Introducties telefonisch interview
Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek
‘Onderzoek doen met vragenlijsten’. Het is niet toegestaan deze fragmenten te
publiceren of anderszins te verspreiden.

1.
I: Goedenavond, u spreekt met .. van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn bezig
met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Ik zou u graag
hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou, daar heb ik geen interesse in.
I: O, ok, dan gaat het even over mevrouw.
2.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn bezig
met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.
I: Ik zou u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: Liever niet, want ik heb bezoek.
I: Ok, dank u wel, fijne avond.
3.
I: Hallo goedenavond mevrouw u spreekt met ... van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Wij zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en
gezondheid. Ik zou u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: ja, dat vind ik wel erg leuk, maar ik word zo dikwijls opgebeld dat ik er eigenlijk
geen zin in heb
I: Oh. Ok nou dan houdt het even op, maar toch bedankt.
4.
Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam
R: Ja.
I: Wij zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.
R: Geen belangstelling voor.
I: Geen belangstelling.
R: Nee.
I: Echt niet?
R: Nee.
I: Oh, ok.
5.
I: Goedenavond mevrouw, u spreekt met ... van de vrije Universiteit Amsterdam. Wij
zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Ik zou
u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou nee, daar doe ik niet aan mee, ik ben daar te oud voor.
I: Ok, ja, want ik zou het wel op prijs stellen als u mee zou willen doen.
R: Nee, nee, begin ik niet aan
I: Ok, dan wens ik u een fijne avond
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6.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam
I: Wij zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.
I: Ik zou u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou eh, ik vind dat ik er te oud voor ben.
I: Uh, ja, voor dit onderzoek kunt u eigenlijk niet te oud zijn, we zijn op zoek naar
allerlei soorten mensen.
I: Om een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking te krijgen.
I: Het is een onderzoekje dat tien minuten duurt, voor een promotieonderzoek, hier
aan de universiteit. Dus het is ook niet commercieel.
R: Oh.
I: Zou u misschien mee willen werken?
7.
I: Goedenavond u spreekt met .. van de Vrije Universiteit Amsterdam
I: Wij zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.
I: Ik zou u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou, het komt me nou niet uit, want ik heb bezoek, dus..
I: O, zou ik u misschien later terug mogen bellen?
R: Nou, liever niet.
I: Het is voor een promotieonderzoek
I: En het zou voor mij erg belangrijk zijn als u meedwerkt.
I: Het is een onderzoek van ongeveer tien minuutjes.
R: Nou, een andere keer misschien, maar nou niet. Nee, van de week eh komt het er
niet van
I: Ok, zou ik u dan misschien maandag mogen bellen?
8.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn bezig
met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Ik zou u graag
hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou, heb ik echt geen zin in hoor.
I: Uh, nee, maar het hoeft niet al te lang te duren en mensen vinden het achteraf
blijkbaar toch wel leuk om mee te doen.
R: Vraag maar iemand anders.
I: Eh, zou ik u niet een andere keer terug kunnen bellen?
R: Ja, doe maar een ander keertje, ik heb nou geen zin.
I: Ok, eh, zou ik u morgen misschien terug kunnen bellen?
R: Ja, doe maar.
9.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam.
I: Hallo.
I: Wij zijn bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid.
Ik zou u graag hierover een paar vragen willen stellen.
R: Nou, liever niet, laat ik zeggen.
I: Oh, ja, u zou mij er heel erg mee helpen, heeft u misschien 10 minuutjes van uw
tijd beschikbaar?
R: Nee, op het moment liever niet eigenlijk, mevrouw
I: Ok, houdt het even op
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10.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn bezig
met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Ik zou u graag
hierover een paar vragen willen stellen.
R: Ja, nou doe maar nie hoor. Ik heb uh...Nee doe maar nie.
I: Het is een onderzoekje van 10 minuutjes, voor iemands promotieonderzoek en u
zou mij er erg mee helpen als u mee zou willen werken. Het is niet commercieel.
R: Ja nou, ik heb af en aan wel kwaaltjes maar eh, nee, ik heb toch geen zin in hoor.
I: Ok, dan houdt het op
11.
I: Goedenavond u spreekt met ... van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, wij zijn
bezig met een onderzoek over voeding, vrijetijdsbesteding en gezondheid en ik
vroeg me af of ik u daar een paar vragen over kan stellen. Zou dat kunnen?
R: Nou is dat nog nodig? Ik ben haha ik hoef daar allemaal niet meer aan te doen, ik
ben al 85
I: Oh, maar ja het maakt niet uit, u zou mij er heel erg mee helpen. Eh het gaat
namelijk om een promotie aan uh aan de universiteit en ja hoe meer mensen
meedoen hoe beter en het maakt niet uit hoe oud u bent eigenlijk
R: Oh
I: Zal ik...
R: Ik zit hier in een bejaardenhuis al hoor
I: Oh, nou dat is geen probleem, als u als u 10 minuutjes de tijd heeft dan uh zou ik
het heel fijn vinden als u mee zou willen werken.
12.
I: Goedenavond, u spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
de reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op televisie. Het interview zal
ongeveer een klein kwartiertje duren. Zou ik u soms een aantal vragen mogen
stellen?
R: Nou eh moet u luisteren, ik eh ik lees niet veel, ik eh ik heb mijn eigen opinies en
ik eh ik ik weet niet eh eigenlijk wat de oorzaak daarvan is dus ik ik eh ik weet er niet
van
I: maar wa waar waar weet u niet van sorry
R: nou over die opinies die eh die eh die allemaal zoveel naar voren gebracht wordt
allemaal he
I: nou, ik wil u gewoon een paar aantal vragen stellen
R: ja
I: en eh kijken wat u mening derover is en die eh wil ik graag eh verwerken als u het
niet erg vindt
R: ja nou mijn mening is eh nul op request
I: oke, nou, in ieder geval bedankt
13.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh, wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie.
R: Oh, daar kijk ik nooit naar.
I: Daar kijkt U nooit naar?
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I: Want ik eh zou U geen een aantal vragen mogen...
R: Ik erger me d'r aan dood.
I: Ok. U kijkt dus helemaal geen tv of iets dergelijks of tijdschriften. Leest U nooit de
krant.
R: Jawel.
I: Dus...
R: Jawel.
I: Zou ik U dan soms een aantal vragen mogen stellen?
R: Nee, daar heb ik geen zin in.
I: Ok, in ieder geval bedankt.
14.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op tv. En een interview zal ongeveer
een kwartiertje duren. Zou ik u misschien een aantal vragen mogen stellen?
R: Ja dat mag U wel, maar ja ik ben al ik word al 72. Ik heb er eigenlijk niet zoveel
interesse in eigenlijk.
I: Ok, prima goed.
15.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. En het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou ehm ik heb alleen maar lagere school gehad hoor.
I: Nou maar dat geeft niets. Kijkt kijkt U wel eens televisie of leest U wel eens de
krant?
R: Nou ik ik voel eigenlijk niet voor dat interview.
I: Ok.
16.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: O jee ja, dat wordt me een beetje moeilijk.
I: Nou, het zijn hele makkelijke vragen hoor, dus eh...
R: Ja, maar een kwartier is wel lang he?
I: Nou, het is een klein kwartiertje.
R: Ja, ik ben net even met iets bezig.
I: Zou ik U eventueel een afspraak met U kunnen maken dat ik U op een andere
avond terug bel?
R: Nee nee. Maar wat zijn dat dan voor vragen? Ik denk niet dat ik daar veel
verstand van heb.
I: Het gaat gewoon over de krant en de advertenties in de krant.
R: Liever niet.
I: Nee, ok dank U wel.
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17.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek met mensen omgaan met reclame in
tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. En het interview zal ongeveer
een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nee mevrouw, gisteravond hebben ze ook al gebeld, dat ging over een spaaractie
en ik dank ervoor.
I: Ok bedankt.
18.
I: Ja, goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, de radio en op de tv en het duurt ongeveer een
kwartiertje. Dus zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou eigenlijk heb ik geen tijd.. als ik eerlijk mag zeggen.
I: Ehh, zou ik maandag terug mogen bellen?
R: Weet ik niet of ik dan, of ik d'r dan ben. Maar hoe kom je aan mijn nummer?
I: Dat is of door de computer gesamengesteld of uit een telefoonboek geprikt.
R: Ja, dat, dat kan dus niet, want ik, ik heb een geheim nummer.
I: Oh, dan ben je door de computer samengesteld.
R: Hoe doet de computer dat dan?
I: Die neemt een willekeurig netnummer en dan een, ja ehh, het eerste nummer van
je telefoon, maar dat is ook nog een bepaald nummer. En nu is het ja, kiest ie
gewoon wat uit en nou ja, dat is toevallig ehh dit telefoonnummer geworden.
R: Jaja, nou ik ehh, eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in als ik je eerlijk mag zeggen.
I: Dat mag.
19.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam.Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie.
R: Hmm.
I: Het interview zal ongeveer een kwartiertje duren.Zou ik u een aantal vragen
mogen stellen?
R: Nou liever niet hoor.
I: Nee?
R: Nee nee nee nee.
I: En als ik een ander keertje terug bel als dat beter uitkomt?
R: Nou nee hoor nee. Want eh een heleboel reclame dat eh schuif ik zo weg dus.
I: Oh maar goed daar kunt U ook uw mening over geven.
R: Nou nee hoor dat hoeft niet.
I: Ok.
20.
I: Goedenavond U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. We zijn bezig
met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met reclame in
tijdschriften de krant op de radio en op de tv.
R: Nou dat vind ik vreselijk die reclame.
I: Ja eh...
R: Afschuwelijk.
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I: Nou het intervieuw gaat ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik eh zou U daar aan
mee willen werken?
R: Eh nu?
I: Ja.
R: Nou we moeten om 10 uur naar de berichten kijken.
I: Ok, nou dan eh gaat het helaas niet door.
21.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Dus zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Eh nou ik moet eh niets hebben.
I: Nee?
R: Nee ik heb niets nodig.
I: Ok.
22.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de tv. Eh het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Dus zou ik zou ik U een aantal vragen mogen
stellen?
R: Nou ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin in.
I: Het zijn best wel leuke vragen hoor. Het valt best wel mee. Maar als U geen zin
heeft dan begrijp ik het wel hoor.
R: Nee maar ik eh ik vind reclames eigenlijk zeker in de media vind ik eigenlijk stom
vervelend .
I: Ja maar daar kunt U nu Uw mening over geven.
R: Ja nou daar ben ik gauw klaar mee.
I: Ja maar het gaat ook over tijdschriften en zo.
R: Nee ik moet nog heel veel doen vanavond ik doe het maar niet.
I: Okee.
23.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam.
R: Ja.
I: Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen
omgaan met reclame.
R: Eeh nou ik eh ontvang nooit reclames dus ik zal daar niet aan meedoen.
I: Nee echt niet?
R: Nee hoor.
I: Nou helaas.
24.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, krant, de radio en de tv. Eh zou ik U misschien een aantal
vragen mogen stellen?
R: Nou ik zal U vertellen eh ik wil U de moeite besparen want we hebben al
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tijdschriften en eh daar gaan we toch verder niet op in.
I: Oh prima.
25.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de tv.
Eh het interview zal ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen
mogen stellen?
R: Nee ik heb er geen interesse in.
I: U heeft er geen interesse in. Mag ik U vragen waarom U er geen interesse in
heeft?
R: Verder geen commentaar.
I: U heeft geen commentaar? Nou dan houdt het op.
26.
I: Eh goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. En wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, in de krant, op de radio en op de tv. En het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren.
R: Zo.
I: Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Eh ja maar eh ik zit net mijn tv te kijken ik denk ik ken effe een rustig avondje
hebben maar eh blijkbaar dus niet.
I: Nou het duurt ook maar een kwartiertje, ik zal het, eh ja het zijn ongeveer 40
vraagjes over eh ...
R: Zo.
I: Ja maar het zijn wel snel hoor je hoeft alleen, ja de vragen van juist of onjuist of je
het er mee eens bent of niet en eh het zijn vooral vragen over hoe U reageert op
advertenties vooral in de krant.
R: Ja ja.
I: Tja het is voor een afstudeerproject van een meisje van de Universiteit van
Amsterdam en U zou haar en mij er erg mee helpen om eh toch mee te doen met dit
eh dit kleine onderzoekje.
27.
I: Goedenavond mevrouw, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. En
wij zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen
omgaan met reclame in tijdschriften, in de krant, op de radio en op de tv. Zou ik u
een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou ik heb eigenlijk eh weinig tijd daarvoor.
I: Ik zal proberen het kort te houden.
R: En waar gaat het om dan?
I: Eh nou dit is voor een eh onderzoek van een meisje dat afstudeert en eh dan
hebben we dan stellen we U een aantal vragen over hoe U reageert en wat U vindt
van reclame in de krant.
R: Nou ik heb helemaal geen interesse hoor.
I: Nee, U zou ons erg helpen daarmee toch als U eh mee zou willen doen.
R: Nou ik heb eh echt geen tijd.
I: Ok.
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28.
I: Goedenavond meneer, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam.
R: Van wie?
I: Eh van de Universiteit van Amsterdam.
R: Ja.
I: En wij zijn momenteel namelijk bezig met een onderzoek naar de manier waarop
mensen omgaan met reclame in tijdschriften, in de krant, op de radio en op de tv.
Zou ik u daarover een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou liever niet.
I: Nou U zou me er erg mee helpen het is voor mjn afstudeerproject en daar
daarvoor telefoneer ik mensen door heel Nederland op om zo te kijken hoe mensen
reageren op reclame en ja daar kan ik dan zo mijn onderzoek vragen straks op
baseren en ja door zoveel mogelijk mensen die mee willen doen krijg ik een zo goed
mogelijk gemiddelde.
R: ja ja.
I: Dus U zou mij toch erg helpen als U U een paar vragen zou willen beantwoorden.
R: Nou wat eh wat zijn dat voor een vragen als ik het vragen mag?
I: Nou eh het zijn vragen over dat ik eh vooral op de krant of over de krant gaan deze
vragen hoe vaak U de krant leest eh eh hoeveel uur hoeveel advertenties U daarin
gezien heeft wat U vind van die advertenties in de krant
dus geef ik U een paar stellingen en dan moet U zeggen of U het daar mee eens
bent of oneens.
29.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Eh zou ik u hierover
een paar vragen mogen stellen?
R: Belt U nog eens terug ik ben maar alleen.
I: U bent maar alleen?
R: Ja.
I: Ja maar dat maakt toch niet uit.
R: Nee maar daar moet de vrouw toch bij zijn he.
I: Ok.
R: ja.
I: Dus U doet het liever niet?
R: Nee.
I: Nee ok dank U wel meneer.
30.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Eh wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Zou ik u een aantal
vragen mogen stellen?
R: Nou nee eigenlijk niet eh mijn vraag is hoe komt U aan ons telefoonnummer dan?
I: Eh dat is gewoon door de computer opge...
R: Ja maar het is een geheim nummer dus dat verbaast mij.
I: Oh dat verbaast mij ook.
R: Ja.
I: Oh. Maar ik mag u geen ik mag U niet een paar vragen stellen?
8

R: Nee ik doe hier niet aan mee hoor.
I: Nee?
R: Nee.
I: Helaas dan gaat het over.
31.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou nee hoor daar heb ik echt geen behoefte aan.
I: Nee nou het is wij eh hebben heel erg eh mensen nodig die eh onze vragen
beantwoorden we zouden het heel erg fijn vinden als U eh onze vragen beantwoordt.
R: Ja maar daar heb ik nu echt geen tij... geen zin in en geen tijd voor dus eh.
I: Nee.
R: Nee.
I: En eh zou ik U dan misschien morgen kunnen terugbellen dat dat zou ons heel erg
helpen.
R: En waar... gaat alleen over reclame?
I: Ja en over ja reclame in tijdschriften de krant en op de radio en op televisie.
I: Het duurt echt uiterlijk een kwartiertje niet eens.
R: Ja nou ja morgenavond dan.
I: Morgenavond. U heeft nu geen tijd?
R: Nee.
I: Nee?
R: Nee een kwartier niet, ik bedoel eh als je het in kan korten, maar een kwartier.
I: Ja nou dat hangt natuurlijk van uw antwoorden af.
R: Ja.
I: Ja we kunnen het proberen .
R: Ja.
I: En als U het te lang vindt duren dan kunnen we het altijd nog afkappen.
32.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de tv. Het interview zal ongeveer
een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen? Het duurt maar
een kwartiertje.
R: Ja maar daar heb ik niets aan want ik weet er toch niks van.
I: Eh nou het gaat echt alleen maar om uw mening. U hoeft helemaal niets van de
reclames af te weten, het gaat alleen maar om uw mening. Dus eh en als U het niet
weet dan kunt U het ter plekke ook nog zeggen, dan gaan we gewoon naar de
volgende vraag dus. Dat is verder geen probleem.
R: Nee?
I: Nee absoluut niet. Zal ik gewoon beginnen?
R: Ja.
33.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
9

reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de tv. En eh het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: nou liever niet.
I: Nee?
R: Liever niet.
I: Het zou U zou ons heel erg helpen, het is niet voor commerciele doeleinden of zo.
R: Nee.
I: We hebben gewoon een paar vragen over eh eh hoe U eh eh reclame beschouwt
en zo op tv.
R: Nou ik vind de meeste reclame afschuwelijk.
I: Ja maar dat hebben we, ook aan die mening hebben we ook heel veel.
R: ja.
I: Het is voor een onderzoek voor iemand die een proefschrift schrijft.
R: Oh ja ja.
I: Dus we zouden het erg fijn vinden als u even mee werkt.
R: Nou een kwartiertje zegt U dat dat...
I: Ja, het is niet langer hoor, absoluut niet.
R: Nou dat vind ik toch al een hele tijd, maar probeert U maar eens als ik het moe
word dan zeg ik het wel.
I: Ja dan kunt U het meteen zeggen hoor.
34.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de tv. Het interview zal ongeveer
een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou ik vind dat heel vervelend, al die telefonische uh enquêtes. Daar word ik de
laatste tijd echt moe van. Maar ik moet u zeggen dat ik geen, ik heb een sticker op
de deur dat ik geen reclame wil.
I: Ja.
R: Reclame op televisie, doe 'k ook niks mee.
I: Maar juist met uw mening eh hebben we heel erg veel aan, omdat we ook mensen
zoeken die eh absoluut eh ook tegen reclame zijn en of ehm ja niet graag met
reclame in aanmerking of eh aanraking komen.
R: Ja.
I: Dus daarom eh zou ik u nog een keertje willen vragen of ik een eh aantal vragen
zou mogen mag stellen?
35.
I: Goedenavond, met ... van de Universiteit van Amsterdam.
R: Ja.
I: Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen
omgaan met reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Het
interview zal ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen
stellen?
R: Nou wij maken helemaal geen reclame. Wij zijn een heel klein zelfstandig bedrijf
en wij draaien gewoon op mond op mondreclame.
I: Ja maar u begrijpt het ...
R: Ja maar ik heb geen tijd om dat via de telefoon te gaan.
I: ... begin volgende week.
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R: Nee ook niet.
I: Helaas.
36.
I: Goedenavond, met ... Ehh U spreekt eehh ha, sorry u spreekt met ... van de
Universiteit van Amsterdam. Wij zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de
manier waarop mensen omgaan met reclame in tijdschriften, de krant, op de radio
en op de televisie. Ehh het interview zal ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u
een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou liever niet. Ik heb een ontzettende hekel aan die reclame op de tv ha
I: Ha ha, jaa maar het is juist ook heel belangrijk om ook de mensen om meningen
van de mensen die er een ontzettende hekel aan hebben.
R: Ja.
I: Het zou wel heel ehh heel leuk zijn als u mee deed.
R: Ja.
I: Het is ook maar een kwartiertje. We zijn er zo voorbij hoor.
R: Ja, ik snap het wel, maar ik heb er echt geen interesse in. Nee.
I: Geen interesse. Jammer
R: Ja.
I: Ik heb wel gemerkt dat mensen het juist heel leuk vinden om mee te doen. Zullen
we het proberen?
37.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Eh liever niet dank je wel.
I: Eh maar het is eh voor een eh het is erg jammer want ik heb gemerkt dat mensen
het juist leuk vinden om mee te doen. Zullen we het gewoon proberen, het
kwartiertje is om voor u...
R: Eh .. mijn man heeft altijd in de reclame gezeten en eh ja ik denk eh ...
I: Maar het is voor een eh promotieonderzoek van twee mensen van de universiteit
het is heel belangrijk als u daar aan meewerkt.
R: Nou ik denk dat u wel een ander vind.
I: Nou dan houdt het op.
38.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nou, ik heb d'r eigenlijk niet zoveel belang bij.
I: Maar dat, dat is jammer, want ik heb gemerkt dat mensen het juist leuk vinden om
mee te doen. Zullen we het gewoon proberen, het kwartiertje is om voor u het weet.
R: Ja maar ik kan echt niet, ik ben al een beetje op leeftijd en en het zou....
I: Ja maar ook de mening van ouderen is voor ons heel belangrijk en we hebben de
vragen zo opgesteld dat iedereen ze kan beantwoorden. Zullen we het gewoon
proberen?
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39.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, krant, radio en televisie. Zou ik u een aantal vragen mogen
stellen?
R: Waar gaat het om?
I: Over reclame, hoe mensen omgaan met reclame. Het zal niet zo heel veel tijd
kosten.
R: Welke reclame?
I: Over reclame in het algemeen. Dus geen, het wordt niet gebruikt...
R: Nou je wordt al kotsmisselijk als je die tv of die radio aandraait over die reclame.
I: Ja dat is juist goed, we willen juist graag mensen spreken die negatieve gevoelens
hebben ten aanzien van reclame.
R: Nou ja en er tussen dat wordt ook volgegooid met reclame en al die troep.
I: Ik zou ik zou het erg op prijs stellen als u uw mening zou willen geven.
R: Nou ik hou niet van reclame.
I: Ja maar wilt u dan meewerken aan het intervieuw?
R: Nee dat is al genoeg voor mij dat is eh ik weet het verder niet maar u mag gerust
weten ik hou niet van reclame.
I: Ja en daarom moeten wij juist uw mening hebben om te bewerken in onze
enquette.
R: ja maar dan weet u al genoeg.
I: Nee want u moet dan een aantal vragen beantwoorden zodat wij een beter beeld
ervan kunnen krijgen.
R: Nee nee nee nee dank u.
I: Ok.
40.
I: Goedenavond, U spreekt met ... van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn
momenteel bezig met een onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met
reclame in tijdschriften, de krant, op de radio en op de televisie. Het interview zal
ongeveer een kwartiertje duren. Zou ik u een aantal vragen mogen stellen?
R: Nee hoor, ik heb ik heb alle bladen en ik heb geen krant dus ehh haha
I: Nee maar het gaat nu juist om tijdschriften.
R: Nee nou..
I: Voornamelijk zijn het hele algemene vragen.
R: Die krijg ik, die krijg ik al cadeau, ik ben allenig geabonnerd op de Privé en de..
I: Oh, maar u hoeft niet ehhh u hoeft niet eh speciaal ergens lid van te zijn of want
gaat echt om reclame in tijdschriften ehh echt om, ja in het algemeen eigenlijk.
R: Nee hoor, ik vind alles goed, alleen als als Vanessa d'r maar niet in staat. Da..
I: Ohh ha ha.
R: Dat vind ik een vreselijk wijf.
I: Oh, maar mag ik u anders een paar vragen stellen? Over...
R: Ja maar ik heb nu geen tijd. Ik ben met mijn eten bezig.
I: Ooo ja sorry. Ehhm ja we overvallen u ook een beetje.
R: Ja.
I: Zou ik anders een afspraak met u kunnen maken..?
R: Neee daar heb ik geen tijd voor mevrouw, nee.
I: Ook niet volgende week misschien een keer?
R: Neee hoor, heb ik geen tijd voor.
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