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3.. OPZET EN VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

Humor,, moppen en verschillen in de waardering van moppen en humor kunnen op allerlei 

manierenn onderzocht worden. Voor het beantwoorden van de vragen die ik wilde stellen, is 

geenn enkele onderzoeksmethode, van participerende observatie tot vragenlijsten of zelfs een 

experimentelee opzet, pertinent ongeschikt. De keuze voor een methode was dan ook niet 

vanzelfsprekend.. Uiteindelijk zijn interviews centraal komen te staan in het onderzoek, 

maarr daarnaast heb ik vragenlijsten verspreid, archiefmateriaal verzameld, gezocht naar 

geluids-- en beeldmateriaal en heb ik - zij het mondjesmaat, en zonder veel participatie -

geobserveerd.. Het onderzoek is dus gebaseerd op een veelheid aan onderzoeksmateriaal, 

verzameldd door middel van uiteenlopende methoden. 

Inn dit hoofdstuk beschrijf ik hoe ik ben gekomen tot de opzet van dit onderzoek. Hierbij 

zall  worden ingegaan op de overwegingen om voor bepaalde methoden te kiezen en voor 

anderee juist niet. Vervolgens zal het verloop van het onderzoek aan de orde komen; dit 

verloopp stemt - zoals wel vaker bij onderzoek - niet volledig overeen met de oorspronkelij-

kee opzet van het onderzoek. De latente functie van methodologische hoofdstukken is vaak 

hett gladstrijken van de kreukels en kronkels in het onderzoek; ik wil proberen dat niet te 

veell  te doen. Na een beschrijving van de opzet en het verloop van het onderzoek zullen de 

gebruiktee methoden - verzameling van moppen, interviews en een enquête - afzonderlijk 

besprokenn worden. 

DEE OPZET VAN HET ONDERZOEK: METHODOLOGISCHE KEUZEN 

Dee opzet van dit onderzoek is voor een belangrijk deel al doende tot stand gekomen. In de 

loopp van het onderzoek bleken bepaalde vragen, benaderingen of methoden onverwacht erg 

vruchtbaarr of juist minder interessant dan verwacht. De oorspronkelijke opzet werd dus 

constantt heroverwogen en bijgesteld. Voor een deel is dit onderzoek eigen: je weet pas of 

eenn methode vruchtbaar is nadat hij is uitgeprobeerd. Deels is dit een consequentie van het 

verkennendee karakter van dit onderzoek: ik begon aan het onderzoek met een vrij brede, 

algemenee vraag; en ik had wel vermoedens over wat ik zou vinden, maar geen vastomlijnde 

hypothesenn of voorspellingen afgeleid uit een bepaalde theorie. Het onderzoek was in eerste 

instantiee als een verkenning, zowel in empirisch als theoretisch opzicht, van smaak en 

smaakverschillenn op het gebied van humor - en, pas later, meer specifiek: moppen. Dit 
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heeftt ook consequenties voor de methode: de onderzoeksvraag ontwikkelde zich gaande-

weg,, tastend en proberend, en in wisselwerking daarmee ontwikkelde zich de methode 

Dee vraag waarmee ik aan dit onderzoek begon kan het beste worden samengevat als: wie 

lachenlachen om wat? Ofwel: hoe komt het dat bepaalde mensen lachen om bepaalde grappen? 

Welkee verschillen zijn er in de waardering van humor en waar komen deze verschillen 

vandaan?? Deze vraag wilde ik - zo had ik besloten na een reflectie op de bestaande theorie-

vormingg over humor - op een andere dan gebruikelijke manier benaderen: ik koos een meer 

sociaal-wetenschappelijkk perspectief; en ik zocht naar verschillen tussen maatschappelijke 

groepenn en verschuivingen in de waardering van humor, ofwel: naar het verband tussen 

humorr en sociale achtergrond. Hierbij verwees ik naar sociologische theorieën over smaak 

enn klassenverschillen, zoals die van Bourdieu en over verschuivingen in sociale en culturele 

grenzen,, zoals de theorie van Elias. 

Hett werd al snel duidelijk dat het niet erg zinvol was om voor het beantwoorden van de-

zee vraag te kijken naar alle soorten humor. In de loop van het onderzoek is de vraagstelling 

steedss verder toegespitst op een specifiek genre, de mop. Juist door de keuze voor dit ene 

specifiekee genre, zo bleek, werd weer een bredere benadering mogelijk en kon ik uiteinde-

lij kk toch weer kijken naar, zo niet alle, dan toch vele soorten humor. De redenen om te 

kiezenn voor dit specifieke genre zijn al eerder aan de orde gekomen: de grote verschillen in 

dee waardering van moppen, de lage status van het genre, de mondelinge overdracht en 

daarmeee samenhangend: het feit dat moppen niet een zaak zijn van professionele humor-

producenten,, maar dat ze overwegend worden verteld door 'gewone' mensen in alledaagse 

situaties.. Nadat ik de beslissing had genomen om het onderzoek te richten op de mop, koos 

ikk voor een dubbele strategie: ik wilde zowel kijken naar de moppen zelf als naar verschil-

lenn in de waardering van moppen. Hoe ik deze twee zaken met elkaar in verband zou moe-

tenn brengen, wist ik nog niet precies. De verwachting was dat ik daarop tijdens de materi-

aalverzamelingg meer zicht zou krijgen - wat ook gebeurde. Eerst moest de vraag beant-

woordd worden hoe ik deze zaken moest onderzoeken. 

Hett onderzoeken - verzamelen, classificeren, interpreteren - van de moppen zelf stelde 

mijj  niet voor grote methodologische dilemma's. De vraag hoe de waardering van moppen, 

enn verschillen daarin, te onderzoeken, was aanzienlijk gecompliceerder. De keuze voor een 

specifiekee onderzoeksmethode zou automatisch leiden tot een bepaald soort onderzoeksma-

teriaal:: een methodologische keuze zou dus inhoudelijke consequenties krijgen. Bovendien 

wass het hier, anders dan de moppenverzameling, niet mogelijk om alle denkbare methoden 

tee combineren. Er moest dus een keuze worden gemaakt. 

Watt mij vanaf het begin voor ogen stond, was een combinatie van kwalitatieve en kwan-

titatievee methoden. Een kwantitatieve methode is de beste manier om verspreiding en fre-

quentiee van gedragingen of verschijnselen vast te stellen; om dingen te tellen en nauwkeurig 

inn kaart te brengen. Daarmee is dit ook de beste methode om verschillen tussen groepen op 

49 9 



hett spoor te komen, zeker die verschillen waar mensen zich niet of niet volledig van bewust 

zijn,, zoals klassenverschil. Echter, wat de achtergronden zijn van dergelijke verschillen, 

waarr ze vandaan komen, en hoe ze in stand worden gehouden, is door middel van een vra-

genlijstt weer nauwelijks vast te stellen. Hiervoor kunnen beter meer kwalitatieve methoden 

wordenn gebruikt; deze zijn veel geschikter om de achtergronden, functies en betekenis van 

socialee verschijnselen te begrijpen. 

Voorr de constructie van een vragenlijst is al veel kennis vereist: je moet veel van een 

onderwerpp weten om er goede vragen over te kunnen stellen. Ik wilde daarom eerst moppen 

verzamelenn en door middel van kwalitatieve methoden meer zicht krijgen op de manier 

waaropp mensen denken en praten over moppen en humor. Pas daarna wilde ik een kwantita-

tieff  onderzoek doen; en op basis van de resultaten van die vragenlijsten wilde ik dan weer 

meerr kwalitatief onderzoek doen om inzicht te krijgen in de betekenis van deze resultaten. 

Ikk heb dus eerst een grote hoeveelheid moppen verzameld, daarna heb ik interviews gehou-

den,, waarin ik niet alleen zocht naar moppen, maar ook vroeg naar ideeën en opvattingen 

overr moppen en humor. Vervolgens hield ik een enquête onder 340 personen. Deze zag er 

inderdaad,, na de eerste serie interviews, heel anders uit dan ik oorspronkelijk dacht. Daarna 

hebb ik nog 32 personen die deze vragenlijst hadden ingevuld uitgebreid geïnterviewd. Deze 

interviewss verhelderden de betekenis en achtergrond van de resultaten van de enquête weer 

aanzienlijk. aanzienlijk. 

Dee keuze voor een kwantitatieve methode was vrij eenvoudig: voor het beantwoorden 

vann mijn vragen was een vragenlijst het geschiktst. De keuze voor het interview was minder 

vanzelfsprekend;; ik had ook kunnen kiezen voor observatie - al dan niet participerend. 

Interviewss zijn bij uitstek geschikt voor het achterhalen van meningen, voorkeuren en oor-

delen.. Ze zijn echter niet altijd even geschikt om zicht te krijgen op daadwerkelijk gedrag. 

Interviewss bieden vooral zicht op de betekenis die iets voor mensen heeft. Participerende 

observatiee is de enige methode die echt geschikt is om te weten te komen wat mensen 

daadwerkelijkdaadwerkelijk doen; om patronen in gedrag te ontdekken, ook waar mensen zich daar zelf 

niett van bewust zijn. 

Hoewell  ik in de loop van het onderzoek regelmatig bij moppen-vertel-sessies ben ge-

weestt heb ik geen systematische participerende observatie gedaan. Ik heb dit wel overwo-

gen,, maar uiteindelijk besloten het niet te doen. Eén van de redenen hiervoor was dat ik niet 

goedd wist waar ik dat dan zou moeten doen. Het is niet moeilijk om op basis van vrij stereo-

tiepee beelden te bedenken waar dat zou moeten gebeuren - in een Jordanees café of een 

voetbalkantine,, bijvoorbeeld - maar het is maar de vraag of dat de beste settings zijn. Het 

gevaarr bestaat dat ik daarmee alleen maar eigen vooronderstellingen over verschillen in de 

waarderingg van moppen reproduceer en tot wetenschappelijke waarheid verhef. Daarnaast is 

hett maar de vraag of moppen, in welke setting dan ook, gebruikelijk genoeg zijn om langdu-

rigee aanwezigheid de moeite waard te maken. Participerende observatie leidt eerder tot een 
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tnografiee van een bepaalde setting dan tot een vergelijkende beschrijving van één, relatief 

zeldzaam,, sociaal verschijnsel als de mop. Uiteindelijk zou ik nooit meer dan enkele set-

tingss kunnen onderzoeken; en daar zou ik relatief weinig moppen vinden en veel specifieke 

groepscultuur.. En het schrijven van de etnografie van een voetbalkantine was in elk geval 

niett mijn bedoeling. 

Inn het algemeen leek participerende observatie mij niet de meest geschikte manier om de 

onderzoeksvraagg te beantwoorden: als je iets wilt weten over verschillen in de waardering 

vann humor is het niet zo effectief om te gaan zitten en te wachten tot mensen spontaan iets 

aann humor gaan doen; je kunt dan beter gewoon aan mensen vragen wat ze wel of niet grap-

pigg vinden. Daarbij kwam nog dat ik ook wilde weten welke mensen niet van moppen hou-

denn en waarom. En waar het al lastig is om door middel van participerende observatie vast 

tee stellen waar, en waarom, een verschijnsel wél voorkomt, is het bijna onmogelijk om via 

dezee methode te onderzoeken of, en zo ja, waarom, een bepaald verschijnsel ontbreekt. Ik 

zouu niet weten wat daar dan de meest geschikte onderzoekslocatie voor zou zijn. Participe-

rendee observatie is uiteindelijk niet de meest geschikte methode voor een systematische 

vergelijkingg tussen groepen of sociale categorieën: het biedt eerder zicht op specifieke 

settingss en situaties, dan op verschillen tussen situaties, settings en groepen. 

Daarnaastt was er een praktisch probleem: mijn sociale achtergrond en verschijning ma-

kenn mij niet erg geschikt voor participerende observatie in de mannengroepen waarin mop-

penn toch het meest verteld worden. Ik ben vrouw, jong en netjes, en mijn aanwezigheid zou 

dee typische 'mannensfeer', die volgens veel van mijn informanten zo'n belangrijk deel 

uitmaaktt van het plezier van moppen tappen, nogal verstoren. Tijdens interviews was het 

vaakk al moeilijk om mensen duidelijk te maken dat ze hun taalgebruik echt niet hoefden te 

kuisen,, dat ik niet geschokt of boos zou zijn, maar door de onnatuurlijkheid van een inter-

viewsituatiee was het vaak wel mogelijk om deze barrière te doorbreken. Ik denk dat dat in 

meerr natuurlijke situaties vaak niet gelukt zou zijn. Nu is dit geen onoverkomelijk probleem 

-- als je ergens maar lang genoeg zit gaan mensen vanzelf aan je wennen - maar gecombi-

neerdd met de andere bezwaren tegen participerende observatie deed mij dit besluiten om 

niett actief op zoek te gaan naar settings voor participerende observatie. Wel ben ik, meer of 

minderr formeel, regelmatig aanwezig geweest bij moppen-vertelsessies, bijvoorbeeld bij de 

selectiee van Moppentoppers, voor of na interviews, bij een bezoek aan een school of ge-

woonn in mijn eigen sociale omgeving. 

Eenn combinatie van interviews en vragenlijsten - de methoden die ook Bourdieu ge-

bruiktee in La Distinction - past uiteindelijk het beste bij de vragen die ik wilde beantwoor-

den.. De nadruk op opinies, ideeën en oordelen, meer dan daadwerkelijk gedrag, heeft een 

belangrijkk nadeel Mensen zijn geneigd om zich zo goed mogelijk te presenteren - beter, 

misschien,, dan ze zich vaak gedragen. Dit probleem van sociale wenselijkheid en de span-

ningg tussen normen en gedrag, zal in de loop van dit boek nog regelmatig aan de orde zal 
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komen.. Het is namelijk niet alleen een probleem voor de onderzoeker, maar ook voor de 

onderzochten.. Immers: humor staat sowieso al op gespannen voet met normen. En wat is 

preciess sociaal wenselijk bij een verschijnsel als humor, dat juist gaat over sociaal onwense-

lijk ee dingen? 

VERLOOPP VAN HET ONDERZOEK 

Dee eerste serie interviews, met mensen die veel moppen kennen - de 'moppentappers' -

wass bedoeld voor het verzamelen van moppen. Tijdens deze interviews ontdekte ik dat het 

veell  interessanter was om te praten óver moppen, dan te luisteren naar het vertellen van 

moppen.. Niet alleen veroorzaakt het vertellen van moppen aan een geduldig toehorende 

wetenschapperr een merkwaardige geforceerde atmosfeer - 'vertelt u eens een mop, meneer. 

Helaass kan ik niet garanderen dat ik lach want ik ken al heel veel moppen' - het leverde ook 

niett zoveel op. Op het moment dat ik begon met deze interviews had ik via vragenlijsten, 

archiefonderzoek,, Internet, moppenboekjes en bekenden al een grote hoeveelheid moppen 

verzameld.. Mijn moppenverzameling dijde gestaag uit, maar na verloop van tijd had ik niet 

hett gevoel dat ik veel nieuws hoorde. De sterke standaardisering van het genre maakt het 

vrijj  eenvoudig te overzien: na de eerste paar duizend moppen zijn de thema's en motieven 

well  ongeveer bekend. 

Langzaamm maar zeker begon ik mij af te vragen of er over moppen echt wel genoeg te 

vertellenn was - niet zo zeer om er een boek over te kunnen schrijven, maar meer hoe verras-

sendd dal zou zijn. Het is niet moeilijk, maar misschien juist té eenvoudig, om de inhoud van 

moppenn in verband te brengen met maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen. Om 

eenn voorbeeld te noemen: de 'ontdekking' dat met de toegenomen openheid over seksuali-

teitt moppen over seks niet alleen minder beladen, maar ook grover zijn geworden, zal wei-

nigenn verbazen. Daar kwam nog bij dat verschuivingen op het gebied van moppen in de 

afgelopenn vijfti g jaar, die ik wilde onderzoeken, moeilijk onderzoekbaar bleken: geïnter-

viewdenn bleken zich vaak niet te herinneren welke moppen zij vroeger vertelden, en gepu-

bliceerdee moppen zijn vaak zo sterk gekuist dat ze geen goed zicht bieden op de toenmalige 

moppencultuur. . 

Dee moppen die ik hoorde tijdens de interviews hielpen mij niet veel verder; ik hoorde 

honderdenn moppen, maar het voegde niet zoveel toe aan wat ik al wist. Toch waren deze 

interviewss zeer vruchtbaar. Wat mensen vertelden óver het vertellen van moppen was name-

lij kk uitgesproken boeiend. De eerste moppentapper die ik sprak reageerde bijvoorbeeld zeer 

heftigg toen ik vroeg over vrouwen en moppen vertellen; hij vertelde dat hij zich schaamde 

omm moppen te vertellen aan vrouwen; vrouwen die moppen vertelden zag hij als 'sloeries'. 

Watt hij vertelde was een verhaal over mannen en vrouwen, eer en schaamte waarvan ik niet 
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hadd gedacht dat het zo zwaar woog; niet in Nederland, niet bij het vertellen van moppen. 

Watt me fascineerde en verbaasde was de manier waarop hij en andere moppen vertel Iers 

moppenn gelijk stelden aan humor: ik had toch geleerd dat moppen een heel specifiek soort 

humorr was, voor bepaalde gelegenheden, bepaalde personen. Als ik suggereerde dat mop-

penn misschien niet overal in evenveel aanzien stonden, dat het vertellen van moppen mis-

schienn iets met klasse te maken had, waren zij daarover uitgesproken verbaasd. Wat zij dan 

weerr over klasse zeiden en hoe zij zich 'hoger opgeleiden' voorstelden, verbaasde mij weer. 

Zee leken een beeld te hebben van hoger opgeleiden als heel dor en droog: 'daar mag wel 

watt vaker gelachen worden'. 

Ikk was getroffen door de grote verschillen tussen de geïnterviewden en de geïnterview-

den,, door de onverwachtheid van veel van de antwoorden die ze mij gaven. Zonder er 

daadwerkelijkk op uit te zijn, was hier dan toch de 'antropologische ervaring': de confronta-

tiee met cultuurverschil, met name: verschillen in klassencultuur. De verschillen in de waar-

deringg van moppen hielden verband met een veel algemener verschil in opvatting over wat 

humorr was en wat grappig was. Dat hing weer samen met verschillen in belevingswereld, in 

levensstijlenn en normenstelsels, die mij veel interessanter leken dan de moppen zelf. 

Hoewell  ik al lang wist dat er verschillen in de waardering van moppen waren, werd mij 

toenn pas goed duidelijk dat het niet mogelijk was om met vrucht na te denken over moppen 

zonderr eerst te kijken naar wie ze vertelden: het was niet alleen minder interessant, maar 

ookk onzinnig om een genre waarover zo'n verschil van mening bestaat te zien als een weer-

spiegelingg van de hele maatschappij. Moppen zijn voor alles een 'weerspiegeling' van de 

belevingswereldd van die personen die deze moppen vertellen en waarderen en dat is geen 

afspiegelingg van de Nederlandse bevolking. De inhoud van de moppen moet begrepen 

wordenn als een afgeleide van verschillen in de waardering van moppen. 

Eenn besef dat langzamer kwam, maar een nog fundamenteler effect had op het verloop 

vann het onderzoek, was het besef hoe zeer het vertellen van moppen werd gezien als een 

activiteitt op zich, een manier van communiceren met andere mensen. Voor de moppenver-

tellerss woog het vertellen van moppen, als bezigheid, veel zwaarder dan de kwaliteit van de 

individuelee mop. Ze hielden van 'moppen tappen' en daarmee van het genre als geheel. De 

inhoudd van een mop was helemaal niet zo belangrijk, als hij maar leuk genoeg was en niet 

'tee oud'. De ontdekking dat het vertellen van moppen een 'communicatiestijl' was kwam 

geleidelijk,, maar leidde uiteindelijk tot een radicale beslissing: het genre zou voorop komen 

tee staan in het onderzoek; de inhoud van afzonderlijke moppen, en daarmee de verzamelde 

moppen,, zou in de analyse op de tweede plaats komen. Dat was immers hoe de moppenver-

tellerss erover praatten: het gaat in eerste instantie om de waardering van het genre, om het 

vertellenvertellen van moppen - als bezigheid, als sociaal gebeuren - en daarna pas om de mop zelf. 

Dee consequentie hiervan was dat de nadruk verschoof van de moppen zelf, naar de oor-

deell  over het genre als geheel. De verschillen in de beoordeling van dit genre als geheel 
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werdenn bovendien steeds meer in verband gebracht met cultuurverschillen binnen Neder-

land,, in opvattingen over humor, in waarden en normen, maar ook in spreekstijlen en taal-

gebruik,, ideeën over relaties, vriendschappen, sociaal gedrag en gezelligheid, kortom: om 

hett begrip van Bourdieu te gebruiken, de habitus. 

Mett deze verandering van de onderzoeksvraag zijn ook methodologische verschuivingen 

opgetreden.. Het verzamelen en categoriseren van moppen werd minder belangrijk dan ik 

aanvankelijkk dacht, en dan in eerdere opzetten van het onderzoek voorop stond. De lezer zal 

relatiefrelatief weinig moppen vinden in dit boek. Het interview is steeds belangrijker geworden en 

dee doelen waarvoor ik de verschillende typen interviews gebruikte zijn nogal veranderd; 

vann moppen verzamelen naar praten óver moppen, van zoeken naar verschillen in de waar-

deringg van individuele moppen naar het achterhalen van opinies over het genre als geheel, 

enn de daarmee samenhangende ideeën over sekse, klasse, leeftijd, platvloersheid, goede en 

slechtee smaak, goed en slecht gezelschap en plezierige en onplezierige communicatie. De 

veranderdee vraagstelling had zijn weerslag in de constructie van de vragenlijst. In plaats van 

tee kijken naar de beoordeling van de afzonderlijke moppen, werd de belangrijkste vraag in 

hoeverree er sprake was van de beoordeling van het genre als geheel. De belangrijkste 'maat' 

diee ik destilleerde uit deze vragenlijsten werd de gemiddelde beoordeling van alle moppen 

inn de vragenlijst. Deze maat, de 'waardering voor het genre als geheel' werd weer het be-

langrijkstee criterium bij de selectie van de informanten voor de tweede serie interviews. 

OokOok later in het onderzoek werden regelmatig nieuwe wegen ingeslagen. Zo is de vraag 

watt mensen bedoelen met 'een goed gevoel voor humor' - die nu een belangrijke rol speelt 

inn het proefschrift - pas relatief laat in het onderzoek naar voren gekomen. Pas in de tweede 

seriee interviews ben ik deze vraag consequent gaan stellen. De beslissing om de verschil-

lendee opinies over moppen voorop te stellen was wellicht de meest ingrijpende koerswijzi-

ging,, maar niet de enige in het onderzoek. Gedurende het hele onderzoek werd de onder-

zoeksvraagg regelmatig bijgesteld; werden nieuwe ideeën en concepten uitgeprobeerd en 

nieuwee vragen bijbedacht. Een dergelijk kronkelig verloop van een onderzoek is gebruike-

lijkerr dan misschien blijkt uit de gepolijste en weloverwogen klinkende methodenparagra-

fen.. Toch zijn het juist de doodlopende routes, de koerswijzigingen en de ongeplande ont-

dekkingenn die leiden tot de interessantste inzichten. Als er verantwoording af moet worden 

gelegdd over de gebruikte methode, dan zijn dergelijke zaken zeker even essentieel, en in elk 

gevall  minder saai, dan de gebruikelijke uiteenzettingen over validiteit, steekproef grootte, 

selectieselectie van informanten en de rol van de onderzoeker in het veld. Waaraan de rest van dit 

hoofdstukk besteed zal worden. 

MethodenMethoden voor het verzamelen van moppen 

Hett verzamelen van moppen werd na verloop van tijd minder belangrijk werd voor het 

onderzoek.. De verzamelde moppen vormen echter nog steeds een belangrijk deel van de 
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'ondergrond'' waarop het onderzoek rust: zonder een gedegen kennis van het genre is het 

moeilijkk iets te zeggen over de redenen waarom mensen het wel of niet waarderen. Elk van 

dee twee delen van het boek wordt dan ook geopend met een bespreking van de mop; het 

eerstee over het genre, het tweede over het repertoire. 

Dee moppen werden op verschillende manieren verzameld: uit moppenboekjes en mop-

penrubriekenn in tijdschriften, via Internet, van televisie, van langspeelplaten en cassette-

bandjess van conferenciers - een inmiddels uitgestorven beroep -, door middel van vragen-

lijsten,, interviews met moppenliefhebbers, en ook meer informeel: via vrienden en beken-

den.. Er is een periode geweest dat iedereen die een mop hoorde die meteen aan mij vertel-

de.. Ik had een boekje bij me, waarin ik dit allemaal opschreef. Dit eindigde vrij snel, toen 

mensenn ontdekten dat ik alle moppen die zij mij vertelden al kende. 

Hett grootste probleem bij het verzamelen van moppen is dat de verspreiding ervan 

onderhevigg is aan censuur en zelfcensuur: veel moppen worden nauwelijks gepubliceerd en 

voorall  verteld in besloten gezelschap. De moppen die terug te vinden zijn in moppenboek-

jess en andere 'publieke' kanalen waarlangs moppen worden verspreid geven geen represen-

tatieff  beeld van de moppen die in de maatschappij circuleren (dat is dan ook niet de opzet 

vann deze boekjes). Voor een onderzoeker is het plezierig dat ze makkelijk te vinden zijn en 

goedd toegankelijk, maar er is altijd sprake van een selectie door de samensteller. Om zicht 

tee krijgen op deze selectiemechanismen heb ik gesproken met redacteuren van moppen-

boekjes,, de redacteuren van de moppenpagina van de Playboy, Het beste1 en de Donald 

DuckDuck en de redactie van het RTL4-programma Mopppentoppers. Naast het probleem van de 

censuurr is er nog een ander probleem met het gebruik van gepubliceerde moppen als bron: 

dee herkomst is vaak onduidelijk. Moppen in moppenboekjes en -rubrieken worden bij el-

kaarr gesprokkeld uit buitenlandse moppenboekjes en tijdschriften, die vaak al jaren oud 

zijn.. Het schrijven van moppenboekjes is bureauwerk: het 'vernederlandsen' of modernise-

renn van oude, veelal Duitse of Engelse, moppen. Veel moppenboekjes hebben dan ook maar 

weinigg raakvlakken met de hedendaagse Nederlandse moppencultuur. 

Vann de moppen die nu worden gepubliceerd, is wel te achterhalen hoe deze afwijken 

vann de moppen die worden verteld in het privé-domein. Dit geldt echter alleen voor moppen 

diee nu worden verteld en gepubliceerd. Als het gaat om de moppen van twintig, vijfti g of 

honderdd jaar geleden zijn gepubliceerde moppen de enige bron. Hier is sprake van dezelfde 

problemenn - wat hebben deze moppen te maken met de moppen die worden verteld? Hoe 

zijnn ze geselecteerd? Waar komen ze vandaan? - maar dit valt niet meer goed te corrigeren. 

Ikk heb een grote hoeveelheid oude moppen verzameld, uit moppenboekjes en tijdschriften, 

maarr de waarde van deze bronnen is moeilijk in te schatten. Welke moppen daadwerkelijk 

11 Dit interview werd niet gehouden in het kader van dit promotieonderzoek, maar tijdens mijn afstudeeronderzoek 
(Kuiperss 1995) 
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verteldd werden is niet meer te achterhalen. Ook interviews met oudere moppenvertellers 

leverdenn niet erg veel op. Mensen herinneren zich nauwelijks welke moppen ze twintig of 

vijfti gg jaar geleden vertelden: de mop is als genre simpelweg te vluchtig om herinnerd te 

worden.. Dit geldt zelfs voor de 'experts' - zij konden wel aanduiden wat het verschil was 

tussenn moppen vroeger en nu, maar concrete moppen wisten zij zich vaak hier te herinne-

ren.. Een onderzoek naar inhoudelijke verschuivingen op het gebied van moppen is hierdoor 

bijnaa onmogelijk": een onderzoek naar moppen in oude moppenrubrieken is in feite een 

onderzoekk naar censuur en maatschappelijke grenzen. 

Dee echte getaboeïseerde moppen kunnen alleen worden verzameld met behulp van meer 

gerichtee methoden. De moeilijkste moppen zijn moppen over 'buitenlanders': deze moppen 

wordenn nauwelijks gepubliceerd en tijdens interviews niet al te makkelijk verteld. Tijdens 

mijnn afstudeeronderzoek had ik dergelijke moppen al verzameld op middelbare scholen: 

2488 middelbare scholieren hadden een vragenlijst ingevuld waarin werd gevraagd naar 

moppenn over Belgen, Duitsers, Turken, negers, Surinamers, joden; daarnaast werd gevraagd 

off  zij moppen wisten over andere etnische groepen. Met behulp van deze lijsten heb ik 550 

etnischee grappen verzameld en deze kon ik weer gebruiken voor mijn promotieonderzoek 

(Kuiperss 1995; 1997; 2000a). 

Dee beste methode voor het verzamelen van moppen blijven interviews. Hierbij kan 

gerichtt gevraagd worden naar bepaalde typen moppen, de plaatsen waar deze wel of niet 

verteldd worden; bovendien wordt bij interviews ook iets duidelijk over de manier waarop 

moppenn verteld worden. Ik heb 34 interviews gehouden met mensen die veel moppen ken-

nen:: de 'moppentappers', aan wie ik vroeg of ze moppen kenden over verschillende onder-

werpen.. Hierbij bereikte ik al vrij snel een verzadigingspunt; na de eerst tien interviews had 

ikk niet meer het gevoel dat ik veel nieuwe moppen hoorde en wist ik vrij zeker dat ik geen 

nieuwee thema's, scripts of categorieën meer zou ontdekken. Ik vermoed dan ook dat ik een 

redelijkredelijk compleet beeld heb van de hedendaagse Nederlandse moppencultuur. De verza-

meldee moppen heb ik ingevoerd in een database die op dit moment ongeveer 5000 moppen 

bevat;; daarnaast heb ik nog 67 moppenboekjes, vier ordners vol moppen uit tijdschriften en 

geluids-- en beeldmateriaal. 

""  Behalve in de zeer uitzonderlijke gevallen dat er een pnvécollectie moppen wordt ontdekt, zoals de zeventiende-
eeuwsee moppen verzameling van Aernout van Overbeke (1991), of de moppencollectie van Cornelis Bakker, arts 
enn amateur-volkskundige te Broek in Waterland rond 1900 (Meder 1997; 1999). 
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Interviews:Interviews: gesprekken over moppen en humor 

Hett leeuwendeel van het onderzoeksmateriaal bestaat uit interviews. In totaal heb ik voor 

ditt onderzoek 71 interviews gehouden: vijf met samenstellers van moppenboekjes of redac-

teurenn van moppenpagina's; 34 met echte 'moppenliefhebbers' en 32 met een doorsnee van 

dee Nederlandse bevolking. Een lijst van geïnterviewden met pseudoniem, leeftijd en beroep 

iss opgenomen in appendix 2. Bij het zoeken van de moppenliefhebbers werd bewust niet 

gezochtt naar professionele komieken, maar naar amateurs die veel moppen kenden. Deze 

'moppentappers'' werden op verschillende manieren benaderd. Achttien van de 34 (53%) 

haddenn deelgenomen aan de selectie van het RTL4/Endemol-programma Moppentoppers, 

eenn wedstrijd moppen vertellen gepresenteerd door Ron Brandsteder. Acht moppentappers 

(24%)) hadden gereageerd op door mij geplaatste advertenties. Op een advertentie waarin 

werdd gevraagd naar 'mensen die veel moppen kenden' kwamen zes reacties; alle afkomstig 

vann lezers van De Telegraaf. Dezelfde advertentie in De Volkskrant, het Algemeen Dagblad 

enn verschillende regionale kranten leverde geen reacties op.3 Daarnaast reageerden twee 

personenn op een advertentie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, waarin specifiek werd 

gevraagdd naar in 'informatie over joodse humor en jodenmoppen'. Zes van de geïnterview-

denn (18%) traden op als amateur-moppentappers op voor de radio; twee (6%), tenslotte, 

werdenn via via gevonden. Deze laatsten waren allebei vrouwen; aangezien het erg moeilijk 

bleekk om vrouwelijke moppenvertellers te vinden heb ik hiervoor mijn toevlucht genomen 

tott actievere zoekmethoden. 

Dee andere groep die is geïnterviewd is een selectie van zeventien vrouwen en vijftien 

mannenn uit de 340 personen die de vragenlijst - waarover straks meer - hadden ingevuld. 

36,44 procent van de respondenten had zich bereid verklaard om nogmaals mee te werken 

aann het onderzoek; en uit deze groep waren 32 personen zodanig uitgekozen dat er een zo 

groott mogelijke spreiding was op de drie belangrijkste variabelen: sekse, opleiding (hoog, 

midden,, laag) en de waardering van de moppen in de vragenlijst (hoog, midden, laag). Er 

warenn iets meer vrouwen geselecteerd, omdat de moppentappers overwegend mannen wa-

ren;; verder waren alle mogelijke combinaties zo goed mogelijk vertegenwoordigd. 

Dee duur van de interviews, waarvan de inhoud, naar ik hoop, in de loop van dit boek 

vanzelff  duidelijk zal worden, varieerde sterk: van drie kwartier tot meer dan drieënhalf uur. 

Dee opzet van de interviews was zeer open. Bij de 'moppentappers' begon ik meestal met de 

vraagg of ze een mop wilden vertellen, bij de 'steekproef werd de ingevulde vragenlijst 

steedss als ingang gebruikt. Deze had ik er steeds bij; wat ook een verhelderend maar nogal 

ontluisterendd beeld gaf van de manier waarop mensen vragenlijsten invullen. Mensen zeiden 

-11 Overigens leverden deze advertenties nog meer reacties op dan degene die tot deze acht interviews hebben 
geleid:: verschillende telefoontjes van mensen die moppen wilden vertellen, een zelfgemaakt moppenboekje, en de 
tekstt van een lezing over joodse humor. Daarnaast was er nog een reactie van een man die alleen een interview 
wildee geven bij mij thuis, in de week dat zijn vrouw op vakantie was (!); een ander interview werd afgezegd 
omdatt de vrouw van de beoogde respondent het er niet mee eens was. 
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vaakk dingen die maar matig overeenstemden met hun antwoorden in de vragenlijst, ze ble-

kenn de grap helemaal niet begrepen te hebben of ze bleken bij het antwoord heel iemand 

anderss voor ogen te hebben dan de bedoelde cabaretier. 

Bijj  interviews is de rol van de interviewer zeer bepalend voor het verloop van het ge-

sprek.. Ik stelde mij zeer open op, liet mensen vaak lang doorpraten en was in het algemeen 

weinigg directief. Een voordeel hiervan is dat mensen duidelijk het gevoel hebben dat ze 

alless kunnen vertellen wat ze willen en dat ze de vrijheid hebben om zelf thema's aan te 

dragenn die zij van belang vinden. Soms werd hierdoor wel een groot deel van het gesprek 

besteedd aan een verhaal over piramidefondsen, de Rotterdamse haven of persoonlijke pro-

blemen,, maar het leidde vaak tot zeer openhartige en uitgebreide gesprekken. Het feit dat ik 

mensenn veel ruimte gaf om zelf te vertellen over wat hen bezighield schiep, bij de beter 

geluktee interviews, een zeer open en soms merkwaardig vertrouwelijke atmosfeer. Een 

intervieww is toch een gebeurtenis die buiten de dagelijkse orde valt: de plotselinge en een-

maligee entree van een vreemde in iemands leven, die ook nog wil praten over een ongebrui-

kelijkk onderwerp als humor. Als het lukt nodigt een open interviewstijl bovendien uit tot 

hardopp nadenken. Het maakte dat mensen stil bleven staan bij hun eigen gebruik van humor 

enn bij de betekenis en functies van humor, iets wat mensen in het dagelijks leven maar 

zeldenn doen, en daardoor soms tot verrassende ontdekkingen kwamen - voor henzelf, maar 

ookk voor mij. 

Ikk denk dat niet alleen mijn interviewstijl, maar ook mijn verschijning een direct effect 

heeftt gehad op de interviews. Zoals eerder opgemerkt is mijn verschijning niet erg geschikt 

voorr participerend observerend onderzoek naar moppen. Dit merkte ik ook tijdens de inter-

views,, vooral met de moppentappers: mensen hadden vaak enige schroom om mij moppen 

tee vertellen. Er moest duidelijk een grens overschreden worden. Echter, juist deze 'onder-

handelingen'' over het vertellen van moppen zeiden misschien wel meer over ideeën met 

betrekkingg tot moppen dan de toch sterk aan impression management onderhevige antwoor-

denn op de vragen die ik stelde. Mijn verschijning had echter niet alleen negatieve effecten 

opp de interviews: ik had de stellige indruk dat het contrast tussen mijzelf en het onderwerp 

snell  de twijfels over de serieusheid van het onderzoek wegnam. 

Vragenlijsten:Vragenlijsten: 'meten ' en tellen van de waardering van moppen 

Naa de interviews met de moppentappers hield ik een enquête onder een aselecte steekproef 

vann de Nederlandse bevolking. Er werd een vragenlijst gestuurd naar 1500 willekeurige 

Nederlanders;; de adressen van deze mensen waren afkomstig uit de bestanden van de PTT. 

Inn deze vragenlijst werd mensen gevraagd 35 moppen te beoordelen. Deze 35 moppen 

warenn een zo divers mogelijk selectie uit de duizenden moppen die ik de afgelopen jaren 

hebb verzameld: het ging om seksuele grappen, etnische grappen, zieke grappen, joodse 

grappen,, grappen over voetbal, blondjes, homoseksuelen, kinderen, boeren, vertegenwoor-
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digers,, dronkaards, godsdienst en het koningshuis. De respondenten werd gevraagd op een 

vijf-puntsschaall  aan te geven hoe grappen en hoe kwetsend of aanstootgevend zij de mop 

vonden;; ook werd gevraagd of ze de mop al kenden. Daarnaast werd de gevraagd aan te 

gevenn hoe grappig zij een aantal komieken, cabaretiers en een aantal humoristische televi-

sieprogramma'ss vonden. Ook bevatte de lijst een aantal uitspraken over humor, moppen en 

lachen;; de respondenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij het hiermee eens waren. 

Tenn slotte werd nog gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens zoals leeftijd, beroep, 

opleidingsniveau,, inkomen. De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. Met de 

vragenlijstt stuurde ik een brief (eveneens opgenomen in de bijlage) mee waarin ik uitlegde 

watt het doel was van het onderzoek en waarin ik waarschuwde en mij verontschuldigde 

voorr het feit dat deze moppen wellicht kwetsend of schokkend zouden kunnen zijn. Boven 

dee moppen stond nogmaals een waarschuwing. 

Dee vragenlijst werd ingevuld door 340 van de 1500 aangeschreven personen. De res-

ponss was dus laag: 23 procent. In Nederland is de respons in het algemeen lager dan in 

anderee landen (De Leeuw & Hox 1996; 1998; Hox 1998), maar deze respons is zelfs voor 

Nederlandsee begrippen laag: volgens De Leeuw en Hox (1998: 35) ligt de non-respons bij 

universitairr onderzoek in Nederland meestal rond de 45 procent. Dit is echter inclusief 

telefonischee enquêtes - een dergelijke directe benadering levert altijd een hogere respons op 

-- en enquêtes waarvoor een specifieke groep wordt benaderd. De respondenten waren vol-

ledigg aselect uitgekozen; de vragenlijst was hun niet toegestuurd op basis van een meer 

persoonsgebondenn kenmerk. Ook dit heeft waarschijnlijk de respons negatief beïnvloed: 

mensenn zijn meer geneigd om mee te werken aan onderzoeken als ze zich meer persoonlijk 

betrokkenn voelen bij het onderwerp. Wat ook kan hebben meegespeeld bij de beslissing niet 

meee te werken aan het onderzoek is dat het onderwerp humor een niet erg 'nuttige' indruk 

maakt.4 4 

Ookk de aard van de moppen zal de respons niet altijd positief hebben beïnvloed. Zoals 

ikk verwacht had, reageerde men soms geschokt op bepaalde moppen in de vragenlijst. Ver-

schillendee mensen stuurden de lijst terug met de mededeling dat zij aan 'dergelijke onzin' 

niett meededen, en van één van de respondenten kreeg ik een boze brief dat ik 'gif ver-

spreidde'.. Een dochter van één van de respondenten was zo verontwaardigd dat ze het Al-

gemeengemeen Dagblad inlichtte, dat vervolgens een op de voorpagina een artikel publiceerde 

overr een 'kwetsend onderzoek naar humor'. Ik neem aan dat maar een klein deel van de 

mensenn verontwaardigd genoeg was om actie te ondernemen, maar dat nog veel meer boze 

mensenn de lijst hebben weggegooid. Dit heeft zeker de respons negatief beïnvloed en moge-

lij kk effect gehad op de samenstelling van de steekproef. Ik neem aan dat de verontwaardi-

44 Een mogelijkheid is ook nog dat mensen het niet vertrouwden De echtgenote van Jaap van Noord vertelde mij 
datt zij dacht dat ik eigenlijk via de omweg van de grappen over etnische minderheden, op zoek was naar racisti-
schee denkbeelden. 
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gingg maakte dat veel mensen de vragenlijst niet hebben willen invullen, al gaf ik in de bij-

gevoegdee brief duidelijk aan dat ik juist ook graag de mening wilde hebben van mensen die 

bezwaarr hadden tegen de moppen in de lijst. Een laatste reden voor de lage respons is van 

praktischee aard: er was weinig financiële ruimte om de respons verder te stimuleren; ieder-

eenn heeft één herinnering gekregen en er was geen mogelijkheid om geldbedragen of andere 

'beloningen'' aan te bieden. 

Watt de invloed van de lage respons is op de resultaten is moeilijk te beoordelen. Non-

responss is vooral een bezwaar wanneer de onderzochte groep te sterk verschilt van de popu-

latiee als geheel. Een vergelijking met statistische gegevens over de Nederlandse bevolking 

wijstt uit dat er een relatief hoge respons was van hoger opgeleiden en mannen, en dat de 

responss van 65-plussers relatief laag was. Deze vertekeningen zijn vrij algemeen bij vragen-

lijstonderzoekk (De Leeuw en Hox 1998). Van de respondenten was 59 procent man en 34 

procentt vrouw; de overige 7 procent had het geslacht niet ingevuld. De hoge vertegenwoor-

digingg van mannen is vermoedelijk vooreen groot deel te wijten aan het feit dat de geadres-

seerdee de persoon was op wiens naam de telefoon stond - in het algemeen de heer des hui-

zes.. Ik had wel geprobeerd dit te ondervangen door te vragen of degene die het eerst jarig 

zouu zijn de vragenlijst wilde invullen; ik heb niet de indruk dat veel respondenten aan dit 

verzoekk hebben voldaan. Ook de leeftijdsverdeling is niet geheel representatief: van de 

respondentenn was slechts 11 procent ouder dan 65, terwijl 65-plussers 18 procent van de 

bevolkingg boven de twintig uitmaken. Voor het overige liggen de verdelingen van leeftijd, 

gezinsgrootte,, regio, religie, politieke voorkeur en inkomens van de respondenten vrij dicht 

bijj  de gegevens van de Nederlandse bevolking als geheel. De gebruikelijke ondervertegen-

woordigingg van grote-stadsbewoners werd niet gevonden: de percentages stedelingen lagen 

gelijkk met de landelijke percentages. 

Dergelijkee demografische vertekeningen zijn niet zo ernstig als ze lijken; het gaat me 

immerss juist om de verschillen tussen deze groepen; en voor de vergelijking van bijvoor-

beeldd mannen en vrouwen is het niet zo ernstig dat er minder vrouwen dan mannen hebben 

meegewerkt.. Wel heb ik zo min mogelijk gebruik gemaakt van gemiddelden over de hele 

populatie;; en heb ik nergens cijfers met verdelingen over de hele populatie gebruikt zonder 

dezee eerst uit te splitsen in zinvolle categorieën zoals sekse of klasse. Er is bijvoorbeeld 

geenn enkele zekerheid dat het percentage moppenliefhebbers in mijn populatie overeenkomt 

mett het percentage moppenliefhebbers in de Nederlands bevolking - en ook geen manier 

omm dit te controleren. 

Hett is goed mogelijk dat de respondenten op dit gebied verschillen van de Nederlandse 

bevolking:: zo kan ik mij voorstellen dat het hier gaat om een groep die relatief positief staat 

tegenoverr moppen of tegenover humor in het algemeen. En het lijk t mij waarschijnlijk dat 

mensenn die erg geschokt of verontwaardigd waren, of die zich direct aangesproken voelen, 

ondankss mijn verzoek om juist dan de vragenlijst in te vullen, de vragenlijst niet hebben 
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ingevuld.. Een dergelijke vertekening heeft mogelijk wel consequenties voor het onderzoek, 

maarr juist deze vertekening, selectie op de afhankelijke variabele, is moeilijk vast te stellen. 

Voorr de zekerheid houd ik rekening met de mogelijkheid dat de steekproef bestaat uit men-

senn die iets positiever tegenover humor staan dan gemiddeld en die een iets hogere toleran-

tiee hebben voor kwetsende of grove grappen. 

Dee statistische analyse van de gegevens uit de vragenlijst zullen steeds worden toege-

lichtt daar waar de resultaten van deze analyses besproken zullen worden. In het algemeen 

zall  deze toelichting, om de lezer te sparen, zoveel mogelijk in voetnoten worden opgeno-

men.. Er zijn echter meer algemene opmerkingen te maken over het gebruik van vragenlijs-

tenn als een manier om de waardering van humor te meten. Immers: wat meet zo'n vragen-

lijstt eigenlijk? In hoeverre heeft een cijfer voor een mop op papier nog iets te maken met de 

manierr waarop mensen in het dagelijks leven in aanraking komen met moppen? Wat heeft 

hett lezen van een mop, op papier en alleen, te maken met het luisteren naar een mop, verteld 

inn gezelschap of eventueel op een podium of een scherm? En wat is de invloed van alle 

anderee vragen in de vragenlijst op elke specifieke vraag? Wat maakt het uit dat er meteen na 

dee vraag 'hoe grappig vindt u deze grap?' wordt gevraagd hoe aanstootgevend iemand de 

grapp vindt? Al deze vragen gaan over de validiteit van het instrument: meet de vragenlijst 

well  wat hij geacht wordt te meten, oftewel: wat hebben de uiteindelijke cijfers te maken met 

datgenee waarover ik hoop iets te weten te komen: hoe grappig vinden mensen moppen? 

Niett al deze vragen zijn geheel bevredigend te beantwoorden. Inderdaad meet een vra-

genlijstt niet het oordeel over moppen als vorm van communicatie. Ik heb dit wel gepro-

beerd,, door in de vragenlijst een aantal vragen te stellen over de sociale inbedding van 

humorr (zie bijlage I), maar de respondenten wisten zich met deze vragen duidelijk geen 

raad.. Er was nauwelijks spreiding op de vragen en iedereen bleek angstvallig in de buurt 

vann het midden: een teken dat mensen niet wisten wat ze ermee aan moesten. Een vragen-

lijstt is blijkbaar niet geschikt om deze vragen mee te beantwoorden. 

Well  denk ik dat de vragenlijst een goede manier is om te achterhalen welke oordelen 

mensenn geven over afzonderlijke moppen. Ook denk ik dat een vragenlijst redelijk zicht 

biedtt op het oordeel over het genre als geheel: smaakoordelen hebben de neiging zich te 

verzelfstandigen:: mensen hebben een mening over moppen, zelfs buiten de bijbehorende 

socialee situatie. Bovendien heeft een geschreven mop op papier nog veel kenmerken van 

eenn mondeling over te dragen genre. Een mop wordt altijd opgeschreven in spreektaal en 

zall  toch altijd doen denken aan de bijbehorende 'communicatieve situatie'. 

Err is één reden om aan te nemen dat deze vragenlijst wel een valide instrument is om de 

waarderingg van moppen te meten: de overeenstemming tussen verschillende onderzoeksme-

thoden.. Het gebruik van verschillende meetinstrumenten om hetzelfde te meten, of triangu-

latie,, zoals de technische term luidt, is een goede manier om de validiteit van een methode 

vastt te stellen. Zoals zal blijken in hoofdstuk vijf, is er een grote overeenstemming tussen de 
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resultatenn van de vragenlijsten en de interviews. In feite is een vragenlijst een betere manier 

omm de vraag te beantwoorden welke verschillen er zijn tussen sociale categorieën; het feit 

datdat de interviews, die hier in feite niet de beste methode voor zijn, eenzelfde beeld geven, is 

eenn aanwijzing dat de vragenlijst een valide instrument is.5 

Eenn laatste geruststelling wat betreft de validiteit is de variatie in de antwoorden: de ver-

schillenn tussen respondenten zijn redelijk groot en bovendien vrij systematisch. Er lijkt , met 

anderee woorden, een zeker patroon in te zitten, en dit patroon blijkt ook uit andere bronnen: 

uitt interviews, maar ook uit tijdschriften en moppenboekjes. In hoeverre dit patroon normen 

dann wel daadwerkelijk gedrag weergeeft, is een vraag die in dit boek nog vele malen aan de 

ordee zal komen. Als het gaat om smaak en smaakverschil is er altijd een spanningsveld 

tussenn publieke en private oordelen, en tussen wat men hoort te vinden en wat men eigenlijk 

vindt.. En zelfs voor de betrokken personen is dit niet altijd even duidelijk. 

Niett alleen is de vragenlijst hiervoor een betere methode dan het interview, het heeft ook een (deels wellicht 
illusoire)) bewijs- en overtuigingskracht die andere methoden niet hebben: cijfermateriaal kan dergelijke verschil-
lenn 'hard maken' op een manier waarop andere methoden dan niet kunnen. Ook gezien het feit dat ik mij interna-
tionaall  nogal eens moei verstaan met psychologen is het niet onverstandig om ook iets kwantificeerbaars te 
hebben. . 
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