bewust omspringen met de eigen taal en het inschatten van de taalverschillen tussen beide 

geslachten, bleef het afwachten hoe deze personen daadwerkelijk op de genderspecifieke 

taalstereotypen uit de sociolinguïstiek zouden reageren.  De resultaten van de clusters die 
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respectievelijk naar „spreekstijl‟, „gespreksthema‟s‟ en „dominantie, macht, zekerheid en 

assertiviteit‟ peilden, bleken echter beduidend minder opvallende bevindingen op te 

leveren.  Hieruit werd meer bepaald duidelijk dat de man-vrouw transseksuelen ten 

opzichte van de vrouw-man transseksuelen louter op vlak van hun meningen over 

spreekstijl significant van elkaar verschillen.  Bovendien vertoonden de „biologische 

vrouwen‟ en „biologische mannen‟ op dit talig domein eveneens significante verschillen.  

Dit betekent dat zowel de visies van transseksuele vrouwen als deze van de „biologische‟ 

vrouwen, wat betreft de spreekstijl, hyperfeminien zijn. 

Vervolgens konden we op basis van de resultaten van de man-vrouw transseksuelen ten 

opzichte van de „biologische vrouwen‟ besluiten dat er een tendens aanwezig is dat de 

visies van beide studiegroepen betreffende de gespreksthema‟s significant van elkaar 

zouden verschillen.  Dit betekent dat, indien de tendens verder zou kunnen worden 

geverifieerd, de visie van de transseksuele vrouwen over genderspecifieke 

gespreksthema‟s mogelijk eveneens hyperfeminien zou kunnen zijn.  Op het domein van 

„dominantie, macht, zekerheid en assertiviteit‟ konden geen significante verschillen 

tussen de vier studiegroepen worden aangetoond. 

Vervolgens vormde een bevraging bij de transseksuele deelnemers naar hun ervaringen en 

wensen op vlak van de logopedische behandeling de afsluiter van dit onderzoeksproject.  

Opnieuw vormden de resultaten van de man-vrouw transseksuelen hierbij de uitschieters.  

Niet alleen hadden deze personen al de meeste logopedische behandelingen achter de rug, 

bovendien waren ze duidelijk ook bewuster dan de vrouw-man transseksuelen van het 

belang om hun taalgebruik aan hun genderidentiteit aan te passen.  Verder wensten de 

transseksuele vrouwen unaniem om in de toekomst ook hiervoor specifieke logopedische 

behandelingen te kunnen krijgen. 

Tot slot kunnen we uit alle onderzoeksresultaten die dit onderzoeksproject opleverde, een 

algemeen beeld over de talige attitudes van de transseksuele personen die aan dit 

onderzoek meewerkten, afleiden.  Ten eerste kunnen we besluiten dat de transseksuele 

deelnemers en in het bijzonder de man-vrouw transseksuelen zich zowel duidelijk 

bewuster zijn van het belang van de manier waarop ze spreken als van de verschillen 

tussen beide geslachten op dit vlak.  Bovendien geven ze blijk van een grote wens om 

zich door middel van logopedie nog verder in deze genderspecifieke verschillen te 

verdiepen.  Vervolgens moeten we op basis van dit onderzoek echter ook vaststellen dat 
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een mogelijk overstereotiep genderrolgedrag op vlak van taal bij deze personen slechts in 

geringe mate tot uiting komt.  Meer bepaald vertonen louter de transseksuele vrouwen op 

het domein van de spreekstijl een hyperfeminien gedrag.  Mits verder onderzoek kan dit 

mogelijk ook wat betreft de gespreksthema‟s worden aangetoond.  Het verwachte 

gedragspatroon op basis van de literatuur van Pauly (1974), Finney et al. (1975), Fleming 

et al. (1980), Pfaefflin (1993) en Herman-Jeglinska et al. (2002), waarbij de 

transseksuelen en in het bijzonder man-vrouw transseksuelen hun genderrolgedrag ook op 

talig vlak zouden overaccentueren kan dus slechts gedeeltelijk worden bevestigd. 
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