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"Ik vond het wel grappig maar volgens 
mij kan je zo niet precies goed onderzoeken hoe 
wij onder elkaar praten. Je doet toch anders met 
zo 'n recorder erbij. " Trudy (Gouda) 

4. DE OPZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK 

4.1. Inleiding 

Voor het empirisch onderzoek naar een mogelijk verschil in konnektiviteit in het taalgebruik van 
meisjes en jongens heb ik in totaal 96 adolescenten benaderd voor het voeren van gesprekken die 
elk ongeveer zeven minuten duurden. Het betrof 16 drietallen meisjes en 16 drietallen jongens 
van gemiddeld vijftien jaar op mavo-niveau in hun scholen in Gouda en op Texel. De gesprekken 
zijn opgenomen op een klein cassetterecordertje en ontstonden naar aanleiding van de opdracht: 
Verzin een gezamenlijke wens die je in zou kunnen sturen naar het televisie-programma Geef 
Nooit Op, waarin daadwerkelijk wensen van kinderen werden uitgevoerd. 
Na afloop van elk gesprek vulde iedere deelnemerster een vragenlijstje in, waarin 
achtergrondinformatie als geboortedatum en -plaats, meningen over het gevoerde gesprek en 
invloed van de cassetterecorder werden gevraagd (zie bijlage iv-1). 
Hieronder volgt puntsgewijs een argumentatie voor de werkwijze en de keuze van de 
proefpersonen. Daarbij komen ook de oordelen van de proefpersonen zelf over de gehanteerde 
methode aan de orde. (Zie tabellen 4.1 en 4.2 hiernaast voor een overzicht van de 
proefpersonen). Teneinde de anonimiteit van mijn proefpersonen te beschermen, ontbreken 
hieronder het preciese jaar van dataverzameling en de namen van de scholen. Van belang is hier 
wel dat dit onderzoek 'ergens midden jaren negentig' plaatsvond. Uiteraard zijn alle 
persoonsnamen in dit boek pseudoniemen. 

4.2. De proefpersonen 

4.2.1. Vijftienjarigen 

De overweging om ongeveer vijftienjarigen als onderzoeksgroep voor seksespecifiek taalgebruik 
te kiezen, komt voort uit het theoretische kader van dit onderzoek: het grote belang dat gehecht 
wordt aan de socialiserende functie van de seksespecifieke peergroup tijdens de puberteit. In 
hoofdstuk 3 is weliswaar gesteld dat meisjes en jongens zich al vanaf driejarige leeftijd in same-
sex groepjes verdelen, maar de conclusie uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 luidde dat 
er zeker voor de zesjarige leeftijd nog geen sprake is van systematische verschillen in 
seksespecifiek taalgebruik. Dit geldt tot op zekere hoogte ook nog tot de negenjarige leeftijd. 
Wanneer volgens Maltz & Borker (1982) tot ongeveer vijftien jaar de 'status aparte' zowel van 
meisjes als van jongens leidt tot een 'spreekstijl aparte' (mijn woorden) dan volgt daar uit 
dat rond het vijftiende jaar deze seksespecifieke spreekstijlen in zekere zin voltooid zijn en 
wellicht maximaal van elkaar zullen verschillen. 
In het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat er vooral in de puberteit sprake is van seksespecifiek 
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of seksestereotiep gedrag (zie § 3.2.2.3). Daarom zou dit ook voor seksespecifiek taalgebruik 
kunnen gelden. Vooral de halfwas-status tussen kindertijd en volwassenheid van vijftienjarigen 
zou - uit onzekerheid - leiden tot conformisme aan maatschappelijke normen. Pubers zitten in 
een overgangsfase waarin zij moeten leren om zich volwassen te gedragen. Daarbij leidt de 
geslotenheid van de adolescente seksespecifieke peergroup tot overtrokken opvattingen omtrent 
vrouwelijkheid en mannelijkheid. Uit een pilot-onderzoek naar sekseverschillen in konnektiviteit 
op verschillende leeftijden (met een beperkt aantal proefpersonen) zijn bij de vijftienjarigen 
inderdaad de grootste sekseverschillen aangetroffen (Van Alphen 1993). 
De keuze voor vijftienjarigen is niet alleen ingegeven door het feit dat deze leeftijd qua 
ontwikkeling de schakel vormt tussen kindertijd en volwassenheid. Deze leeftijdsperiode vormt 
ook de schakel of missing link tussen de taalverwervings-onderzoeken naar jonge kinderen 
(doorgaans niet ouder dan twaalf jaar) en onderzoeken die uitsluitend de verbale interactie van 
volwassenen bestuderen (zie hoofdstuk 1 en 2). 

Bovenstaande overwegingen leidden tot de keuze van vijftienjarigen, die in dit onderzoek om 
practische redenenen - de feitelijke bereidheid om aan het onderzoek mee te doen - het bereik 
van 13;11-16;01 heeft gekregen. De gemiddelde leeftijd van alle proefpersonen is echter precies 
15;0 (meisjes 15;07 en jongens 14; 11). 

4.2.2. Same-sex gesprekken 

De keuze voor het opnemen van same-sex gesprekken is eveneens afgeleid van het theoretisch 
kader van dit onderzoek. Daarin wordt een relatie verondersteld tussen seksespecifieke 
nonverbaal gedrag in meisjesgroepjes en in jongensgroepjes enerzijds en een mogelijke 
linguïstische manifestatie daarvan anderzijds (zie § 3.3). Om greep te krijgen op de mogelijke 
aard van seksespecifieke spreekstijlen is het m.i. een noodzakelijke (doch natuurlijk niet 
voldoende) voorwaarde om deze allereerst in een sekse-ongemengde setting te onderzoeken. Een 
extra ondersteuning voor deze keuze vormen overigens de proefpersonen zelf. Bij het 
samenstellen van de groepjes voor het voeren van de gesprekken voor dit corpus vielen de 
vijftienjarigen volstrekt natuurlijk uiteen in same-sex groepjes (zie ook § 4.5). Dat wil zeggen 
dat er voor de eventuele opname van sekse-gemengde gesprekken (en er zijn voldoende redenen 
om dat te willen) veel moeite moet worden gedaan om deze natuurlijke seksescheiding te 
doorbreken. Dat zal in deze leeftijdsgroep grote methodologische problemen met zich mee 
brengen. 

4.2.3. Drietallen 

De keuze voor gesprekken van drietallen is ingegeven door een afweging van de voor- en 
nadelen van dialogen versus gesprekken met meerdere deelnemersters. Het nadeel van dialogen 
voor dit type onderzoek is bijvoorbeeld dat de toegesprokene altijd bekend is. Hierdoor kan veel 
impliciet blijven en is de kans groot op bijvoorbeeld een bovenmodaal aantal elliptische 
constructies. Een tweede nadeel van dialogen is dat de mogelijkheid bestaat 
van een zekere rolverdeling tussen de gesprekspartners, waarbij bijvoorbeeld de ene persoon de 
vragen stelt en de andere uitsluitend reageert, hetgeen interactioneel gezien - voor dit onderzoek -
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weinig variatie zou opleveren. Bij gesprekken tussen meerdere personen is dit gevaar kleiner. 
Een voordeel van het opnemen van meerpersoonsgesprekken is bovendien dat door groepsdruk 
de sprekersters zich minder bewust zijn van de opnamesituatie en zich natuurlijker zullen 
gedragen (Labov,1972, Preisier, 1986). 
Ten aanzien van een maximum aan sprekersters in een gesprek geldt echter een practische 
bovengrens: een gesprek van drie personen laat zich nog redelijk transcriberen. Bij vier personen 
wordt dat moeilijker indien men de proefpersonen niet extra wil belasten met eigen 
microfoontjes. Bovendien bestaat bij viertallen het niet denkbeeldige gevaar dat men 'twee aan 
twee' gaat spreken, zodat eerder sprake is van twee dialogen dan van een groepsgesprek. Zeker 
bij meisjes is zulk een tweedeling niet onbekend, en ooit expliciet verwoord door Neeltje bij een 
onderzoek naar het taalgebruik van haar en haar dertienjarige vriendinnen (peergroup). Hieronder 
volgt een citaat uit mijn toenmalige veldwerknotities. 

"De voorkeur van Neeltje ging uit naar in totaal vier meisjes: 
"Want met drie krijg je alleen maar kibbelen. 
Met vier is makkelijker want dan ben je soms samen " 

Dit was interessante informatie. Het uit onderzoek bekende feit dat meisjes liever 
conflicten vermijden (door middel van indirecte taaluitingen of het verzachten van 
kritiek e.d.) blijkt nu nog op een ander en eerder niveau te functioneren. Door het aantal 
aan te passen werden op voorhand al potentiële conflicten vermeden! 

(Uit: Veldwerknotities 1993, IvA) 

4.2.4. Mavo en sociaal-economisch milieu 

Om practische redenen (en theoretisch verantwoord, namelijk de factor sekse overstijgt andere 
sociale factoren, zie hoofdstuk 3) heb ik de vergelijkbaarheid van de sociale achtergronden van 
de proefpersonen niet voorop gesteld. Wel is natuurlijk gestreefd naar vergelijkbaarheid van de 
proefpersonen voor wat betreft schooltype en type school. Gekozen is voor leerlingen die op de 
mavo zitten, vroeger een intellectueel midden niveau, tegenwoordig daar waarschijnlijk iets 
onder. Voorts zijn twee scholen benaderd die vergelijkbaar zijn: ze functioneren als streekscholen 
en trekken een leerlingenpopulatie uit de sociaal lagere en middenklasse aan. Er is op de 
vragenlijst achteraf geen vraag gesteld naar het milieu (beroep, inkomen) van de ouder(s) van 
de kinderen, gezien de beperkingen van definities van 'sociale klasse' voor kinderen binnen de 
sociolinguïstiek.1 Op grond van die beperkingen heb ik maar de vraag aan de kinderen gesteld 
naar hun eigen inkomen (zakgeld en bijverdiensten) én hun beroepskeuze. Voor de resultaten met 
betrekking tot dit laatste verwijs ik naar Van Alphen (1996). Voor wat betreft het inkomen bleek 
dat de meisjes meer zakgeld kregen dan de jongens maar dat de laatsten meer bijverdiensten 
hadden, vooral die uit Gouda. Ik zou dit niet vermeld hebben, als niet gebleken was dat de 

1 Zolang pubers zelf nog spreken over "de andere kinderen uit de klas", gebruik ik voor 
deze leeftijdsgroep af en toe gewoon "kinderen". Ook wordt alternerend "adolescenten" 
gebruikt. 
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financiën wel degelijk een rol speelden bij de motivatie om aan de gesprekken mee te doen. Dit 
wordt in § 4.2.6. duidelijk. 

4.2.5. Persoonlijke gegevens: geboortevolgorde en opvoeding 

In het vragenlijstje is de vraag gesteld hoeveel zusjes en broertjes de proefpersonen hadden en 
of men tot het vierde jaar hoofdzakelijk door de moeder was opgevoed (zie hoofdstuk 3). Dit 
laatste was altijd het geval, alhoewel veel kinderen "maar ook door mijn vader" antwoordden. 
Voor wat betreft de geboortevolgorde is de verdeling van de kinderen te zien in tabel 4.1 en 4.2. 
Er bleken geen significante verschillen tussen meisjes en jongens voor wat betreft 
geboortevolgorde te zijn, wel was er op Texel sprake van meer 'tussenste' kinderen. 

4.2.6. Regio: Gouda en Texel 

Aan de keuze voor Goudse en Texelse scholen ligt geen linguïstisch argument ten grondslag, 
behalve dat expliciet is vermeden (weer) Amsterdamse proefpersonen te verkrijgen onder het 
aspect van de representativiteit. Aangezien de ervaring geleerd heeft dat men bij het toegang 
krijgen tot pubers (en tot scholen) het beste een via-via ingang kan gebruiken, is gebruik gemaakt 
van de sneeuwbalvraagmethode in de vrienden- en kennissenkring. Dit leverde twee leraressen 
op die van onschatbare waarde bleken te zijn voor het verkrijgen van toestemming van de scholen 
voor de dataverzameling en ter enthousiasmering van de leerlingen voor het meedoen aan de 
opdracht. Op beide scholen werd uitsluitend toestemming gegeven om dit onderzoek te doen in 
de laatste week van het schooljaar, waardoor op beide scholen een zelfde vrolijk-vermoeide sfeer 
heerste. 
Teneinde geen interferentie te krijgen met andere talen dan het Nederlands heb ik uitsluitend 
leerlingen die geboren en vooral getogen zijn rondom Gouda of op Texel in het onderzoek 
opgenomen. Uit ethische overwegingen heb ik op de scholen anderstaligen laten meedoen aan 
de gesprekken om ongewenste uitsluitingsgevoelens te vermijden. Deze gesprekken zijn echter 
niet in de analyse opgenomen.2 Uiteindelijk hebben uit Gouda 42 kinderen (21 meisjes en 21 
jongens) en uit Texel 54 kinderen (27 meisjes en 27 jongens) meegedaan. Dit verschil is in eerste 
instantie ontstaan doordat op Texel een meer ontspannen sfeer heerste op de school dan in 
Gouda, waardoor meer groepjes aan het onderzoek mee wilden doen. Deze ontspannen sfeer 
werd onder meer veroorzaakt doordat op Texel de kinderen zich letterlijk vrijer door de school 
konden bewegen dan in Gouda. Bovendien bleken de leerlingen in Gouda bij een ander - mij 
onbekend - onderzoek betaald te zijn geweest met vijftig gulden per persoon. Dit leidde vooral 

2 Hoe juist deze beslissing is geweest, bleek uit een gesprek tussen drie meisjes met 
verschillende culturele achtergrond (Turks, Surinaams) waar een miscommunicatie leidde tot 
een a-typisch gesprek. Een meisje weigerde een wens te noemen omdat, "ik wil je niet 
beledigen ojzo hoor", zij de anderen niet genoeg kende om haar geheime wensen mee te 
delen. De wens werd hier in engere zin opgevat. Dit hele gesprek ging dus over hoe goed je 
elkaar moet kennen voordat je een wens uitspreekt. 
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bij de Goudse jongens, die al de hoogste bijverdiensten hadden, tot weerstand tegen onbetaald 
meedoen aan het onderhavige onderzoek (zie ook § 4.2.4). 
Ongetwijfeld speelde bovendien het speciale eilandgevoel van de Texelse scholieren een rol in 
het verschil in sfeer tussen beide scholen. Dat dit verschil in sfeer ook doordringt in sommige 
resultaten van het onderzoek wordt duidelijk in hoofdstuk 6 (zie § 6.2). In de analyse zal de 
variabele regio als controle variabele naast sekse worden gehanteerd. Immers, op voorhand is 
geen regionale variatie ten aanzien van de onderzoeksvariabelen op grond van eerdere 
onderzoeken aan te wijzen. Indien er wel sprake is van verschillende sociolinguïstische 
subculturen, dan zal dit uit het onderzoek blijken. 

4.2.7. Aantal proefpersonen 

In dit onderzoek zijn in totaal 32 gesprekken van meisjes en jongens onderling opgenomen 
waardoor het totaal aantal proefpersonen uit 96 bestond, 48 per sekse. Aangezien volgens Labov 
(1972a:204) linguïstische variatie reeds optreedt bij "samples as small as 25 speakers" dan is het 
aantal proefpersonen in het onderhavige corpus meer dan voldoende. Bovendien bestaat het 
corpus uit in totaal 6308 gespreksbijdragen, waarvan 3569 van de meisjes en 2739 van de 
jongens. Hiervan werden respectievelijk 2252 en 1695 beurten, de eenheid van analyse met 
betrekking tot lexicaal-grammaticale konnektiviteit, op taalhandelingstype geanalyseerd. Ook dit 
is in relatie tot het aantal variabelen een meer dan voldoende aantal (zie ook § 4.3.3 met 
betrekking tot lengte van het gesprek). 

4 .2.8. Audio-opnamen 

Er is uitsluitend gebruik gemaakt van een stereo-cassetterecorder(tje) bij de opnamen van de 
gesprekken en niet van een videocamera. (Een AIWA cassetterecordertje, type HS J07, met 
extern geplaatst stereo-microfoontje). Geluidsopnamen alleen leveren al zulk rijk materiaal op 
ten aanzien van de hier te onderzoeken linguïstische elementen dat het gebruik van een 
videorecorder bij deze leeftijdsgroep waarschijnlijk slechts contra-productief zou hebben gewerkt 
voor wat betreft het vergaren van natuurlijke verbale interactie. (Zie voor de daadwerkelijke 
invloed van de cassetterecorder op de proefpersonen § 4.6.2) 

4 .3 . Het type gesprek: onderhandelen over een wens 

4 . 3 . 1 . Methodologische overwegingen 

Om vergelijkbare gesprekken te verkrijgen, heb ik gezocht naar een opdracht (stimulus of 
tekstgenerator) die aan beide seksen een zo natuurlijk mogelijke verbale interactie zou ontlokken. 
Op grond van mijn ervaring met onderzoek naar meisjes en jongens op diverse leeftijden weet 
ik dat niet één discussie onderwerp als "hoe zinvol is zinloos geweld?" (of iets dergelijks) 
gegeven moet worden. Dit leidt namelijk tot gesprekken die niet verwant zijn aan de natuurlijke 
onderlinge verbale interactie van kinderen. Specifieke discussie-onderwerpen liggen bovendien 
de ene sekse meer en de andere sekse minder na aan het hart, zodat een ingebouwde sekse-bias 
in het onderzoek zou kunnen ontstaan (zie ook hoofdstuk 2). 
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Het loslaten van een vooraf gegeven kader leidt echter tot onvergelijkbare gesprekstypen, 
waardoor onvergelijkbare verbale eenheden ontstaan of vergelijkbare verbale eenheden in 
verschillende contexten. Voor dit onderzoek naar mogelijke variatie in lexicaal-grammaticale 
vorm moest dus een gesprekstype ontlokt worden met genoeg van dezelfde linguïstische eenheden 
(i.e. taalhandelingen) om vergelijkingen tussen meisjes en jongens te maken. 
Een andere eis aan het gesprekstype was dat de gesprekken een zekere collectiviteit in zich 
moesten hebben, dat wil zeggen dat iedere persoon geactiveerd zou worden om mee te praten. 
Besloten is om alle proefpersonen de opdracht te geven om gezamenlijk een wens te bedenken 
die - bij wijze van spreken - uitgevoerd zou kunnen worden in een bij kinderen zeer bekend 
televisieprogramma Geef Nooit Op waarin de wensen van kinderen daadwerkelijk onder leiding 
van presentator Peter Jan Rens uitgevoerd worden.3 Deze opdracht was bij eerdere gelegenheden 
zowel bij kinderen als volwassenen met veel animo ontvangen. Zo wilden veertigjarige mannen 
een nieuwe politieke partij, hun vrouwelijke leeftijdsgenoten "dat het feminisme overbodig 
wordt", twintigjarige studenten een hospita die in natura betaald kon worden, en negenjarige 
jongens schaatsen met Falco Zandstra in Heerenveen. Al deze gesprekken zijn van het zelfde 
onderhandelingstype en dus onderling goed vergelijkbaar qua vorm en functie van de 
gespreksbeurten. Een voordeel van de expliciete opdracht om een gezamenlijke wens te 
verzinnen, is dat het de deelnemersters stimuleert om toch op z'n minst naar elkaar te luisteren 
teneinde aan het eind te kunnen oordelen over het gezamenlijke plan. Door gezamenlijk een wens 
te moeten formuleren, is een situatie gecreëerd die - wellicht meer dan in andere gesprekken -
samenwerking vereist. Of een mogelijk verschil in samenwerking tussen de meisjes en jongens 
zich ook linguïstisch zal manifesteren in de mate van konnektiviteit is juist in een dergelijke 
context te onderzoeken. Bovendien is voor de analysant bij deze gesprekken het doel van het 
gesprek op voorhand duidelijk. 
Een volgend voordeel van dit type gesprek is dat ook in de natuurlijke omgang van de 
adolescenten op en buiten school vaker een vergelijkbare verbale community of practice (zie 
hoofdstuk 1) als het bedenken van plannetjes, plaats vindt, waarbij gezamenlijk moet worden 
onderhandeld en waarover iedereen het eens moet worden. 
Een laatste voordeel van deze opdracht is dat de vrijheid om zelf een wens te verzinnen op 
voorhand opgelegde kaders ten faveure van de ene of de andere sekse uitsluit. In die zin kan deze 
opdracht worden opgevat als begrensd doch oneindig. Het gesprekstype is vooraf te voorspellen 
en dus begrensd, namelijk het onderhandelen over een gezamenlijke wens. De vorm en inhoud 
van deze onderhandelingen kunnen - theoretisch - oneindig veel gedaantes aannemen of 
onderwerpen bevatten. Er is dus sprake van een semi-gestructureerde experimentele setting, 
voorzover de onderzoekster zelf de condities waaronder een en ander plaats vond onder controle 
had: plaats, duur en thema van het gesprek. Vorm en (sub)inhoud van de gespreksbijdragen 
vallen niet onder die controle. Het type gesprek kan dus beschouwd worden als een zogenaamd 
informeel taakgericht gesprek. 

3 Men moet hierbij denken aan wensen als een dag dolfijnen trainen of een bezoek aan 
een olietanker. Dit programma wordt tot op heden ('99) uitgezonden en had in 1998, nog 
voor Klokhuis, de hoogste kinderkijkdichtheid: 195.000 (NRC/Handelsblad 16 mei 1998:31). 
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4.3.2. Setting van het gesprek: het klaslokaal 

De gesprekken zijn opgenomen in een lokaal van de desbetreffende school waarin twee tafels 
tegen elkaar waren geschoven zodat een afgescheiden eenheid ontstond. 
Ten aanzien van de sekseneutraliteit van een verbale opdracht op zich, wil ik stellen dat het 
buiten kijf is dat het zitten aan een tafel en praten met z'n drieën (al of niet in opdracht van een 
onderzoekster) sterk thuis lijkt te horen in het meisjesdomein en dat dit voor jongens een minder 
natuurlijke situatie zou kunnen zijn. 
De beslissing om toch te kiezen voor een semi-gestructureerd onderzoek op scholen is ingegeven 
door het feit dat het mij in de afgelopen jaren niet is gelukt om toegang te verkrijgen tot de 
natuurlijke verbale interactie van adolescente jongens onderling. Dit zou een logische keuze zijn 
indien men - zoals ik - zo'n groot belang toekent aan de invloed van de peergroup op 
seksespecifiek taalgebruik en er daarbij van uitgaat dat de 'ware' jeugdcultuur zich voor een 
groot deel buitenschools afspeelt. Onderzoek naar de verbale interactie van adolescenten 
onderling en jongens in het bijzonder is onderheving aan veel methodologische problemen. 
Immers, ondanks een lange periode van participatie en opnamen van een meidenpraatgroep van 
veertien- tot zestienjarigen in een buurthuis in Amsterdam Noord, bleek het mij onmogelijk om 
vergelijkbare gesprekken van jongens te verkrijgen. Ten eerste ontbraken jongens van die leeftijd 
in buurthuizen. Ten tweede bleek dat zij (indien incidenteel aanwezig) voor een 
taalwetenschapster methodologisch problematische activiteiten uitvoerden, zoals het timmeren van 
een schuur of het demonteren van brommers. Bovendien wordt - voor zowel jongens als meisjes -
de natuurlijke biotoop van adolescenten omlijst door harde muziek, hetgeen transcriptie van 
opgenomen gesprekken aanzienlijk bemoeilijkt. 
Dat het tamelijk onnatuurlijk is voor jongens om met z'n drieën rond een tafel te zitten en een 
gesprek te voeren dat niet direct noodzakelijk is met het oog op te ondernemen activiteiten of 
belangrijke meningsvorming, dient in het kader van dit onderzoek opgevat te worden als 
preliminair onderzoeksgegeven. Dat wil zeggen dat gesprekken voor jongens kennelijk een andere 
rol spelen dan voor meisjes, die het onderling praten zelfs tot doelstelling hebben, zoals uit het 
bestaan van meidenpraatgroepen blijkt. Dit verschil kan van invloed zijn op de mate van 
participatie aan de gesprekken. In ieder geval lijkt een dergelijke setting voor meisjes 
'natuurlijker' dan voor jongens. 

4.3.3. Lengte van het gesprek 

Om een voor analyse hanteerbaar corpus te verkrijgen en niet al te lang beslag te leggen op de 
proefpersonen, is als maximum-tijd om een wens te verzinnen zeven minuten gegeven. Uit pilot-
onderzoek was reeds een gemiddeld aantal gespreksbijdragen en onderhandelingsbeurten per 
minuut bij vijftienjarigen bekend. Op basis hiervan bleek dat zeven minuten voldoende was om 
genoeg data voor het onderzoek te genereren. Alle groepjes slaagden er in om binnen de zeven 
minuten tot een gezamenlijke wens te komen. Hierbij is een ruim voldoende aantal vergelijkbare 
linguïstische eenheden gegenereerd, namelijk 6308 gespreksbijdragen in totaal (waarvan de 
globale gespreksvoering is geanalyseerd naar hoofdtype gespreksbijdrage en beurtwisselingstype), 
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waarvan 3947 zogenoemde beurten die elk een taalhandeling bevatten waarvan de lexicaal
grammaticale vorm geanalyseerd is. 

4.4. Sekse van de onderzoekster 

In een onderzoek naar sekseverschillen dient ook gereflecteerd te worden op de mogelijke invloed 
van de sekse van de onderzoekster op de resultaten. Hierboven noemde ik al dat het praten met 
z'n drieën rond een tafel een sekse-bias ten faveure van de meisjes zou kunnen opleveren. Dat 
er echter tevens sprake was van een vrouwelijke onderzoeker die de opdracht gaf en begeleidde, 
kan eveneens van invloed zijn geweest op de onderzoeksresultaten. Uit onderzoek is immers 
gebleken dat testresultaten (of liever: motivatieverschillen) afhankelijk kunnen zijn van de sekse 
van de onderzoekerster (zie ook hoofdstuk 2). Giles & Powesland (1975) vermeldden dat 
tienjarige jongens in de Verenigde Staten slechter scoorden op verbale testen dan meisjes in de 
aanwezigheid van vrouwen. Hierbij ging het om de taalvaardigheid van de jongens. In mijn 
onderzoek zou het kunnen gaan om een correlatie tussen motivatie en participatie in het gesprek 
die kan leiden tot andere taalhandelingen (bijvoorbeeld grapjes) of een lager aantal bijdragen aan 
het gesprek. Natuurlijk had dit probleem ondervangen kunnen worden door de hulp in te roepen 
van een mannelijke linguïst die de instructie voor de jongens had kunnen doen. In een eerder 
onderzoek heb ik dat ook gedaan. Uit die ervaring is echter gebleken dat het eenduidig opvangen 
van onverwachte situaties of vragen door één persoon (ongeacht welke sekse) in methodologisch 
opzicht belangrijker is dan de aanwezigheid van twee instructeurs (v/m) met alle onverwachte 
instructieverschillen van dien en derhalve van het genereren van onvergelijkbare gesprekken bij 
de meisjes en jongens. Van groot belang is overigens dat de gesprekken niet in tegenwoordigheid 
van de onderzoekster zijn gevoerd. 

4.5. Instructie van de opdracht 

Op beide scholen hield ik voor iedere klas met vijftienjarigen (i.e. 2- en 3-mavo) eerst een 
algemeen praatje ter informatie en enthousiasmering van de proefpersonen. Ik vertelde hierin dat 
er nog maar weinig bekend was over hoe mensen onderling spreken en dat dit onderzoek 
doorgaans bij Amerikaanse volwassenen wordt gedaan of bij heel jonge kinderen "maar nooit 
naar jullie leeftijd" terwijl dat juist zo belangrijk leek. "Goed idee!" en "Ja dat is zo" waren dan 
veelgehoorde reacties uit de klas. De notie 'sekse' vermeed ik met opzet om geen expliciete 
seksespecifieke performances uit te lokken.4 Vervolgens vroeg ik de leerlingen om hun 
medewerking en werden op basis van vrijwilligheid de groepjes geformeerd die vervolgens één 
voor één naar het klaslokaal kwamen waarin verdere instructie werd gegeven en de gesprekken 
plaats vonden. Het merendeel van de groepjes bestond uit natuurlijke peer-eenheden die graag 
mee wilden doen. Dit waren voornamelijk meisjes maar ook jongens. Opmerkelijk hierbij was 
dat het voor de kinderen vanzelfsprekend was dat de groepjes sekse-ongemengd waren (zie ook 
§ 4.1.2.). Sommige drietallen (verlegenen en/of jongens) moesten door de leerkracht extra 

4 De psychologe Phoenix noemt de genderidentiteit van deze leeftijdsgroep zelfs de 
"performance of a masquarade" (Phoenix 1998:3). 
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gestimuleerd worden tot deelname, die overigens altijd vrijwillig was. Tijdens het onderzoek 
bleek het noodzakelijk om enkele jongens met een relatief hoge sociale status in de klas eerst aan 
te zetten om mee te doen zodat de rest makkelijk kon volgen. Op Texel bijvoorbeeld 
manifesteerde zich duidelijk de sekse-bias van het onderzoek. Veel vriendingroepjes van andere 
leeftijden uit andere klassen meldden zich bij de onderzoekster aan (die op een stoel buiten het 
onderzoekslokaal zat) om ook "mee te doen aan de test". Nadat vijf meisjesgroepjes achter elkaar 
geweest waren en veel meisjes met de onderzoekster kwamen kletsen, ontstond er een 
meisjesactiviteit-achtige connotatie rond het onderzoek, die het vergaren van jongensgesprekken 
ernstig leek te gaan belemmeren, zoals uit mijn veldwerknotities blijkt: 

"Toen ook nog enige meisjes mij gingen helpen jongens te zoeken, door gillend 
achter populaire jongens aan te hollen en te roepen dat die écht mee moesten doen, heb 
ik voorzichtig bedankt voor de moeite en gezegd dat ik het wel zelf zou vragen. Hun 
bereidwillige medewerking begon namelijk tamelijk contra-productief te werken. De 
lerares-informante heeft toen enige sociaal hoge jongens uit de tuin geplukt en vanaf dat 
moment kwam ook de rest van de vijftienjarige jongens".5 

(Uit: Veldwerknotities Texel IvA) 

In het lokaal kregen de drietallen de opdracht te horen om gezamenlijk een wens te verzinnen 
voor het inderdaad bij iedereen bekende televisie programma Geef Nooit Op, met de volgende 
argumentatie: "ik kan toch moeilijk zeggen: praat maar even onderling". Dit werd altijd goed 
begrepen. Vervolgens benadrukte ik dat de banden uitsluitend voor mijn oren bestemd waren, 
dat het niet om de inhoud ging "maar hoe jullie met elkaar omgaan", datje het ook met fout kon 
doen en dat ze na afloop mochten bepalen of de opname gebruikt mocht worden. Daarna spraken 
de kinderen hun voornaam en leeftijd in het microfoontje ter verifiëring van de namen en 
stemmen bij de transcriptie. Vervolgens verliet ik het lokaal met de woorden: "Jullie hebben 
zeven minuten de tijd en je roept me maar als jullie eerder klaar zijn". 
De groepjes bleven alleen met het cassetterecordertje van walkman-formaat met een extern stereo
microfoontje in hun midden zichtbaar op tafel. Twee tafels waren haaks op elkaar gezet zodat 
daaromheen drie zitplaatsen ontstonden, die door de kinderen overigens zelf herschikt werden. 
Meisjes zetten de stoelen zo concentrisch mogelijk tegen de tafels, zodat zij met hun gezichten 
naar het midden van de tafel (en elkaar) toe zaten; jongens draaiden de stoelen excentrisch en 
keken elk een andere richting uit. 
Na afloop van het gesprek bedankte ik het groepje, kletste op verzoek nog wat na,("nee de klas 
krijgt het echt niet te horen"), en vroeg om het vragenlijstje in te vullen en een nieuw groepje 
te sturen. Bij het vragenlijstje werd benadrukt dat alleen leeftijd noodzakelijk was om in te 
vullen. De overige vragen waren niet verplicht, maar zijn doorgaans door allen ingevuld. Alle 
groepjes gaven toestemming de banden te gebruiken voor mijn onderzoek. Incidenteel is een hand 
- even - op het microfoontje gelegd ter censuur. 
In de navolgende paragrafen bespreek ik de invloed van deze methode op de proefpersonen en 
hun attitude ten aanzien van de gesprekken die zij gevoerd hebben. 

5 Sommige vijftienjarigen werkten die dag in de schooltuinen bij de school. 
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4.6. Een prettig gesprek? Attituden van de proefpersonen 

4.6.1. Verantwoording en resultaten 

In een methodologische verantwoording van een onderzoek wordt doorgaans alleen de stem van 
de onderzoekerster gehoord die beargumenteerd dat de gekozen methode een juiste was gelet op 
de vraagstelling van het onderzoek. Aangezien de vraagstelling van dit onderzoek globaal 
omschreven kan worden als 'hoe spreken meisjes en jongens onderling?' en ook deze 
onderzoekster betoogt deze vraag om en nabij de 'waarheid' met de door haar gekozen methode 
te kunnen beantwoorden, is het interessant om te bezien wat de oordelen zijn geweest van de 
proefpersonen zelf over de gevoerde gesprekken. In de vragenlijst die de leerlingen achteraf in 
moesten vullen is daartoe de simpele vraag opgenomen: Vond je het een prettig gesprek? De 
antwoorden op deze vraag geven inzicht in hoe de proefpersonen hun gesprek hebben 
gewaardeerd en wellicht hoe zij de opdracht in het algemeen hebben ervaren. 
Mochten deze oordelen unaniem negatief zijn geweest, dan moet geconcludeerd worden dat er 
iets schortte aan de methode, waardoor de doelstelling van het verkrijgen van een corpus met 
tamelijk natuurlijke gesprekken, niet zou zijn bereikt. De vooronderstelling hierbij is dat wat als 
'natuurlijk' geldt, als 'prettig' wordt ervaren, en vice versa. 
Niet alleen de behoefte tot informatie over de achterliggende redenen bij de beoordeling van de 
eigen gesprekken ligt ten grondslag aan dit uitstapje in deze studie. Een tweede reden is 
ingegeven door de overtuiging dat linguïsten in het algemeen en sociolinguïsten in het bijzonder 
zich op verantwoorde wijze moeten verstaan met hun onderzoeksobjecten. Dat wil zeggen dat 
daar waar mijn proefpersonen zelf 'spreken' als subject, deze positie niet mag verdwijnen uit het 
onderzoek. Alle proefpersonen beantwoordden de vraag Vond je het een prettig gesprek? (zie 
tabel 4.1.). Acht daarvan gaven geen serieus of relevant antwoord op de vraag. Een voorbeeld 
van het eerste is: "ik vond het een acuut fijn kneppeltjes tof gesprek want: ik heb er nog iets 
nuttigs van geleerd" (9). Een voorbeeld van het tweede "ik wist niet datje mocht afdwalen " (S). 
Uit de serieuze antwoorden op de vraag Vond je het een prettig gesprek? kwam naar voren dat 
het merendeel van de meisjes als het merendeel van de jongens een prettig gesprek gevoerd, 
respectievelijk 89% van de meisjes en 68% van de jongens. Maar het aantal jongens dat 
rapporteerde dat zij het géén prettig gesprek hadden gevonden was significant groter dan bij de 
meisjes, namelijk 32% van de jongens tegen meisjes 11% (x2=4.3 df = 1 p=.038). 
Aangezien er in dit opzicht geen regionale verschillen waren, zou er sprake kunnen zijn van een 
sekseverschil in beleving (of: rapportage van?) het gevoerde gesprek. Of hier nu meteen 
gesproken moet worden van een sekse-bias in het onderzoek ten aanzien van de specifieke 
opdracht is echter nog de vraag. Wellicht hadden zij ieder afgedwongen gesprek over welk 
onderwerp dan ook zittend aan een tafel met zijn drieën als niet prettig ervaren. In dat geval zit 
er in ieder semi-experimenteel onderzoek naar jongens onderling een seksebias. 
Wat men onder een prettig gesprek verstond, kan enigszins worden afgeleid uit de gegeven 
antwoorden. Zo vond een meisje het géén prettig gesprek want "we kwamen er echt niet uit. We 
zijn er wel uitgekomen maar we hadden een andere mening alle 3 ", hetgeen als illustratie van 
het uitgangspunt van dit onderzoek kan worden opgevat, namelijk dat meisjes streven naar 
overeenstemming in gesprekken (zie hoofdstuk 3). Een ander meisje verwoordde haar negatieve 
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oordeel met de woorden "nee het liep voor geen meter" waarin aandacht voor het 
gespreksverloop, oftewel gespreksgerichtheid, kan worden afgelezen (zie hoofdstuk 2 en 3). 
Jongens beargumenteerden hun negatieve antwoorden meer themagericht als in "nou het ging 
over niets" of "nee onzin-onderwerp" waarmee de in de literatuur veronderstelde taak- en 
zaakgerichtheid bij jongens wordt geïllustreerd (zie hoofdstuk 2). Hieronder ga ik nader in op 
de argumentatie van de oordelen van de meisjes en jongens over het wel of niet prettige gesprek 
dat zij gevoerd hadden. 
Allereerst bleek uit de analyse van de antwoorden op de vraag Vond je het een prettig gesprek? 
dat 39 van de 44 antwoordende meisjes (89%) vaker dan de jongens (52%, namelijk 21 van de 
44) hun antwoorden beargumenteerden. Dit verschil is significant (x2= 12.28 df=l p=.000). 
Meisjes geven zowel bij een positief oordeel als in zelfs alle gevallen bij een negatief oordeel een 
argumentatie. Daarbij gaven de meisjes de langste antwoorden, namelijk met gemiddeld 8.9 
woorden tegen de jongens gemiddeld 2.8 woorden. Deze lage MLU bij de jongens komt onder 
meer voort uit hun gebruik van telegramstijl (deletie van verbum en subject) als in "nee onzin
onderwerp". Uit het grotere aantal argumentaties dat de meisjes - ongevraagd - leveren bij hun 
ja/nee antwoorden kunnen enige sociaal-psychologische oriëntaties worden afgelezen ten aanzien 
van de functie van taal: 
- de behoefte tot het leggen van een (talige) relatie met de onderzoekster; 
- de behoefte tot het geven van redenen; 
- de behoefte tot beleefdheid bij het vermijden van een botweg "nee" als antwoord (zie 
daarentegen conclusie hoofdstuk 8). 

Uit de antwoorden komt naar voren dat de meisjes en de jongens verschillende redenen hebben 
om het een prettig gesprek te hebben gevonden. Uitsluitend de meisjes noemen "gezellig" ("ja 
wel gezellig lekker even praten met elkaar") en het leuke onderwerp als reden maar melden 
voorts dat er (toch) wel veel gelachen was. Bij de jongens wordt juist lachen als positieve 
argumentatie gegeven voor een prettig gesprek. Er lijkt dus sprake te zijn van twee verschillende 
uitdrukkingsvormen van hetzelfde gevoel. Een prettig gesprek is voor meisjes "gezellig" en voor 
jongens "best lachen". De meisjes voeren juist lachen als tegenargument voor een (geheel) prettig 
gesprek op "ja maar we moesten wel erg lachen " en "ja maar we hadden wel de slappe lach 
omdat dat bandje aanstond (maar we hebben wel wat ingesproken hoor) ". Deze opmerkingen 
lijken een soort verontschuldigingen ten opzichte van de onderzoekster te zijn. Jongens 
verontschuldigen zich nooit. Zij stellen gewoon kort en bondig dat het "best wel lachen " of "niks 
bijzonders" was geweest. Of simpelweg "nee, zeker niet" (een prettig gesprek). 
Het merendeel van de proefpersonen heeft het gesprek dus als prettig ervaren. Voor de meisjes 
betekende dit "gezellig onder ons samen lekker praten over een leuk en bekend onderwerp". 
Voor de jongens betekende dit "best lachen, geinig of grappig, niet erg of niets om je zorgen 
over te maken". De minderheid die het geen prettig gesprek had gevonden (jongens meer dan 
meisjes) noemde de aanwezigheid van de cassetterecorder "nee een beetje rottig met de recorder, 
anders " of het "onzin onderwerp " (jongens) en het uitgekauwde onderwerp (meisjes) en het feit 
dat de meisjes het niet eens waren geweest "alle 3" (zie ook § 4.6.1). 

Mijn conclusie is dat de gekozen methode van het ontlokken van gesprekken geslaagd kan 
worden genoemd en het onderwerp van gesprek inderdaad niet bezijden de belevingswereld van 
de pubers is gekozen. De natuurlijkheid van de opdracht blijkt zelfs éen keer contraproductief 
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te hebben gewerkt: "ja woor (sic) alleen ik vond dat van Geef nooit op een rotonderwerp, daar 
hebben we al zoveel van verzonnen, dus om dat in 7 minuten te doen vond ik een beetje moeilijk" 

4.6.2. The observers paradox: invloed van de cassetterecorder 

Ten aanzien van de aanwezigheid van het kleine cassetterecordertje - dat overigens voor de 
kinderen de bekende gedaante van een walkman had - blijkt er een sekseverschil in beleving te 
zijn geweest. Tabel 4.1. laat zien dat de jongens significant vaker dan de meisjes rapporteerden 
dat zij zich bewust waren van de aanwezigheid van de cassetterecorder.6 Het merendeel (65%) 
van hen die serieus antwoordden (n=46) meldde de recorder nooit te hebben vergeten en (33%) 
soms. Bij de meisjes (n=48) was juist het overgrote gedeelte (65%) zich soms bewust van de 
recorder en (33%) vermeldde nooit de recorder te hebben vergeten. Dit verschil is significant 
(X2=9.6df=2p=.008). 
Na de conclusie dat de jongens zich in dit onderzoek sterker bewust waren van de aanwezigheid 
van de cassetterecorder (of dat zij dit vaker rapporteerden) ontstaat de vraag of dit bewustzijn 
van invloed kan zijn geweest op de onderzoeksresultaten. Immers, 

"Knowledge of being observed, though probably influencing some features of 
the interaction some time, does not necessarily influence the particular 
features which the researcher is investigating." (Preisler 1986:45) 

Omdat mijn onderzoek gericht is op vorm en functie van de uitingen van de pubers die het 
onderhandelen over een wens betreffen, is het de vraag of de keuze van lexicaal-grammaticale 
elementen (vorm) en taalhandelingen (functie) beïnvloed is door de situatie (=observatie). Het 
zou dan kunnen gaan om een (on)bewuste manipulatie van de sprekersters naar een verondersteld 
sociaal of juist verborgen prestige van de gebruikte vorm of functie, zoals dat in de fonologische 
onderzoeken naar gebruik van standaard of nonstandaardtaal is gebleken. Eisikovits (1989) 
toonde bijvoorbeeld aan dat adolescente jongens in tegenwoordigheid van de onderzoekster niet 
alleen stoere verhalen vertelden maar ook zichzelf corrigeerden richting nonstandaardvorm bij 
het (per ongeluk) gebruiken van een standaardvorm. Bij de meisjes werd een zelfcorrectie in 
omgekeerde richting aangetroffen. Voor mijn onderzoek zou een stoer gedrag van de jongens 
zich kunnen uiten in bijvoorbeeld het bewust laten van boeren en winden of het maken van 
grapjes. Bij de meisjes zou een sociaal gewenst gedrag vertoond kunnen worden door het 
voortdurend instemmen met eikaars wensvoorstellen. Bij de observers paradox gaat het doorgaans 
om een verondersteld sociaal prestige dat in termen van (sociale achtergrond van) de 
onderzoekerster is geformuleerd en waarnaar de onderzochte sprekenden zich wel of niet zouden 
conformeren. Het is mij vooralsnog onduidelijk of en hoe er sprake zou kunnen zijn van een 
gegenereerd verschil in lexicaal-grammaticale vorm en gebruik van taalhandelingen in dit 

6 Het cassetterecordertje werd als zeer gaaf ervaren, gezien het gefluisterde voorstel 
"Gaaf man! Rippen dat ding!" door éen jongen, hetgeen werd tegengehouden door een andere 
met de kennelijk afdoende afschrikking "Nee joh ze komt uit Amsterdam!" 
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onderzoek, anders dan de hiervoor opgeworpen effecten. Bij de resultaten in hoofdstuk 6 wordt 
de mogelijke invloed van de observatie op hun gespreksparticipatie en het gebruik van 
konnektiviteit van de kinderen besproken. Alhoewel de jongens rapporteerden zich vaker bewust 
te zijn geweest van de recorder dan de meisjes, gaven slechts twee van hen daar informatie over 
in hun argumentaties waarom ze het geen prettig gesprek hadden gevonden. Wat er echt bedoeld 
wordt met "nee ik kon niet voluit praten" blijft helaas onduidelijk. De meisjes noemden wel de 
invloed van de cassetterecorder op het ontstaan van de slappe lach, maar verder wordt niet 
duidelijk van welk verschil met hoe ze "gewoonlijk" praten er nu eigenlijk sprake is: 

"Ging wel, je praat niet zoals je gewoonlijk praat, want je weet dat de cassetterecorder 
aanstaat. Maar voor de rest was het wel normaal ". 

Toch blijkt uit het verloop van de gesprekken dat - nadat het giechelen (bij beide seksen!) was 
gestopt - men de cassetterecorder doorgaans uit het oog verloor. Hiervoor pleiten de persoonlijke 
onderwerpen die besproken werden: sex met vriendjes of vriendinnetjes, drie serieuze 
zelfmoordwensen en roddelen over genootjes, docenten of over de onderzoekster ("die achterlijke 
plee-inhaal achter de deur"). Het paradoxale gegeven dat de opname wél, maar "het ding" (de 
cassetterecorder) niet vergeten was, toonde de in noot 6 gegeven dialoog over het "rippen van 
dat gave ding". Bovendien hadden jongens plannen voor een ontsnapping "gaan we door het 
raam, nemen we dat ding mee", en werd een waarschuwing in regiolect gegeven "Kiek uut veur 
dat ding hoor" door een meisje op Texel. 

4.7. Transcriptie van de gesprekken 

Na de dataverzameling zijn de gesprekken in eerste instantie grof getranscribeerd door derden 
en vervolgens verfijnd en gecorrigeerd door de onderzoekster zelf. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de transcriptienotatie van Childes (zie bijlage iv-2). De transcriptie is pas begonnen nadat 
het giechelen was gestopt dat zowel bij de meisjes als bij de jongens ontstond nadat de 
onderzoekster het lokaal verlaten had. Vanaf de eerste min of meer serieuze zin ("kom jongens, 
we moeten een wens verzinnen") zijn vervolgens alle auditieve bijdragen van elke deelnemerster 
aan het gesprek getranscribeerd. Dat wil zeggen dat naast woorden (bijvoorbeeld back channels) 
en zinnen (onderhandelingsbeurten of exoforische bijdragen), ook geluiden, gezang, lachbeurten 
en het expres laten van boeren en winden zijn opgeschreven.7 Iedere auditieve bijdrage aan het 
gesprek wordt hier gespreksbijdrage genoemd (zie ook hoofdstuk 5). Bovendien is in het 
transcript aangegeven wanneer er sprake was van simultaan taalgedrag, het gebruik van 
stemmetjes [voice] of geluiden van buitenaf [schoolbel, schoolintercom]. 
De transcriptie gaat door tot het moment dat er expliciet of impliciet gekozen is voor één wens 
voor Geef Nooit Op. Indien na een expliciete afsluiting (bijvoorbeeld "ja doen we" door alle drie 
de deelnemersters) weer wordt opgestart met iets als "of we kunnen gaan deltavliegen" dan is dat 
bij de transcriptie betrokken. Het onderhandelen over een wens gaat dan kennelijk door. Wordt 

7 Het zingen van de tune van het tv-programma Geef Nooit Op kan als artefact van de 
onderzoeksmethode worden gezien. 
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er echt afgesloten, en daarna gekletst, dan is dit kletsen niet meer getranscribeerd. Terzijde
sequenties over iets anders dan het onderhandelen over een wens tijdens het overleg worden wel 
getranscribeerd, doch als exoforische bijdragen gecodeerd. Deze worden niet verder naar vorm 
of functie geanalyseerd (zie § 5.2). 
Daarna zijn deze transcripties (met de geluidsbanden ernaast) ontleed per gespreksbijdrage per 
persoon en systematisch gecodeerd op basis van het analyseschema (zie hoofdstuk 5). 
Het segmenteren van gespreksbijdragen in een transcriptie is doorgaans afhankelijk van het doel 
van het onderzoek. In mijn onderzoek is bijvoorbeeld het beurtwisselingstype (initiëren of 
reageren) van belang, alsmede het type taalhandeling van beurten die de onderhandeling over een 
wens betreffen. Dit onderzoeksdoel uit zich doordat gespreksbijdragen gesegmenteerd zijn naar 
initiërende of reagerende onderdelen of naar verschillende taalhandelingen binnen een 
gespreksbijdrage. De nadere uitwerking daarvan met voorbeelden staat in § 5.2 bij de definities 
van de analysevariabelen. Bovendien zijn in de transcripten markeringen aangebracht bij 
linguïstische elementen die uit de aard van dit onderzoek aandacht verdienen. Het betreft dan 
voornamelijk op lexicaal niveau de markering van discourse markers als "hoor", "jeessus" of 
"man" ter onderscheiding van gelijkluidende woorden met een andere betekenis (zie bijlage iv-4). 

Het volgende hoofdstuk is geheel gewijd aan de methode van onderzoek. Daarin worden de 
definities van de analysevariabelen gepresenteerd en eventuele verwachtingen ten aanzien van de 
resultaten. Bovendien wordt daarin ook de analyseprocedure besproken. 




