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Inleiding 
 

Het uitgangspunt van deze scriptie was te onderzoeken wie wat leest. Met “wie” bedoel ik de 

persoonlijkheid van de lezers, met “wat” bedoel ik boeken, kranten en tijdschriften. Ik heb onderzocht of 

er een verband is tussen iemands persoonlijkheid op basis van de Big Five en het lezen van boekengenres, 

soorten kranten en tijdschriften. Vanuit marketingstandpunt is dit interessant omwille van de volgende 

reden. Indien de persoonlijkheid van lezers van bepaalde boekengenres, kranten of tijdschriften gekend is, 

kan men deze lezers beter benaderen met aangepaste reclameboodschappen. Volgens Winters, David, 

John, Stewart, Klohnen en Duncan (1998) kan je dankzij persoonlijkheidskenmerken beter (meer in de 

diepte) communiceren met iemand. Je kunt de effectiviteit van reclame dus verhogen door de 

reclameboodschap aan te passen aan de persoonlijkheid van de doelgroep. Op deze manier kan je dus 

bijvoorbeeld bepaalde boeken, kranten of tijdschriften promoten. Het is ook handig de persoonlijkheid te 

kennen van lezers van bepaalde kranten of tijdschriften, om te weten in welke kranten en tijdschriften je 

best je reclameadvertentie plaatst.  

 

Deze thesis bestaat uit drie delen: het literatuuronderzoek, het praktijkonderzoek en een algemeen besluit. 

Het literatuuronderzoek bestaat uit 4 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk geef ik een woordje uitleg 

over de Big Five. Dit zijn vijf algemene persoonlijkheidstrekken waarmee men iemands persoonlijkheid 

kan beschrijven. In het tweede hoofdstuk volgt een algemene bespreking over leesgedrag. Dit hoofdstuk 

is een samenvatting van al het relevante dat ik in de literatuur gevonden heb over leesgedrag van boeken, 

kranten en tijdschriften. Hier wordt de link besproken met de variabelen “geslacht”, “leeftijd”, “vrije tijd” 

en “opleidingsniveau”. In het derde hoofdstuk worden voor elk van de vijf persoonlijkheidskenmerken de 

in de literatuur gevonden relaties met media beschreven. In het vierde hoofdstuk worden de hypothesen 

geformuleerd. 

Het tweede deel van de thesis, het praktijkonderzoek, bestaat uit het vooronderzoek en het eigenlijke 

onderzoek. Voor beide onderdelen worden de doelstelling, methode en resultaten besproken.  

Het derde deel, het algemeen besluit, worden de belangrijkste elementen en conclusies nog eens 

samengevat. 

 

Het onderzoek gebeurde aan de hand van vragenlijsten die werden ingevuld door studenten die studeren 

aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik koos voor deze homogene doelgroep om reeds enkele 

verklarende variabelen, zoals studierichting, leeftijd, enz., uit te schakelen.  

 

Een mogelijke beperking van mijn onderzoek is het feit dat het onderzoek gebeurde aan de hand van 

vragenlijsten die ingevuld werden door studenten. Ten eerste is een vragenlijst niet altijd een betrouwbaar 

onderzoeksinstrument. Vaak is er een discrepantie tussen wat men antwoordt in een vragenlijst en de 

realiteit. Dit kan zijn doordat respondenten uit slordigheid niet nadenken over bepaalde vragen. Ook 
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bleken sommige respondenten nogal gehaast bij het invullen van de vragenlijst. Bovendien zagen niet alle 

respondenten er even serieus uit en hebben sommige respondenten misschien “voor de grap” verkeerd 

geantwoord. Daarnaast zijn er de vragen in verband met persoonlijkheid. Misschien dat sommige 

respondenten deze te persoonlijk vonden en bijgevolg (ook al was de vragenlijst anoniem) er bewust niet 

eerlijk op geantwoord hebben: misschien beantwoordden ze de persoonlijkheidsvragen naar wie ze 

zouden willen zijn ( sociaal wenselijk gedrag) en niet naar hoe ze echt zijn. Ten tweede werd de 

vragenlijst ingevuld door studenten, de resultaten kunnen dus niet zomaar veralgemeend worden naar 

andere bevolkingsgroepen. 

Een andere mogelijke beperking is dat persoonlijkheid gemeten werd aan de hand van de Big Five. Dit 

zijn vijf brede karaktertrekken waarmee je iemands’ persoonlijkheid kan beschrijven. Deze vijf dimensies 

zijn echter erg abstract, elke dimensie is een samenvattende term voor een groot aantal meer specifieke 

persoonlijkheidstrekken (John en Srivastava, 1999).  
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Hoofdstuk 1: The Big Five 
 

1  Inleiding 
 

Persoonlijkheid wordt benaderd vanuit verschillende theoretische perspectieven, niveaus van abstractie en 

breedte ( John, Hampson & Goldberg, 1991; McAdams, 1995). Persoonlijkheidskenmerken worden 

tevens veel bestudeerd (John & Gosling, in press).  

 

Goldberg (1971) haalde reeds aan dat het aantal persoonlijkheidskenmerken en de schalen ontworpen om 

ze te meten eindeloos geëscaleerd zijn. Wat persoonlijkheidspsychologie nodig had was een beschrijvend 

model, of taxonomie, van persoonlijkheidskenmerken. Na tientallen jaren onderzoek is het domein 

eindelijk een consensus aan het bereiken over een algemene taxonomie voor persoonlijkheidskenmerken: 

“the Big Five personality dimensions”. Deze dimensies weerspiegelen geen bijzonder theoretisch 

perspectief maar zijn afgeleid van analyses van de natuurlijke taaltermen die mensen gebruiken om 

zichzelf en anderen te beschrijven (John & Srivastava, 1999). 

 

2  Definitie 
 

Het Five Factor Model (FFM) is een empirische generalisatie van de co-variatie van 

persoonlijkheidskenmerken. Veel van wat psychologen verstaan onder de term persoonlijkheid is 

samengevat door het Five Factor Model (McCrae and Costa, 1999). FFM is gebaseerd op vier 

veronderstellingen over de mensheid: ”knowability”, “rationality”, “variability” en “proactivity” (Hjelle 

& Siegler, 1976). Hjelle en Siegler bedoelen met “knowability” dat persoonlijkheid een onderdeel is van 

wetenschappelijke studie. Met “rationality” bedoelen ze dat, ondanks fouten en vooroordelen, mensen 

gewoonlijk in staat zijn zichzelf en anderen te begrijpen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zelf zeggen hoe 

sociaal ze zijn. Met “variability” bedoelen ze dat mensen psychologisch significant van elkaar verschillen 

en met “proactivity” bedoelen ze dat de oorzaak van iemands gedrag bij die persoon zelf gezocht moet 

worden. Mensen zijn geen passieve slachtoffers van hun levensomstandigheden. 

 

 

 

Deel 1: literatuuronderzoek 
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3  Vijf factoren 
 

De vijf factoren worden meestal benoemd als “Neuroticism” (N), “Extraversion” (E), “Openness” (O), 

“Agreeableness” (A) en “Conscientiousness” (C) (John en Srivastava, 1999). Deze vijf factoren worden 

de Big Five genoemd ( Goldberg, 1981), niet om naar hun intrinsieke grootheid te verwijzen, maar om uit 

te drukken dat elk van deze factoren extreem breed is. Dus de Big Five houdt niet in dat 

persoonlijkheidsverschillen kunnen gereduceerd worden tot slechts vijf persoonlijkheidskenmerken, maar 

wel dat deze vijf dimensies het hoogste niveau van abstractie van persoonlijkheid voorstellen en dat elke 

dimensie een samenvattende term is voor een groot aantal meer specifieke persoonlijkheidstrekken (John 

en Srivastava, 1999).  

Hierna volgt een beschrijving van elke trek afzonderlijk. 

 
3.1 Extraversion 

 

De kern van “extraversion” is positieve emotionaliteit en een energieke toenadering tot de sociale en 

materiële wereld, met karaktertrekken zoals sociaal, actief en assertiviteit (Clark en Watson, 1999; John 

en Srivastava, 1999; Lucas, Diener, Grob, Suh en Shao, 2000).  

 

Extraverten hebben betere sociale vaardigheden dan introverten, krijgen meer aandacht van anderen en 

verwerven een hogere status in sociale groepen (Akert en Panter, 1988; Anderson, John, Keltner en 

Kring, 2001; Riggio, 1986). 

 

Extraverten scoren positief op levendigheid (“spirit”), spraakzaamheid (“talkativeness”), gezelligheid 

(“sociability”), spontaniteit (“spontaneity”), luidruchtigheid (“boisterousness”), avontuur (“adventure”), 

geestkracht (“energy”), verwaandheid (“conceit”), ijdelheid (“vanity”), indiscretie (“indiscretion”) en 

sensualiteit (“sensuality”), terwijl ze een negatieve score halen op loomheid (“lethargy”), 

gereserveerdheid (“aloofness”), stilte (“silence”), bescheidenheid (“modesty”), pessimisme (“pessimism”) 

en onvriendelijkheid (“unfriendliness”) (Goldberg, 1990). In tabel 1 volgen per karaktertrek enkele 

voorbeelden (uit tabel 1.1 van Goldberg, 1990):  
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Tabel 1.1 Karaktertrekken “Extraversion” en voorbeelden (Goldberg, 1990) 

  Voorbeelden 

Spirit Vrolijk, aangenaam, geestig, levendig, vurig, pittig 

Talkativeness Spraakzaam, welbespraakt, woordenrijk, roddelachtig, praatziek 

Sociability Gezellig, sociaal, “outgoing” 

Spontaneity Impulsief, zorgeloos, speels, grapjas 

Boisterousness Ondeugend, lawaaierig, luid, olijk, schalks 

Adventure Moedig, waaghals, onbevreesd, roekeloos 

Energy Actief, assertief, dominant, energiek 

Conceit Pocherig, verwaand, egoïstisch 

Vanity Aanstellerig, ijdel, chic, parmantig, kwiek, luchtig, vrolijk 

Indiscretion Bemoeizuchtig, indiscreet, bemoeiziek, nieuwsgierig 

Sensuality Sexy, hartstochtelijk, driftig, sensueel, flirterig 

Lethargy Gereserveerd, loom, slaperig, krachteloos, lusteloos 

Aloofness Koel, kalm, afstandelijk, gereserveerd, niet sociaal, teruggetrokken 

Silence Stil, terughoudend, gesloten, onspraakzaam, indirect 

Modesty Nederig, onderdanig, bescheiden, bedeesd, verlegen, gedwee 

Pessimism Vreugdeloos, ernstig, nuchter, knorrig, somber 

Unfriendliness Tactloos, onnadenkend, onvriendelijk 

 

Volgens het onderzoek van Hendriks et al. (1999) is een extravert persoon iemand die graag praat, luidop 

lacht en de gewoonte heeft mensen op hun rug te slaan (zie tabel 1.2 in bijlage 3). Verder typeren ze een 

extraverte persoon als iemand die zich eerder niet graag afzondert van anderen en die contact met anderen 

en gezelschap vermijdt ( Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999).  

 

De zes facetten die “extraversion” definiëren zijn gezelligheid (“gregariousness”), assertiviteit 

(“assertiveness”), activiteit (“activity”), opwinding zoeken (“excitement seeking”), positieve gevoelens 

(“positive emotions”) en hartelijkheid (“warmth”) (Costa en McCrae, 1992). Costa en McCrae 

(1995)interpreteren deze zes facetten als volgt: 

 

“Gregariousness” betekent van gezelligheid houden, sociaal evenwichtig zijn, hartelijk en medelevend 

zijn. Iemand die “gregarious” is, houdt mensen niet op een afstand en is niet kritisch of septisch. 

“Assertiveness” staat voor zich assertief gedragen, spraakzaam zijn, verbaal sterk zijn, niet opgeven in 

geval van frustratie en geen weerstand bieden om actie te ondergaan. Iemand die hoog scoort op 

“activity” heeft een snel persoonlijk tempo, is productief, heeft een hoog streefniveau, gedraagt zich 

assertief en is emotioneel sterk. “Excitement seeking” betekent geïnteresseerd zijn in het 
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tegenovergestelde geslacht, zich assertief gedragen, situaties erotiseren, niet opgeven wanneer men met 

frustratie geconfronteerd wordt en niet bezorgd zijn over eisen (“not bothered by demands”). Iemand die 

hoog scoort op “positive emotions” is spraakzaam, vrolijk, ontvankelijk voor inter-persoonlijke 

stemmingen, houdt mensen niet op afstand en is emotioneel sterk.  

 
3.2 Agreeableness 

 

“Agreeableness” is gedefinieerd door karaktertrekken zoals altruïsme, vertrouwen, meegaandheid 

(“compliance”) en tedere bezorgdheid voor anderen (“tender-minded concern for others”) (Costa & 

McCrae, 1992; Graziano & Eisenberg, 1997). Individuen laag in “agreeableness” vertonen vijandschap 

(“antagonism, hostility”), pestgedrag (“bullying”) en agressie (“aggression”) tegenover anderen. (Nigg, 

John, Blaskey, Huang-Pollock, Willcutt, Hinshaw  en Pennington;2002). 

“Agreeableness” scoort positief op vertrouwen (“trust”), vriendelijkheid (“amiability”), vrijgevigheid 

(“generosity”), aangenaamheid (“agreeableness”), verdraagzaamheid (“tolerance”), hoffelijkheid 

(“courtesy”), altruïsme (“altruism”), hartelijkheid (“warmth”) en eerlijkheid (“honesty”), terwijl een 

negatieve score gehaald wordt op rancuneusheid (“vindictiveness”), zieke humor (“ill humor”), kritiek 

(“criticism”), minachting (“disdain”), vijandschap (“antagonism”), agressiviteit (“aggressiveness”), 

dogmatisme (“dogmatism”), humeur (“temper”), wantrouwen (“distrust”), hebzucht (“greed”) en 

oneerlijkheid (“dishonesty”) (Goldberg, 1990). Hieronder, in tabel 3, volgen per karaktertrek enkele 

voorbeelden (uit tabel 1.3 van Goldberg, 1990): 
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Tabel 1.3 Karaktertrekken “Agreeableness” en voorbeelden (Goldberg, 1990) 

 voorbeelden 

Trust Vertrouwend, niet wantrouwend, argeloos, onjaloers 

Amiability Democratisch, vriendelijk, gezellig, joviaal, vrolijk 

Generosity Gul, aardig, mild, liefdadig, welwillend, toegeeflijk 

Agreeableness Verzoeningsgezind, meewerkend, aangenaam 

Tolerance Tolerant, redelijk, onpartijdig, onbevooroordeeld 

Courtesy Geduldig, gematigd, tactvol, beleefd, beschaafd, burgerlijk 

Altruism Vriendelijk, trouw, loyaal, onegoïstisch, hulpvaardig, gevoelig 

Warmth Hartelijk, warm, teder, sentimenteel 

Honesty Moreel, eerlijk, correct, geprincipieerd 

Vindictiveness Sadistisch, wraakgierig, wreed, boosaardig, kwaadwillig 

Ill humor Bitter, scherp, prikkelbaar, knorrig, zuur, wrang, nors, humeurig 

Criticism Wrang, streng, strikt, kritisch, bazig 

Disdain Vernederend, geringschattend, bijtend, sarcastisch, kattig 

Antagonism Negatief, dwars, tegendraads, graag debatterend 

Aggressiveness Agressief, ruw, scherp, lastig, onhandelbaar, onstuimig 

Dogmatism Bevooroordeeld, eigenzinnig, koppig, standvastig, onbuigzaam 

Temper Prikkelbaar, opvliegend, onbeheerst 

Distrust Jaloers, wantrouwig,  

Greed Gierig, vrekkig, egoïstisch, krenterig, jaloers 

Dishonesty Listig, geniepig, sluw, bedrieglijk, oneerlijk, slinks 

 
Volgens het onderzoek van Hendriks et al. (1999) (zie tabel 1.4 in bijlage 3) is een aangename persoon 

iemand die respect heeft voor de gevoelens van anderen, rekening houdt met de interesses van anderen en 

bereid is compromissen te sluiten. Iemand die laag scoort op “agreeableness” dringt zijn of haar wil op 

aan anderen, beveelt anderen en is geneigd anderen te gebruiken om zijn of haar eigen doelstellingen te 

bereiken (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999).  

 

De zes facetten die “agreeableness” definiëren zijn vertrouwen (“trust”), oprechtheid 

(“straightforwardness”), altruïsme (“altruism”), toestemming (“compliance”), bescheidenheid 

(“modesty”) en tederheid (“tender-mindedness”) (Costa en McCrae, 1992). Costa en McCrae (1995) 

interpreteren deze zes facetten als volgt: 

 

“Trust” betekent vrolijkheid en sociaal in evenwicht zijn, vertrouwen, geen vijandigheid tegenover 

anderen, niet kritisch en niet sceptisch zijn. Iemand die hoog scoort op “straightforwardness” gedraagt 
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zich sympathiek, is eerlijk, manipuleert niet, vertoont geen machtsgeörienteerd gedrag, gedraagt zich niet 

assertief en fantaseert noch dagdroomt. Onder “altruism” verstaan ze medeleven, hartelijkheid, geneigd 

zijn liefde op te wekken in mensen (“tend to arouse liking in people”), zich vrijgevig gedragen (“behave 

in a giving way”). Altruïsten zijn eerder niet wantrouwig, kritisch of sceptisch. “Compliance” scoort 

positief op zich sympathiek gedragen en scoort negatief op: vijandige gevoelens direct uiten, assertief 

gedrag, vijandigheid tegenover anderen, rebels en niet conform. “Modesty” scoort positief op sympathiek 

gedrag en negatief op: hoge graad van intellectueel vermogen, assertief gedrag, opgaan in fantasie en 

dagdromen, neerbuigend gedrag. “Tender-mindedness” scoort positief op sympathiek gedrag, 

hartelijkheid, medeleven, angst uitgedrukt in lichamelijke symptomen, terwijl het negatief scoort op 

voornamelijk wantrouwig zijn, kritisch en sceptisch zijn.  

 

3.3 Conscientiousness 
 

Moeilijkheden om het behouden van de aandacht bij een taak en concentratieproblemen impliceren een 

lage graad van “conscientiousness”. Deze Big Five dimensie verwijst naar “socially prescribed impulse 

control” dat taak- en doelgericht gedrag vergemakkelijkt (John en Srivastava, 1999, p 121). Dus 

“conscientiousness individuals” zijn goed georganiseerd, verantwoordelijk en maken taken, projecten en 

opdrachten op een efficiënte, ijverige en beheerste manier (Nigg, John, Blaskey, Huang-Pollock, Willcutt, 

Hinshaw en Pennington, 2002). 

 

“Conscientiousness” scoort positief op ijverigheid (“industry”), orde (“order”), zelf discipline (“self-

discipline”), evangelieprediking (“evangelism”), consistentie (“consistency”), fatsoen (“grace”), 

betrouwbaarheid (“reliability”), geraffineerdheid (“sophistication”), formaliteit (“formality”), 

vooruitziendheid (“foresight”), religie (“religiosity”), volwassenheid (“maturity”), koelheid 

(“passionlessness”) en zuinigheid (“thrift”) en negatief op slordigheid (“negligence”), inconsistentie 

(“inconsistency”), rebelsheid (“rebelliousness”), oneerbiedigheid (“irreverence”), provincialisme 

(“provinciality”) en onmatigheid (“intemperance”) (Goldberg, 1990). Hieronder, in tabel 1.5 volgen per 

karaktertrek enkele voorbeelden (uit tabel 1 van Goldberg, 1990): 
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Tabel 1.5 Karaktertrekken “Conscientiousness” en voorbeelden (Goldberg, 1990) 

 voorbeelden 

Industry Hardnekkig, eerzuchtig, groots, ambitieus, georganiseerd, grondig 

Order Ordelijk, vormelijk, stijf, netjes, proper 

Self-discipline Discreet, beheerst, serieus, ernstig 

Evangelism IJverig moralistisch, preuts 

Consistency Voorspelbaar, stijf, onbuigzaam, streng, conventioneel, rationeel 

Grace Hoofs, vleierig, deftig, waardig, chic, hoffelijk, minzaam 

Reliability Gewetensvol, betrouwbaar, prompt, precies, stipt 

Sophistication Hoffelijk, wellevend, beschaafd, ontwikkeld, verfijnd 

Formality Formeel, statig, bekrompen, fier 

Foresight Doelgericht, berekend, vooruitziend, progressief 

Religiosity Mystiek, vroom, toegewijd, godsdienstig, spiritueel 

Maturity Volwassen, rijp 

Passionlessness Bedeesd, zedig, ingetogen, preuts, kuis, onwellustig 

Thrift Spaarzaam, matig, sober, zuinig,  

Negligence Vuil, rommelig, vergeetachtig, lui, zorgeloos 

Inconsistency Veranderlijk, dwalend, onevenwichtig, grillig, wispelturig, afwezig 

Rebelliousness Onbeleefd, onvoorzichtig, ruw, lomp, onbeschaafd, cynisch 

Irreverence Onreligieus, informeel, profaan 

Provinciality Onverfijnd, aards, praktisch 

Intemperance Verkwistend, buitensporig, gemakzuchtig, genotzuchtig 

 

Volgens het onderzoek van Hendriks et al. (1999) (zie tabel 1.6 in bijlage 3) is een consciëntieuze 

persoon iemand die dingen doet volgens plan, ervan houdt om een vast schema te volgen en werkt 

volgens een bepaalde routine. Een consciëntieuze persoon handelt niet zonder het gepland te hebben, 

maakt geen puinhoop van dingen en is niet het type dat wacht tot de laatste minuut om iets te doen ( 

Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999).  

 

De zes factoren die “conscientiousness” definiëren zijn competentie (“competence”), orde (“order”), 

plichtsbewust (“dutifulness”), prestatiedrang (“achievement striving”), zelfdiscipline (“self-discipline”) 

en berekendheid (“deliberation”). (Costa en McCrae, 199). Costa en McCrae (1995) interpreteren deze 

zes facetten als volgt: 

 

Een competente persoon (“competence”) is iemand die productief is, heeft een scherpomlijnde, 

consistente persoonlijkheid en een hoge graad van intellectueel vermogen. Zulk iemand heeft geen 
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wisselende stemmingen, heeft een dikke huid en is niet gevoelig voor kleineringen. “Order” staat voor 

productief zijn, kieskeurig zijn, moeilijk te bevredigen zijn, geen ongewone denkprocessen hebben en 

actief zijn. Onder “dutifulness” verstaan ze oprecht betrouwbaar, verantwoordelijk, scherpomlijnde en 

consistente persoonlijkheid, niet bedrieglijk, niet manipulatief, zich ethisch correct gedragen en 

productief zijn. “Achievement striving” scoort positief op productief zijn, een hoog streefniveau hebben, 

een hoog persoonlijk tempo hebben, en scoort negatief op weerstand bieden tegen het ondernemen van 

actie en opgeven wanneer met frustratie geconfronteerd wordt. “Self-discipline” scoort positief op 

productiviteit, een scherpomlijnde en consistente persoonlijkheid en een snel persoonlijk tempo, terwijl 

het negatief scoort op zelfverwerping (“self-defeating”) en weerstand bieden tegen het ondernemen van 

actie. “Deliberation” tenslotte scoort positief op een scherpomlijnde en consistente persoonlijkheid, trots 

zijn op het feit rationeel te zijn, inzicht hebben in motieven, ethisch consistent gedrag en scoort negatief 

op rebelsheid en non-conformiteit. 

 

3.4 Neurotism 
 

“Neurotism” contrasteert met “emotional stability” en “even-temperedness” met negatieve gevoelens, 

zoals zich bang, nerveus, somber en gespannen voelen (John en Srivastava, 1999). 

De “Neurotism” dimensie in de Big Five reflecteert individuele verschillen in negatieve emoties, 

omvattende kwetsbaarheid voor stress, angst, depressie en andere negatieve emoties (Costa en McCrae, 

1992).  

 

“Emotional stability” (emotionele stabiliteit, de tegengestelde term voor “neuroticism”) scoort positief op 

duurzaamheid (“durability”), zelfbeheersing (“poise”), zelfvertrouwen (“self-reliance”), ongevoeligheid 

(“callousness”) en openheid (“candor”), terwijl het negatief scoort op zelfmedelijden (“self-pity”), angst 

(“anxiety”), onzekerheid (“insecurity”), verlegenheid (“timidity”), passiviteit (“passivity”) en 

onvolwassenheid (“immaturity”) (Goldberg, 1990). ). Hieronder, in tabel 1.7 volgen per karaktertrek 

enkele voorbeelden (uit tabel 1 van Goldberg, 1990): 
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Tabel 1.7 Karaktertrekken “Neurotism” en voorbeelden (Goldberg, 1990) 

 Voorbeelden 

Durability Taai, hardnekkig, ruw, nors, niet gewonnen gevend 

Poise Zorgeloos, kalm, stabiel, bedaard, rustig, stil, vredevol 

Self-reliance Vol zelfvertrouwen, onafhankelijk, inventief 

Callousness Meedogenloos, ongevoelig, koel, streng, hard 

Candor Openhartig, open, expliciet, kortaf, beknopt 

Self-pity Lichtgeraakt, door zorgen gekweld, zeurderig, overgevoelig 

Anxiety Bang, nerveus, gejaagd, onstabiel 

Insecurity Onzeker, weinig zelfvertrouwen, kritisch voor zichzelf, onevenwichtig 

Timidity Lafhartig, bedeesd, verlegen, onavontuurlijk, behoedzaam 

Passivity Gedwee, volgzaam, afhankelijk, onderdanig, plooibaar 

Immaturity Naïef, goedgelovig, onozel, bijgelovig, kinderachtig 

 

Volgens het onderzoek van Hendriks et al. (1999) (zie tabel 1.8 in bijlage 3) is een emotioneel stabiele 

persoon iemand die zijn/haar problemen van zich af kan zetten, kan omgaan met tegenslagen en altijd in 

dezelfde “mood” is. Een neurotische persoon daarentegen vindt problemen voor zichzelf uit, is vlug 

overstelpt door emoties en heeft huilbuien ( Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999). 

 

Angst (“anxiety”), kwade vijandigheid (“angry hostility”), depressie (“depression”), zelfbewustheid 

(“self-consciousness”), impulsiviteit (“impulsiveness”) en kwetsbaarheid (“vulnerability”) zijn de zes 

facetten die “neuroticism” definiëren (Costa en McCrae, 1992). Costa en McCrae (1995) interpreteren 

deze zes facetten als volgt: 

 

Een angstige persoon is meestal angstig, bang, kwetsbaar voor bedreiging, ontevreden over zichzelf, heeft 

geen scherpomlijnde en consistente persoonlijkheid, is onrustig en gespannen. Een kwaad vijandig 

persoon is onrustig, gespannen, heeft geen scherpomlijnde en consistente persoonlijkheid, is onvrolijk, 

vlug gefrustreerd, vlug geïrriteerd en heeft vijandige gevoelens tegenover anderen. Depressieve personen 

zijn niet tevreden met zichzelf, zijn geneigd zich schuldig te voelen, voelen zich bedrogen, voelen zich 

een slachtoffer van hun leven (“victimized by life”), zijn bezorgd over hun eigen geschiktheid en hebben 

schommelende stemmingen. Zelfbewuste personen zijn bezorgd over hun eigen geschiktheid, hebben een 

dunne huid, zijn gevoelig voor kleinering, zijn sociaal niet in evenwicht, zijn geneigd zich schuldig te 

voelen en zijn niet tevreden over zichzelf. Impulsieve mensen hebben geen scherpomlijnde en consistente 

persoonlijkheid, zijn onrustig en gespannen, gaan op in fantasie en dagdromen, zijn gemakzuchtig en 

gedragen zich ethisch niet consistent. Kwetsbare personen zijn bekommerd over hun eigen geschiktheid, 
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zijn voornamelijk angstig, gedragen zich niet assertief, hebben weinig zelfvertrouwen (“brittle ego-

defenses”) en geven op wanneer ze met frustratie geconfronteerd worden. 

 

3.5 Openness 
 

De vijfde Big Five dimensie, “Openness to experience” (versus “closed-mindedness), beschrijft de 

breedte, diepte, originaliteit en complexiteit van een individu’s mentaal en experimenteel leven (John en 

Srivastava, 1999, p121; McCrae, 1996).  

 

Het definiëren van de vijfde factor is een telkens terugkerend probleem in de literatuur (John, 1990). De 

namen waartussen men twijfelt zijn “culture”, “intellect” en “openness (to experience)”. Voorbeelden van 

items die naar “culture” refereren zijn: beschaafd, deftig, waardig, vooruitziend en logisch. Voorbeelden 

van “open” karaktertrekken zijn: artistiek, nieuwsgierig, origineel, brede interesse en voorbeelden van 

“intellect” karaktertrekken zijn: intelligent, inzicht hebben en geraffineerd zijn (John en Srivastava, 

1999). 

 

“Openness” scoort positief op wijsheid (“wisdom”), originaliteit (“originality”), objectiviteit 

(“objectivity”), kennis (“knowledge”), nadenken (“reflection”) en kunst (“art”), terwijl het negatief scoort 

op onmerkbaarheid (“imperceptivity”) (Goldberg, 1990). Hieronder, in tabel 9, volgen per karaktertrek 

enkele voorbeelden (uit tabel 1 van Goldberg, 1990): 

 

Tabel 1.9 Karaktertrekken “Openness” en voorbeelden (Goldberg, 1990) 

 voorbeelden 

Wisdom Intelligent, wijsgerig, complex, diep 

Originality Inzichtelijk, knap, slim, creatief, nieuwsgierig 

Objectivity Waakzaam, opmerkzaam, logisch, zeker 

Knowledge Op de hoogte, geletterd, studerend, intellectueel 

Reflection Nadenkend, bedachtzaam 

Art Literair, poëtisch, artistiek, muzikaal 

Imperceptivity Simpel, onontwikkeld, onwetend, saai, stompzinnig, onlogisch, eng, 

bekrompen 

 

Volgens het onderzoek van Hendriks et al. (1999) (zie tabel 1.10 bijlage 3) is een open persoon iemand 

die gemakkelijk feiten aan elkaar kan koppelen, een eigen mening heeft en vlug denkt. Een open persoon 

is niet iemand die de massa volgt, anderen kopieert of doet wat anderen doen (Hendriks, Hofstee en De 

Raad, 1999). 
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De zes facetten waardoor “openness” gedefinieerd is, zijn fantasie (“fantasy”), esthetiek (“aesthetics”), 

gevoelens (“feelings”), acties (“actions”), ideeën (“ideas”) en waarden (“values”) (Costa en McCrae, 

1992). Costa en McCrae (1995) interpreteren deze zes facetten als volgt: 

 

Een fantasierijke persoon gaat op in fantaseert en dagdroomt, heeft onconservatieve waarden, is nogal 

onbetrouwbaar en onverantwoordelijk. Hij is bedreven in spel en humor en is nogal impulsief. Met 

“aesthetics” wordt bedoeld esthetisch bewust zijn, ontvankelijk zijn voor inter-persoonlijke stemmingen, 

bezig zijn met filosofische problemen, niet houden van conservatieve waarden, bedreven zijn in spel en 

gevoel hebben voor humor. Met “feelings” wordt bedoeld: emotioneel sterk zijn, onconservatieve ideeën 

hebben, ontvankelijk zijn voor inter-persoonlijke stemmingen, nogal dominant zijn en mensen niet op 

afstand houden. Een ideerijk persoon heeft een hoge graad van intellectueel vermogen, waardeert 

intellectuele materies, is begaan met filosofische problemen, heeft brede interesses en houdt niet van 

conservatieve waarden. Met “values” wordt bedoeld: onconservatieve waarden hebben, niet moralistisch 

zijn, rebels zijn, onconformistisch zijn, nogal dominant zijn en een hoge graad van intellectueel vermogen 

bezitten.  

 

De “extraversion” factor omvat minstens vijf onderscheidbare componenten: activiteitsniveau (actief, 

energiek), dominantie (assertief, krachtig, bazig), sociaal (“outgoing”, sociaal, spraakzaam), expressiviteit 

(avontuurlijk, ronduit, luidruchtig, pocherig) en positieve emotionaliteit (enthousiast, vurig). Merk op dat 

deze vijf componenten gelijkaardig zijn aan vijf van de zes facetten van Costa en McCrae (1992) (John en 

Srivastava, 1999). John en Srivastava (1999) beschouwen de het zesde facet “warmth” als een component 

van “agreeableness”.  
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Hoofdstuk 2: Leesgedrag 
 

Dit hoofdstuk is een samenvatting van al het relevante dat ik in de literatuur gevonden heb over 

leesgedrag van boeken, kranten en tijdschriften. In het eerste deel wordt het leesgedrag van boeken, 

tijdschriften en kranten samen besproken, in het tweede, derde en vierde deel wordt het leesgedrag van 

respectievelijk boeken, kranten en tijdschriften apart besproken. 

 
1  Algemeen 
 

In dit deel komen achtereenvolgens aan bod: 

• Enkele feiten over het leesgedrag 

• Het feit dat er een dalende tendens is in het lezen en mogelijke verklaringen daarvoor 

• De relatie tussen leesgedrag en geslacht 

• De relatie tussen leesgedrag en leeftijd 

• De relatie tussen leesgedrag en vrije tijd 

• De relatie tussen leesgedrag en opleidingsniveau 

 

1.1 enkele feiten 
 

Knulst en Kraaykamp (1996) onderzochten het leesgedrag (van volwassenen) in  Nederland en vonden 

dat men van de totale tijd besteed aan lezen, 43% gebruikt voor het lezen van kranten, 29% voor het lezen 

van boeken en 28% voor het lezen van tijdschriften. 

Raeymaeckers (2002) onderzocht het leesgedrag bij 1187 Vlaamse 16 tot 18 jarige jongeren. Ze vond dat 

de dagelijkse tijdsbesteding van de gemiddelde respondent er als volgt uit zag: 130 minuten tv-kijken, 

130 minuten naar de radio luisteren, 25 minuten in tijdschriften lezen, 21 minuten in boeken lezen en 15 

minuten in kranten lezen. 

Blackwood et al. (1991) bestudeerden het leesgedrag van 333 “college seniors” (de gemiddelde leeftijd 

van een college senior is 21 jaar) ingeschreven in een kleine “public, US liberal arts university”. Uit dat 

onderzoek bleek dat 88% voor zijn/haar plezier las, en dan vooral in kranten. Het merendeel bleek meer te 

lezen tijdens de vakanties dan tijdens de lesweken. Gallik (1999) bestudeerde het leesgedrag van 139 

studenten ingeschreven in een kleine “church-affiliated, private liberal arts college” in Texas (USA). De 

139 studenten bestonden uit: 74 “freshman” (gemiddelde leeftijd 18), 17 “sophomores” (gemiddelde 

leeftijd 19), 31 “juniors” (gemiddelde leeftijd 20) en 17 “seniors” (gemiddelde leeftijd 21). Hij vond dat 

tijdschriften het populairste leesmateriaal waren bij jongeren, gevolgd door brieven, e-mail en “chat 

rooms”, terwijl strips minst populair bleken: 75% las frequent in tijdschriften, 65% las frequent brieven, 

e-mail en “chat rooms” en 88% rapporteerde zelden of nooit strips te lezen (Gallik, 1999). Het feit dat 
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Gallik (1999) vond dat tijdschriften het populairst waren en dat Blackwood et al (1991) vonden dat 

kranten het populairst bleken zou volgens mij aan drie factoren kunnen gelegen zijn. Ten eerste waren 

alle respondenten in het onderzoek van Blackwood et al (1991) “seniors”, terwijl er bij de respondenten in 

het onderzoek van Gallik (1999) slechts 17 “seniors” zaten. De respondenten bij Gallik (1999) waren dus 

gemiddeld jonger, hoewel dit leeftijdsverschil klein is, zou dit misschien het verschil kunnen verklaren: 

oudere adolescenten lezen liever kranten, jongere adolescenten lezen liever tijdschriften. Een tweede 

mogelijke reden voor dit verschil in bevinding is het verschil in grootte van de onderzochte steekproef: 

Blackwood et al (1991) bestudeerden het leesgedrag van 333 respondenten, terwijl Gallik (1999) het 

leesgedrag van slechts 139 respondenten bestudeerde. Een derde factor die dit verschil zou kunnen 

verklaren is het verschil in tijd: het onderzoek van Gallik gebeurde acht jaar na dat van Blackwood et al: 

misschien dat het leesgedrag op die acht jaar tijd veranderd is. 

Volwassenen en adolescenten lezen dus liefst in kranten, terwijl jongeren het liefst in tijdschriften lezen. 

Aan boeken en tijdschriften wordt ongeveer evenveel tijd besteed. 

 

1.2 Er wordt minder gelezen 
 

Volgens recent internationaal onderzoek is er een dalende interesse in lezen als vrijetijdsbesteding in 

bijna alle Westerse landen (Knulst en Kraaykamp, 1998). Knulst en Kraaykamp (1998) onderzochten 

trends in vrijetijdslezen voor de Nederlandse populatie over de periode 1955-1995 en vonden dat de tijd 

gespendeerd aan lezen met ongeveer de helft was verminderd.  

Het grootste deel van de studies gaan ervan uit dat tv-kijken een negatieve invloed heeft op leestijd 

(Raeymaeckers, 2002). Ook volgens Knulst en Kraaykamp (1998), die het leesgedrag in Nederland 

bestudeerden, bleek concurrentie van tv de meest evidente oorzaak te zijn van de teruggang in het lezen. 

Maar naast tv-kijken zijn er volgens Knulst en Kraaykamp (1996) nog vier factoren die tot dusver niet 

konden worden vrijgepleit en die van negatieve invloed kunnen zijn geweest op de teruggang in het lezen: 

het toegenomen aantal “taakcombineerders”, de toegenomen concurrentie van andere vormen van 

vrijetijdsbesteding, de afgenomen waardering voor lectuur in verband met een overvloedig aanbod en het 

afgenomen vermogen van het publiek om informatie op een zinvolle wijze te ordenen. Met 

“taakcombineerders” bedoelen Knulst en Kraaykamp (1996) werkende mensen die hun job met nog 

andere taken combineren zoals het volgen van cursussen, meehelpen in het huishouden en/ of de 

verzorging van kinderen,... . De nu werkende generaties hebben gemiddeld vier à vijf uur minder te 

spenderen dan hun ouders die zich twintig jaar geleden meestal nog op één taak konden toeleggen. Ze 

hebben het dus moeilijk om tijd vrij te maken om te lezen. Bovendien is het combineren van taken 

psychisch belastend, waardoor het hen aan innerlijke rust ontbreekt, die nodig is om de aandacht volledig 

op een boek of artikel te richten. Met de afgenomen waardering voor lectuur in verband met een 

overvloedig aanbod bedoelen ze dat het risico bestaat dat de overvloed aan informatie ten koste zal gaan 

van de waardering ervoor. Een bepaalde mate van schaarste lijkt een noodzakelijke voorwaarde te zijn 
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voor de waardering. Hierbij wordt gesteund op de eerste wet van Gossen, die inhoudt dat waar de vraag 

een overaanbod niet langer effectief kan corrigeren, de waardering voor het goed zal afnemen ( Knulst en 

Kraaykamp, 1996). 

Witty (1961), Greany en Hegarty (1987), Libsch en Breslow (1996) hebben over de laatste dertig jaar de 

veronderstelling dat tv-kijken een negatieve invloed heeft op lezen consequent weerlegd (Gallik, 1999). 

Deze studies hebben echter kinderen als respondenten.  

Volgens een klein aantal studies ( Van der Voort en Beentjes, 1987) is er een mogelijke positieve relatie 

tussen tv-kijken en leestijd, maar dit positieve verband is vooral te vinden in landen waar 

televisieprogramma’s ondertiteld worden, dus ondertiteling zou een positief effect hebben op lezen.  

Raeymaeckers (2002) vond voor 16 tot 18 jarigen een negatieve relatie tussen boeken lezen en tv-kijken: 

hoe meer men tv kijkt, hoe minder men leest. Ze vond een positieve relatie tussen tv-kijken en het lezen 

van kranten en tussen tv-kijken en het lezen van tijdschriften: hoe meer men tv kijkt, hoe meer kranten en 

tijdschriften men leest. 

 

1.3 Geslacht 
 

De relatie tussen geslacht en lezen als vrijetijdsbesteding is goed vastgesteld: meisjes lezen consequent 

meer dan jongens voor elke bestudeerde leeftijd (Blackwood, Flowers, Rogers en Staik, 1991; McCreath, 

1975; Witty, 1961). Blackwood et al (1991) onderzochten het leesgedrag bij “college students”, dus 

adolescenten vanaf 18 jaar, de respondenten bij McCreath (1975) waren “junior college students”, dus 12 

tot 16 jarigen en de respondenten bij Witty (1961) waren 14 tot 18 jarigen.  

Gallik (1999) onderzocht “pleasure reading” bij 139 studenten ( 17 jaar en ouder, voor een preciezere 

beschrijving: zie 1.1) en vond geen verschillen tussen de hoeveelheid tijd die meisjes spendeerden aan 

“pleasure reading” en de hoeveelheid tijd die jongens daaraan spendeerden tijdens de lesweken, maar 

vonden wel verschillen tijdens de vakanties (meisjes lezen meer dan jongens). Uit dit onderzoek bleek 

ook dat 80% van de meisjes en 72% van de jongens beweerden dat ze meer zouden lezen indien ze meer 

vrije tijd zouden hebben. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat meisjes geneigd zijn meer te lezen dan 

jongens. Maar resultaten betreffende groepsverschillen moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden 

wegens het kleine aantal respondenten in sommige groepen (Gallik, 1999). De reden waarom Gallik 

(1999) geen relatie vindt tussen geslacht en leesgedrag tijdens de lesweken kan gelegen zijn aan de kleine 

steekproef, bovendien is de gemiddelde leeftijd van de respondenten gemiddeld hoger dan de 

respondenten bij Blackwood et al (1991), McCreath (1975) en Witty (1961): oudere vrouwelijke 

studentes hebben wellicht minder vrije tijd dan jongere studentes omdat ze meer tijd aan schoolwerk 

besteden, bovendien zijn ze misschien meer geïnteresseerd in andere vrijetijdsbestedingen zoals uitgaan 

bijvoorbeeld, waardoor ze minder tijd overhouden om te lezen tijdens de lesweken, en dan dus slechts 

evenveel lezen als de mannelijke studenten.  
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1.4  Leeftijd 

 

Een Nederlandse tijdconsumptie analyse illustreert het belang van het leeftijdseffect (hoe ouder men is, 

hoe meer men leest), vooral 12-19 jarigen zijn geneigd minder te lezen (Van der Voort en Vooijs, 1989; 

Beentjes en Van der Voort, 1987). 

Uit onderzoek van Gallik (1999) bleek dat oudere studenten meer lazen dan jongere, maar men moet 

voorzichtig omspringen met deze bevinding aangezien in sommige leeftijdscategorieën slechts weinig 

respondenten zaten.  

Er is dus een positieve relatie tussen leeftijd en tijd die men aan lezen spendeert: hoe ouder, hoe meer 

gelezen wordt. 

 

1.5 Vrije tijd 
 

76% van de jongeren beweerde dat ze meer zouden lezen, indien ze meer vrije tijd zouden hebben 

(Gallik, 1999).  

 

1.6  Opleidingsniveau 
 

Opleidingsniveau is de belangrijkste determinant van leesfrequentie en de keuze van leesmateriaal. Hoe 

hoger het opleidingsniveau, dat wil zeggen hoe meer jaren men gestudeerd heeft, hoe meer tijd men 

besteedt aan lezen als een culturele activiteit en hoe meer boeken men leest per jaar (Dumazedier, 1967; 

Kaestle, 1991; Lesen in Internationalen Vergleich, 1990).  

De relatie tussen opleidingsniveau en leesgedrag wordt later uitgebreider besproken voor boeken, kranten 

en tijdschriften afzonderlijk.  

 

2  Boeken 
 

Uit het onderzoek van Raeymaeckers (2002) blijkt dat Vlaamse 16 tot 18 jarigen ongeveer 21 minuten per 

dag (of ongeveer 6.5% van hun vrije tijd) spenderen aan het lezen van boeken. 

Boeken lezen is een populaire vrijetijdsbesteding bij de inwoners van Nederland, net zoals in de rest van 

de wereld. In 1995 toonde empirisch onderzoek aan dat 38% van de Nederlandse populatie tijd had 

gespendeerd aan boeken in de week voordat het onderzoek plaatsvond (Knulst en Kraaykamp, 1998). 

In de periode 1955-1985 is tijd die volwassenen in Nederland spendeerden aan het lezen in boeken steeds 

verminderd, maar vanaf 1985 volgde een licht herstel. Dit herstel was echter niet groot genoeg om de 

forse teruggang tussen 1980 en 1985 ongedaan te maken. Het aandeel boeken lezen in de totaal aan lezen 

bestede tijd is tussen 1975 en 1990 lichtjes toegenomen: in 1975 spendeerde men 27% van de totale aan 
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lezen bestede tijd aan het lezen met boeken, in 1990 was het aandeel boeken lezen binnen de totaal aan 

lezen bestede tijd 29%. (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Uit onderzoek van Gerhards en Klingler (1999) blijkt dat ook in Duitsland de tijd besteed aan het lezen 

van boeken in de periode 1970-1990 gedaald is. 

 

2.1 Geslacht 
 

Terwijl de aan boeken bestede tijd bij mannen nauwelijks is toegenomen na 1985, heeft die bij vrouwen 

weer het niveau van 1975 bereikt. Vrouwen besteden wekelijks 74% meer tijd aan het lezen van boeken 

dan mannen (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Wanneer men aan mannen vraagt welk soort boek ze het voorgaande jaar gelezen hebben dan staat non-

fictie op de eerste plaats, spanning op de tweede plaats, strips op de derde plaats, literatuur op de vierde 

plaats en romantiek op de laatste plaats. Wanneer men die vraag aan vrouwen stelt dan staat romantiek op 

de eerste plaats, non-fictie op de tweede plaats, spanning op de derde plaats, literatuur op de vierde plaats 

en strips op de laatste plaats (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Bij Vlaamse 16 tot 18 jarigen spenderen meisjes meer tijd aan het lezen van boeken dan jongens: meisjes 

lezen 25 minuten per dag in boeken, terwijl jongens slechts 17 minuten per dag in boeken lezen 

(Raeymaeckers, 2002). 

 

2.2  Leeftijd 
 

Voor de Nederlandse populatie vonden Knulst en Kraaykamp (1996) dat in de periode 1975-1990 de tijd 

besteed aan boeken door mensen jonger dan 40 gedaald is, terwijl die voor 40 plussers toegenomen is. Er 

is dus een positief verband tussen leeftijd en tijd besteed aan boeken (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

De belangstelling voor het romantische genre blijkt voor oudere vrouwen groter dan voor jongere 

vrouwen. Vanzelfsprekend houden jongeren vooral van kinder- en jeugdboeken en van strips. Jongeren 

hebben een grotere voorkeur voor literatuur, spanning en avontuur dan ouderen (Knulst en Kraaykamp, 

1996). 

 

2.3 Vrije tijd 

 

Voor de Nederlandse populatie vonden Knulst en Kraaykamp (1996) dat men zowel in 1975 als in 1990 

heeft meer tijd aan boeken besteedde naarmate er minder werk te doen was (Knulst en Kraaykamp, 1996). 
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2.4 Opleidingsniveau 

 

Personen maken meer tijd vrij voor het lezen van boeken naarmate ze meer opleiding hebben genoten. Dit 

verband is tussen 1975 en 1990 sterker geworden doordat de lager opgeleiden gedurende die periode 

minder tijd zijn gaan spenderen aan het lezen van boeken en hoger opgeleiden meer. Universitaire 

opgeleiden besteedden in 1990 3,5 maal zo veel tijd aan het lezen van boeken als de groep met alleen 

lager onderwijs (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Onderzoek van Kraaykamp en Dijkstra (1999) van het leesgedrag van de Nederlandse populatie toonde 

aan dat opleiding een belangrijke factor is in het verklaren van leesvoorkeur: hoogopgeleiden bleken 

diegenen te zijn die relatief complexe boeken lazen. Voorts bleek de mate waarin men op de secundaire 

school gestimuleerd werd van belang te zijn: lezers die op school complexe literatuur hadden gelezen, 

bleken meer geneigd te zijn om ook in hun latere leven complexe boeken te lezen (Kraaykamp en 

Dijkstra, 1999). 

De belangstelling voor non-fictie en vooral voor literaire boeken valt hoger uit naarmate het 

opleidingsniveau hoger is. Boeken over spanning en avontuur of strips genieten meer belangstelling van 

middelbaar en hoger opgeleiden dan van lager opgeleiden. Boeken over liefde en romantiek genieten 

daarentegen de voorkeur van de groepen met relatief geringe opleiding (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Ook bij 16 tot 18 jarigen wordt meer in boeken gelezen naarmate men een hogere opleiding geniet: de 

gemiddelde student ASO leest 26 minuten per dag in boeken, de gemiddelde student TSO 21 minuten en 

de gemiddelde student BSO 16 minuten (Raeymaeckers, 2002). 

 

2.5 Genre 
 

Uit onderzoek van Knulst en Kraaykamp (1996) waar bij 2861 Nederlandse respondenten gepeild werd 

naar hun laatst gelezen boek, blijkt dat bijna driekwart van de laatst gelezen boeken tot de fictie behoort. 

Binnen die hoofdrubriek ging de grootste voorkeur uit naar romantiek, direct gevolgd door spanning 

(avontuur, spionage, detective). Een zevende deel van de laatst gelezen boeken behoorde tot het literaire 

type. De belangstelling voor literaire boeken blijkt beduidend groter te zijn dan die voor strips (Knulst en 

Kraaykamp, 1996). 

Gebruik makend van de Euromonitor van het Verenigd Koninkrijk vond Mann (1996) dat onder het 

publiek dat boeken leest, 37% non-fictie verkiest. Onder de fictielezers verkiezen vrouwen romantische 

en historische romans, terwijl mannen thrillers als meest populaire boekgenre verkiezen (Mann, 1982).  

Smith (1996) vond dat fictie het populairst was bij jongeren, terwijl religieuze boeken populairder bleken 

bij ouderen. 
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3 Kranten 
 

Europa wordt nog steeds gezien als een “kranten continent”, met het hoogste aantal krantenlezers en de 

hoogste krantencirculatie in de wereld (Ostergaard, 1997; Gustafsson en Weibull, 1996; WAN, 2000). 

Uit analyse van publieksgegevens van de EU lidstaten in 1980,1989 en 1998 in verband met het lezen van 

kranten blijkt op het eerste zicht dat kranten als bron voor politieke informatie het goed doen in de 

bestudeerde landen (België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en 

UK). Van 1980 tot 1989 is het dagelijks lezen van kranten lichtjes toegenomen, in de jaren 90 

daarentegen was er een duidelijke daling. Er vond een snelle daling plaats van het lezen van kranten in 

Frankrijk, Denemarken, Luxemburg en UK. Enkel in Nederland en Italië was de daling kleiner dan 

gemiddeld en in Duitsland was het dagelijks lezen van kranten zelfs marginaal toegenomen (Lauf, 2001).  

Robinson (1980) en Mayer (1993) bestudeerden tijdconsumptiepatronen door gegevens uit verschillende 

US studies te vergelijken, ze besluiten dat er een daling is in de frequentie van het lezen van kranten in de 

US. Omdat Europa als een krantencontinent wordt gezien, zal het zwaar getroffen worden als een trend 

gelijkaardig aan die in de US zich voordoet (Lauf, 2001). 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) en Berg en Kiefer (1992) die respectievelijk het leesgedrag in 

Nederland en Duitsland bestudeerden, zijn individuen minder tijd gaan besteden aan het lezen van 

kranten. Knulst en Kraaykamp zagen deze daling in de periode 1975-1990, Berg en Kiefer (1992) in de 

periode 1970-1990. Knulst en Kraaykamp maakten een vergelijking met boeken en tijdschriften en 

vonden dat de tijd die aan kranten werd besteed niet zoveel terugliep als bij tijdschriften en boeken. Ook 

als de aandacht voor kranten gerelateerd wordt aan de beschikbare vrije uren, blijkt de teruggang bij 

kranten minder sterk dan bij tijdschriften en boeken. Het percentage van de totale leestijd dat aan kranten 

wordt besteed, is in de recente periode zelfs nog enigszins gestegen, van 41% in 1975 naar 43% in 1990. 

Deze relatieve positieverbetering binnen de totale leestijd heeft zich voornamelijk in de periode tussen 

1980 en 1990 voorgedaan (Knulst en Kraaykamp, 1996). Berg en Kiefer (1992) vonden dat de daling in 

de tijd die individuen aan kranten besteedden verschillend was naargelang bepaalde sociale kenmerken 

namelijk leeftijd en opleiding (zie verder). 

 

3.1 Geslacht 
 

In dit deel wordt eerst nagegaan of er in de literatuur een relatie gevonden is tussen geslacht en het 

dagelijks lezen van kranten, vervolgens wordt nagegaan of er een relatie is tussen geslacht en soort krant 

en daarna wordt nagegaan of er een relatie is tussen geslacht en soort lezer. 

In sommige landen (zoals in Duitsland en Luxemburg) heeft geslacht geen impact op het dagelijks lezen 

van kranten terwijl het in andere landen (zoals in Italië of Frankrijk) zijn discriminerende kracht  heeft 



Hoofdstuk 2: Leesgedrag                                                                                           Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        21 

verloren. In België, Denemarken, Ierland en Nederland is er wel een relatie tussen geslacht en het 

dagelijks lezen van kranten: mannen lezen dagelijks meer in kranten dan vrouwen (Lauf, 2001).  

Ook uit het onderzoek van het leesgedrag van de Nederlandse populatie van Knulst en Kraaykamp (1996) 

blijkt een relatie te bestaan tussen het lezen van kranten en geslacht: kranten zijn de enige soort lectuur 

die meer gelezen wordt door mannen dan door vrouwen. Maar het verschil tussen mannen en vrouwen is 

in 1990 kleiner dan in 1975 doordat mannen het lezen in kranten sterker gereduceerd hebben dan 

vrouwen (Knulst en Kraaykamp, 1996).  

Dus volgens de twee bovenstaande onderzoeken lezen mannen meer in kranten dan vrouwen in 

Nederland, België, Denemarken en Ierland en is er geen relatie (meer) tussen geslacht en het lezen van 

kranten in Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk.  

Tot hiertoe werden kranten algemeen besproken, hierna wordt gekeken of er relaties zijn tussen geslacht 

en de verschillende soorten kranten. 

Knulst en Kraaykamp (1996) maakten een onderscheid tussen landelijke kwaliteitspers, populaire 

landelijke pers en regionale dagbladen. Het viel hen op dat het hierboven gesignaleerde overwicht van 

mannen zich voornamelijk voordeed bij de leestijd in regionale dagbladen. Opmerkelijk was dat vrouwen 

aan het lezen in krant zoals NRC Handelsblad, de Volkskrant of Trouw (dit zijn landelijke 

kwaliteitskranten) wel evenveel tijd besteedden als mannen. Dit opmerkelijke evenwicht kwam ook reeds 

in 1975 al voor (Knulst en Kraaykamp, (1996)).  

Hierna wordt gekeken of er een relatie is tussen geslacht en soort lezer. Van Eijck en Van Rees (2000) 

vergeleken data van twee Nederlandse onderzoeken: een eerste onderzoek werd uitgevoerd in 1975 bij 

1309 respondenten en het tweede onderzoek in 1995 bij 3227 respondenten. Ze maakten een onderscheid 

naar soort lezer. Zo onderscheiden ze de entertainmentlezers, de informatielezers, de regionale lezers en 

de zeldzame lezers. Hierna volgt wat Van Eijck en Van Rees (2000) verstaan onder elk van die 

verschillende soorten lezers. Entertainmentlezers hebben geen interesse in kwaliteitskranten, dit zijn 

kranten waarvan de focus op socio-economische, politieke en hoog culturele informatie ligt zoals bv. The 

New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post. De waarschijnlijkheid dat 

entertainmentlezers een regionale krant zouden lezen is bijna nul. Regionale kranten bevatten een mix aan 

informatie en entertainment, voorbeelden daarvan zijn Arkansas Republic en The Philadelphia Inquirer. 

Ook de waarschijnlijkheid dat ze een populaire krant zouden lezen is sterk gedaald. Bij populaire kranten 

ligt de focus op “light entertainment”, ‘human interest” en beroemdheden, voorbeelden daarvan zijn USA 

Today en New York Post. Informatielezers zijn intensieve lezers van kwaliteitskranten. Ze hebben weinig 

interesse in regionale kranten en nog minder in populaire kranten. Als we hun leesgedrag van 1975 met 

1995 vergelijken, zien we dat hun interesse in kwaliteitskranten is toegenomen, in regionale kranten nog 

verminderd is en in populaire kranten helemaal verdwenen is. Regionale lezers zijn lezers die vooral in 

regionale kranten lezen. Zeldzame lezers zijn personen die zelden lezen. 

Vrouwen maken meer kans dan mannen om tot de entertainmentlezers en tot de regionale lezers te 

behoren. Mannen maken meer kans dan vrouwen om tot de zeldzame lezers te behoren. De impact van 
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geslacht op de kans om tot de informatielezers te behoren is verwaarloosbaar (Van Eijck en Van Rees, 

2000). 

 

3.2  Leeftijd 
 

In dit deeltje zal achtereenvolgens besproken worden: de relatie tussen leeftijd en het lezen van kranten, 

de relatie tussen leeftijd en soort krant en de relatie tussen leeftijd en soort lezer. 

Volgens veel studies is leeftijd de belangrijkste determinant van het lezen van kranten en de daling daarin 

(McGrath, 1993; Schlagheck, 1998; Cheever en Rimmer, 1999; Thurlow and Milo, 1993). Knulst en 

Kraaykamp (1996) vonden een positieve relatie tussen leeftijd en tijd die men besteed aan het lezen van 

kranten: in 1990 besteedde de leeftijdsklasse van 60 jaar en ouder bijna 10 keer zoveel tijd aan het lezen 

van kranten dan de 12-19 jarigen. Er is eensgezindheid in de literatuur over het feit dat in alle 

leeftijdsklassen minder gelezen wordt en dat deze daling zich vooral bij jonge mensen voordoet. Knulst 

en Kraaykamp (1996) bestudeerden het leesgedrag van de Nederlandse populatie over de periode 1975-

1990 en vonden dat de algemene daling in alle leeftijdklassen het grootst was bij de 20-29 jarigen. 

Robinson (1980) die het leesgedrag van het Amerikaanse publiek over de periode 1946-1977 bestudeerde, 

kwam tot dezelfde bevinding. Ook volgens Berg en Kiefer (1992), die het leesgedrag van de Duitse 

populatie bestudeerden, en Gerhads en Klingler (1999), die het mediagebruik in Duitsland bestudeerden 

in de periode 1970-1990, hebben jonge mensen hun leestijd het meest verminderd. Berg en Kiefer (1992) 

merken op dat het vooral jonge mensen met een gematigde opleiding betreft. Lauf (2001) analyseerde 

publieksgegevens van de EU lidstaten (namelijk Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, 

Nederland, UK, Italië en Ierland) in 1980, 1989 en 1998 in verband met het lezen van kranten. Hij vond 

dat leeftijd de sterkste voorspeller was van het dagelijks lezen van kranten. Hij bestudeerde ook de relatie 

tussen “birth cohorts” (dit zijn mensen die in dezelfde periode geboren werden) en dagelijks kranten lezen 

en vond dat deze relatie negatief was. Deze negatieve relatie was het meest uitgesproken in Luxemburg, 

Denemarken, België, Frankrijk en Nederland. Met deze negatieve relatie bedoelt hij dat elke generatie 

minder leest dan de generatie die ze vervangt. Gecombineerd met het leeftijdseffect geeft dit: elke 

generatie leest meer naarmate ze ouder wordt, maar minder dan de generatie die ze vervangt (Lauf, 2001). 

Over de relatie tussen leeftijd en het lezen van kranten kunnen we dus besluiten dat men meer leest 

naarmate men ouder wordt, dat de algemene daling in het lezen zich vooral voordoet bij jonge mensen en 

dat elke generatie minder leest dan de generatie die ze vervangt.  

Vervolgens kijken we naar de relatie tussen leeftijd en soort krant. Knulst en Kraaykamp (1996) maken 

een onderscheid tussen landelijke kwaliteitspers, populaire landelijke pers en regionale dagbladen. Ze 

vonden dat jonge mensen hun leestijd vooral in populaire landelijke pers en regionale dagbladen hadden 

gereduceerd (in de periode 1970-1990). Opmerkelijk was dat jonge mensen in de periode 1970-1990 het 

lezen van kwaliteitskranten niet of nauwelijks gereduceerd hadden, terwijl ouderen dat wel gedaan 

hadden. Toch worden kwaliteitskranten nog steeds meer gelezen door ouderen dan door jongeren, maar 



Hoofdstuk 2: Leesgedrag                                                                                           Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        23 

het verschil tussen jong en oud in 1990 is minder groot dan in 1975 en ook beduidend minder dan bij de 

twee overige soorten kranten in 1990 (Knulst en Kraaykamp, 1996).  

Van Eijck en Van Rees (2000) bestudeerden de relatie tussen leeftijd en soort lezer. Ze vonden dat jonge 

mensen de meeste kans hadden om tot de entertainmentlezers en de zeldzame lezers te behoren. 35-50 

jarigen maken het meeste kans om tot de informatielezers te behoren en 50-64 jarigen hebben de meeste 

kans om bij de regionale lezers te behoren (Van Eijck en Van Rees, 2000). 

 

3.3 Vrije tijd 
 

Personen die het druk hebben met hun verplichtingen besteden minder tijd aan kranten dan diegenen die 

weinig te doen hebben (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Mensen met meer vrije tijd hebben een grotere kans om bij de informatielezers en de regionale lezers te 

behoren, mensen met weinig vrije tijd maken meer kans om tot de zeldzame lezers te behoren (Van Eijck 

en Van Rees, 2000). 

 

3.4 Opleidingsniveau 
 

Achtereenvolgens wordt de relatie besproken tussen opleidingsniveau en het lezen in kranten, 

opleidingsniveau en soorten kranten en opleidingsniveau en soort krantenlezer. 

Knulst en Kraaykamp (1996) bestudeerden het leesgedrag van de Nederlandse populatie en vonden dat 

naarmate het opleidingsniveau hoger is, er meer tijd wordt besteed aan het lezen van kranten. Dit verband 

is tussen 1975 en 1990 sterker geworden (Knulst en Kraaykamp, 1996).  

Gustafsson en Weibull (1996, 1997) vonden voor landen met een hoge krantenpenetratie, zoals Noord-

Europese landen, een sterke daling in het lezen van kranten bij laag opgeleide lezers. Bogart (1989) vond 

dat de krantenlezers steeds meer uit beter opgeleiden bestaan.  

Dit alles duidt dus op het bestaan van een positieve relatie tussen opleidingsniveau en het lezen van 

kranten. Echter, Lauf (2001) bestudeerde enkele jaren later het leesgedrag van kranten in Luxemburg, 

Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, UK, Italië en Ierland. Hij vond dat opleiding in 

geen enkele van de bestudeerde landen nog invloed had op het dagelijks lezen van kranten. In 1998 was 

opleiding volgens hem dus niet langer een significante voorspeller van het dagelijks lezen van kranten 

(Lauf, 2001).  

Tot zover de relatie tussen opleidingsniveau en het lezen van alle kranten samen. Hierna volgt een 

bespreking van de relatie tussen opleidingsniveau en soort krant. Knulst en Kraaykamp (1996) maken een 

onderscheid tussen landelijke kwaliteitspers, populaire landelijke pers en regionale dagbladen. Ze vonden 

dat kwaliteitskranten hun lezers voornamelijk uit het hoger opgeleide bevolkingsdeel rekruteren. Dit 

profiel week zowel in 1975 als in 1990 het meest af van dat van de lezerskring van regionale dagbladen. 

Hier zijn de lager opgeleiden relatief sterk vertegenwoordigd. De forse uitval van lager opgeleide lezers 
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die ten aanzien van alle kranten samen werd vastgesteld, heeft zich bij de regionale pers niet voorgedaan. 

Die uitval was het grootst bij de kwaliteitspers. Ook onder middelbaar opgeleide lezers van 

kwaliteitskranten was de teruggang aanzienlijk. Populaire landelijke pers werd relatief het meest gelezen 

door middelbaar opgeleiden en het minst door lager opgeleiden (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Tenslotte wordt gekeken naar de relatie tussen opleidingsniveau en soort lezer. Het is waarschijnlijk dat 

vooral lager opgeleiden tot de entertainment lezers en de regionale lezers behoren, hoe hoger het 

opleidingsniveau hoe hoger de kans om tot de informatielezers te behoren. Onder de zeldzame lezers zijn 

vooral laaggeschoolden te vinden (Van Eijck en Van Rees, 2000). 

 

3.5 Soort krant 
 

Vergelijkt men de tijd besteed aan verschillende soorten kranten (landelijke kwaliteitspers, populaire 

landelijke pers en regionale dagbladen) in procenten uitgedrukt van alle aan kranten lezen bestede tijd 

over de periode 1975-1990 dan blijkt het volgende. De tijd besteed aan landelijke kwaliteitspers is over 

die periode lichtjes toegenomen: in 1975 werd 16% van alle aan kranten lezen bestede tijd aan landelijke 

kwaliteitspers besteed, in 1990 is dit naar 18% gestegen. De tijd besteed aan populaire landelijke pers is 

van 34% naar 26% gedaald. Aan regionale kranten werd in 1990 (56%) meer tijd besteed dan in 1975 

(50%). In 1990 besteedde men dus 56% van alle aan kranten lezen bestede tijd aan het lezen van 

regionale kranten, 26% aan het lezen van populaire landelijke pers en 18% aan het lezen van landelijke 

kwaliteitspers (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

 

4 Tijdschriften 
 

Doorheen de jaren is het karakter van tijdschriften nogal veranderd. Tijdschriften zijn niet langer de 

massamedia van de jaren 50, ze zijn veranderd in gespecialiseerde bladen, gericht op bepaalde segmenten 

van de bevolking. In de jaren zestig en zeventig is het gebruik van tijdschriften een aangelegenheid voor 

individuen geworden. Het Nederlandse publiek heeft aanvankelijk gretig gereageerd op de geschetste 

specialisatie in het aanbod, de tijd besteed aan tijdschriften steeg tussen 1955 en 1975. Maar na 1975 is de 

aan tijschriften bestede tijd gaan dalen. Uitgevers reageerden hierop door nieuwe titels en specialiteiten 

uit te brengen, maar dit kon de daling in de tijd besteed aan tijdschriften niet stoppen (Knulst en 

Kraaykamp, 1996). 

 

4.1 Geslacht 
 

Zowel in 1975, 1985 als in 1990 lazen vrouwen meer in tijdschriften dan mannen. Vrouwen en mannen 

hebben hun aandacht voor alle tijdschriften bijeen genomen in ongeveer dezelfde mate gereduceerd. Dit 
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patroon valt echter verschillend uit als men de afzonderlijke soorten tijdschriften beschouwt. Voor 

mannen was de teruggang sterker bij opinie-, omroep-, huis-aan-huis- en vrouwenbladen. Vrouwen of 

meisjes hebben de leestijd sterker gereduceerd bij boulevard-, jongeren- en hobbybladen. Mannen en 

jongens hebben bij het lezen van boulevard-, jongeren- en hobbybladen een overwicht verkregen of dit 

versterkt. De ondervertegenwoordiging van vrouwen die in 1975 bij het lezen van opiniebladen werd 

waargenomen, is in 1990 verdwenen (Knulst en Kraaykamp, 1996).  

Ook bij de tijdschriften maken Van Eijck en Van Rees (2000) een indeling van de lezers. Ze 

onderscheiden entertainmentlezers, informatielezers, regionale lezers en zeldzame lezers. Deze lezertypes 

worden hierna verduidelijkt. Entertainmentlezers hebben geen interesse in opinietijdschriften. Dit zijn 

tijdschriften waarvan de focus op socio-economische, politieke en hoog culturele informatie ligt. 

Entertainmentlezers zijn daarentegen intensieve gebruikers van “special interest magazines”, 

vrouwentijdschriften, roddelbladen en “showbusiness” tijdschriften. “Special interest magazines” en 

vrouwentijdschriften bevatten een mix van informatie en entertainment, voorbeelden hiervan zijn Better 

Homes and Gardens en PC Magazine. Bij roddelbladen en “showbusiness” tijdschriften ligt de focus op 

“light entertainment”, “human interest” en beroemdheden. Het leesprofiel van entertainmentlezers van 

1995 is verschillend van dat van 1975: ze lezen steeds minder. Informatielezers lezen vaak in opinie 

tijdschriften, een gematigde interesse in “Special interest magazines” en vrouwentijdschriften en weinig 

interesse in roddelbladen en “showbusiness” tijdschriften. Over de jaren heen (1975-1995) is hun 

interesse in opinietijdschriften gedaald, in “Special interest magazines” en vrouwentijdschriften ongeveer 

gelijk gebleven en in roddelbladen en “showbusiness” tijdschriften licht gedaald. Regionale lezers lezen 

vooral “special interest magazines” en vrouwentijdschriften. Zeldzame lezers zijn lezers die zelden lezen. 

De kans dat vrouwen tot de entertainmentlezers behoren is groter dan de kans dat mannen daartoe 

behoren Vrouwen maken ook meer kans dan mannen om tot de regionale lezers te behoren. Mannen 

maken meer kans dan vrouwen om tot de zeldzame lezers te behoren. De impact van geslacht op de kans 

om tot de informatielezers te behoren is verwaarloosbaar (Van Eijck en Van Rees, 2000). 

 

4.2  Leeftijd 
 

Knulst en Kraaykamp (1996) vinden tussen leeftijd en lezen in tijdschriften een positieve relatie terug: 

hoe ouder men wordt, hoe meer tijd men besteed aan het lezen van tijdschriften.  

Vervolgens kijken we naar de relatie tussen leeftijd en de lezerstypes van Van Eijck en Van Rees (2000). 

Hoe jonger men is, hoe groter de kans om tot de entertainmentlezers te behoren. Hoe ouder men wordt, 

hoe groter de kans om tot de informatielezers te behoren, vooral voor de 35-50 jarigen. Mensen van 

middelbare leeftijd, en dan vooral de 50 tot 64 jarigen, maken de meeste kans om tot de regionale lezers 

te behoren. Bij de zeldzame lezers bevinden zich vooral jongeren (Van Eijck en Van Rees, 2000). 
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4.3 Vrije tijd 

 

Knulst en Kraaykamp (1996) vinden een positieve relatie tussen vrije tijd en tijd die men besteed aan het 

lezen van tijdschriften: naarmate men minder werk te doen heeft, besteed men meer tijd aan het lezen van 

tijdschriften. 

Hierna bekijken we de relatie tussen vrije tijd en de lezerstypes van Van Eijck en Van Rees (2000). 

Mensen met meer vrije tijd hebben een grotere kans om bij de informatielezers en tot de regionale lezers 

te behoren, mensen met minder vrije tijd maken meer kans om tot de zeldzame lezers te behoren (Van 

Eijck en Van Rees, 2000). 

 

4.4 Opleidingsniveau 
 

Terwijl opleidingsverschillen van grote invloed zijn geweest op de mate van teruggang bij het lezen als 

geheel, is dit bij tijdschriften minder het geval. Zowel aan de onder- als bovenkant van de 

opleidingsverdeling heeft de teruggang in de periode 1975-1990 zich het sterkst voorgedaan. Onder de 

groep met lager onderwijs en lager beroepsonderwijs bedroeg de teruggang tussen 35% en 40%, onder de 

universitair gevormden liefst 54%. Onder de groep met mavo en hoger beroepsonderwijs was de 

teruggang over de hele periode minder dan gemiddeld (Knulst en Kraaykamp, 1996). De verschillen in 

tijd besteed aan tijdschriften tussen de verschillende soorten opgeleiden zijn kleiner geworden doorheen 

de jaren. Onderstaande tabel (tabel 2.1) is een deel van tabel 6.3 uit Knulst en Kraaykamp (1996). 

 

Tabel 2.1 Tijd besteed aan lezen van tijdschriften naar opleiding in 1975, 1985 en 1990 

opleidingsniveau 1975 1985 1990 

Lo, vglo, lavo 1,8 1,5 1,1 

Lbo 2,1 1,7 1,4 

Ulo, mavo 1,8 1,7 1,4 

Havo, vwo, mbo 2,2 1,8 1,4 

Hbo 1,9 1,8 1,7 

universiteit 3,2 1,8 1,5 

Bèta .11 .06 .08 

 

Kijken we nu naar wie (lager opgeleiden, middelbaar opgeleiden en hoger opgeleiden) wat (boulevard-, 

opinie-, hobby- en vrouwenbladen) leest dan vinden we het volgende. Hoger opgeleiden lezen in 1990 het 

meest in hobbybladen en het minst in boulevardbladen. Lager opgeleiden lezen in 1990 het meest in 

vrouwenbladen en het minst in opiniebladen. Middelbaar opgeleiden lezen in 1990 het meest in 

vrouwenbladen en het minst in boulevardbladen. Kijken we naar wat door wie gelezen wordt in 1990 dan 
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blijkt dat boulevardbladen het meest door lager opgeleiden en het minst door hoger opgeleiden worden 

gelezen. Opiniebladen worden het meest gelezen door hoger opgeleiden en het minst door lager 

opgeleiden. Hobbybladen worden het meest gelezen door hoger opgeleiden en het minst door lager 

opgeleiden. Vrouwenbladen worden het meest gelezen door lager opgeleiden en het minst door hoger 

opgeleiden (Knulst en Kraaykamp, 1996). 

Ten slotte bespreken we de relatie tussen opleidingsniveau en lezerstype. Het is waarschijnlijk dat vooral 

lager opgeleiden tot de entertainmentlezers en regionale lezers behoren, hoe hoger het opleidingsniveau 

hoe hoger de kans om tot de informatielezers te behoren. Bij de zeldzame lezers bevinden zich vooral 

laaggeschoolden (Van Eijck en Van Rees, 2000). 

 

4.5 Soort tijdschrift 
 

Knulst en Kraaykamp (1996) maken bij de tijdschriften een onderscheid tussen vrouwenbladen, 

hobbybladen, huis-aan-huis bladen, omroepbladen, opiniebladen, boulevardbladen en jeugdbladen. 

Stellen we de totale aan tijdschriften bestede tijd gelijk aan 100% dan ziet de aan de verschillende soorten 

tijdschriften bestede tijd er als volgt uit: 

 

Tabel 2.2 Tijd besteed aan diverse soorten tijdschriften in 1975 en 1990 

 1975 1990 

Vrouwenbladen 25% 27% 

hobbybladen 24% 25% 

Huis-aan-huis bladen 22% 27% 

Omroepbladen 9% 5% 

Opiniebladen 8% 6% 

Boulevardbladen 8% 6% 

jeugdbladen 5% 4% 

 

Tabel 12 is figuur 6.3 uit Knulst en Kraaykamp (1996). We zien dus dat het aandeel van vrouwenbladen, 

hobbybladen en huis-aan-huis bladen is toegenomen in de totaal aan tijdschriften bestede tijd over de 

periode 1975-1990, terwijl het aandeel van de overige bladen is afgenomen (Knulst en Kraaykamp, 

1996). 

Berekend over alle tijdschriften tezamen is de tijd besteed aan tijdschriften steeds afgenomen, maar deze 

uitkomst is vooral bepaald door de daling in leestijd bij de omroepbladen en huis-aan-huisbladen. Aan 

hobbybladen werd tussen 1985 en 1990 significant meer tijd besteed (Knulst en Kraaykamp, 1996).  
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Hoofdstuk 3: Big Five en media 
 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het belang van persoonlijkheidskenmerken bij mediavoorkeur en 

het belang om ze te incorporeren in mediaonderzoek. Vervolgens wordt uitleg gegeven over de 

belangrijkste onderzoeken. Daarna worden voor elk van de vijf persoonlijkheidskenmerken de in de 

literatuur gevonden relaties met media beschreven. 

 

1  Algemeen 
 

Er is grote eensgezindheid in de literatuur over het feit dat persoonlijkheidskenmerken een invloed 

hebben op de voorkeur voor bepaalde media: 

• Vroeg onderzoek identificeerde reeds talrijke unieke individuele karakteristieken, zoals 

“emotional insecurity” (Cantril, 1940), “social isolation” (Herzog, 1944), “intellectual ability” 

(Hovland, Janis & Kelly, 1953) en ‘‘predispositions, group membership, personality patterns, and 

the like’’ (Klapper, 1960, p. 251), die media-inhoud voorkeuren beïnvloeden (Weaver, 2003). 

• Sommige onderzoeken (Weaver, 1991; Nolan & Patterson, 1990; Stanford, 1984) suggereren dat 

consideratie van persoonlijkheidskenmerken van een publiek een aanzienlijke verlichting kan 

bieden in veel inhoudsvoorkeuren (Weaver, 2000). 

• Mensen maken, afhankelijk van hun persoonlijkheidskenmerken, verschillende media keuzes 

(Larson, 1995). 

• Volgens Rosengren (1974) hebben persoonlijkheidskenmerken een belangrijke impact bij de 

selectie van media 

 

Persoonlijkheidskenmerken hebben dus volgens bovenstaande auteurs een invloed op de voorkeur voor 

bepaalde media. Daarom zeggen volgende auteurs dat het belangrijk is deze persoonlijkheidskenmerken 

te incorporeren in mediaonderzoek: 

• Volgens Rosengren (1974) hebben persoonlijkheidskenmerken een belangrijke impact bij de 

selectie en het gebruik van media. Hij concludeerde dat het bijna vanzelfsprekend is om zulke 

individuele verschillen te incorporeren in mediaonderzoek.  

• Ook Wober (1986) duidt op de noodzaak om persoonlijkheidskenmerken op te nemen in 

mediaonderzoek. 

• Vroeger onderzoek heeft aangetoond dat het Big Five model een waardevol kader vormt voor het 

onderzoek van de effecten van persoonlijkheid op mediagebruik (Kraaykamp & van Eijck, 2005).  

• Volgens Weaver (1991) is inachtname van persoonlijkheidskenmerken van mediapublieken reeds 

lang herkend als een sleutelcomponent om zowel het gebruik als de effecten van massamedia te 

begrijpen.  
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Hoewel persoonlijkheidskenmerken een essentiële rol spelen in massacommunicatietheorie, is er 

verrassend weinig onderzoek gedaan over persoonlijkheidskenmerken en media ( Palmgreen, Wenner & 

Rosengren, 1985; Webster & Wakshlag, 1983).  

 

2  Uitleg over de voornaamste gebruikte onderzoeken 
 

2.1 Onderzoek van Kraaykamp (2001) 
 

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe mediavoorkeur gerelateerd is aan persoonlijkheidskenmerken en 

“parental media socialization practices”. Het onderzoek gebeurde aan de hand van de “Family Survey of 

the Dutch Population (FSDP-1998)” uitgevoerd in 1998. De FSDP onderzoekt de verschillende aspecten 

van de levensloop van respondenten ouder dan 18 en jonger dan 65. Daaruit werden respondenten van 

minstens 25 jaar geselecteerd. De uiteindelijke steekproef bestaat uit 1714 Nederlandse respondenten. In 

dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 4 afhankelijke variabelen: “popular book reading”, “serious 

book reading”, “popular television watching” en “serious television watching”. “popular book reading” 

verwijst naar het lezen van romantische romans, familie romans en regionale romans, terwijl “serious 

book reading” verwijst naar het lezen van Nederlandse literatuur, vertaalde literatuur en literatuur in het 

Engels of Frans. “Popular television watching” verwijst naar entertainment (quizzen en shows), films en 

serries. “serious television watching” daarentegen verwijst naar informatieve programma’s ( nieuws en 

actualiteit) en artistieke programma’s (kunst, “high culture” en klassieke concerten). In het onderzoek 

worden volgende controlevariabelen opgenomen: geslacht, geboortecohort, urbanisatie, godsdienst, het al 

dan niet samenwonen met een partner, het al dan niet hebben van inwonende kinderen en ofdat die 

kinderen jonger zijn dan 12 jaar en het aantal uren betaald werk. 

De persoonlijkheidskenmerken worden gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van Big Five. Dit 

is een gestandaardiseerde schaal bestaande uit 30 items gemeten aan de hand van een 7-puntenschaal. 

Van deze 30 items verwijzen er 6 naar “extraversion”, 6 naar “emotional stability”, 6 naar “openness”, 6 

naar  “conscientiousness” en 6 naar “friendliness”. 

Uit dit onderzoek blijkt “openness” een belangrijke trek is om voorkeur te voorspellen. Er werd gevonden 

dat open personen serieuze media-inhoud verkiezen: ze houden zowel van complexe inhoud in boeken als 

van complexe inhoud op tv. Kraaykamp (2001) vindt het opvallend dat het effect van “openness” van 

dezelfde magnitude is zowel voor literair lezen als voor serieuze tv-programma’s. Dit bevestigt het 

vermoeden dat over het algemeen verschillen in media minder belangrijk zijn dan verschillen in inhoud. 

Kraaykamp (2001) benadrukt dat media consumenten inhoud selecteren en niet enkel media. Verder vond 

hij dat populaire fictie lezers vooral bestaan uit consciëntieuze personen, terwijl populaire tv vooral 



Hoofdstuk 3: Big Five en media                                                                                Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        30 

geliefd is bij emotioneel onstabiele en vriendelijke personen. De relevante resultaten van dit onderzoek 

worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per persoonlijkheidstrek.  

 

2.2 Onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) 
 

Kraaykamp en van Eijck (2005) gingen de impact na van de Big Five persoonlijkheidskenmerken op 

mediavoorkeur (tv-programma’s) en culturele participatie (het lezen van boeken, musea bezoeken en 

concerten bijwonen). Het onderzoek gebeurde aan de hand van de “Family Survey of the Dutch 

Population (FSDP)”. De FSDP onderzoekt de verschillende aspecten van de levensloop van respondenten 

ouder dan 18 en jonger dan 70. Ze gebruikten een FSDP uitgevoerd in 1998 bij 2029 respondenten uit 

1140 huishoudens en een FSDP uitgevoerd in 2000 bij 1561 respondenten uit 850 huishoudens. Deze 

datasets werden samengevoegd en de uiteindelijke dataset bestond uit 3156 respondenten, ouder dan 25, 

die niet meer bij hun ouders woonden. De Big Five persoonlijkheidskenmerken werden onderzocht aan de 

hand van een korte versie van de Big Five omdat ze deze dan bij een nationaal representatief onderzoek 

konden voegen. Elk van de Big Five persoonlijkheidskenmerken werd aan de hand van 6 items gemeten 

op een 7-puntenschaal. Ondanks het feit dat slechts 6 items werden gebruikt per trek, is de 

betrouwbaarheid van de vijf persoonlijkheidskenmerken hoog (alle Cronbach’s Alpha’s zijn hoger dan 

0.80). Met betrekking tot voorkeur voor tv-inhoud werden 4 soorten programma’s onderscheiden: 

culturele programma’s, informatieve programma’s, soaps en erotische programma’s. Met betrekking tot 

voorkeur voor boeken onderscheidden ze: literaire Nederlandse boeken (dit zijn literaire Nederlandse 

romans en vertaalde literaire romans), literaire boeken in een vreemde taal (dit is Engelse en Franse 

literatuur), spannende romans (dit zijn spannende romans, science fiction romans en oorlogsromans) en 

romantische romans (dit zijn romantische romans, familie en regionale romans). De concerten werden 

onderverdeeld in klassieke concerten en popconcerten en de musea werden onderverdeeld in kunstmusea 

en historische musea. In het onderzoek werd rekening gehouden met 7 controlevariabelen: “birth cohort”, 

geslacht, opleidingsniveau, arbeidsmarktstatus, aantal uren gewerkt per week bij betaalde arbeid, het al 

dan niet samenleven met een partner en of er kinderen thuis wonen. Er werd gevonden dat alle 

persoonlijkheidskenmerken, behalve extraversie, een substantieel effect hadden op lezen, culturele 

participatie en tv-voorkeur. Vooral “openness” speelt een belangrijke rol. Wat lezen betreft, hebben open 

personen een duidelijke voorkeur voor complexe en stimuleren genres (literatuur en spannende romans), 

terwijl ze niet houden van romantische fictie. “conscientiousness” en “agreeableness” zijn significant 

negatief gerelateerd aan het lezen van literatuur, waarschijnlijk omwille van de vaak complexe en 

onconventionele inhoud van literatuur. Spannende romans worden minder vaak gelezen door 

consciëntieuze personen. Romantische fictie wordt het meest gelezen door emotioneel onstabiele, 

vriendelijke en consciëntieuze personen. In verband met culturele participatie werd gevonden dat open 

personen vooral graag kunstmusea en historische musea bezoeken, maar dat ze ook graag naar klassieke 

concerten en popconcerten bijwonen. Vriendelijke mensen bezoeken niet graag kunstmusea. Vriendelijke 



Hoofdstuk 3: Big Five en media                                                                                Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        31 

mensen verkiezen populaire en conventionele culturele activiteiten boven complexe en serieuze culturele 

activiteiten. Consciëntieuze personen gaan niet graag naar popconcerten. Extraverten bezoeken niet graag 

historische musea. Wat tv-voorkeur betreft, vonden Kraaykamp en van Eijck (2005) het volgende. Open 

personen verkiezen culturele tv-programma’s en programma’s die focussen op informatie en nieuws, 

terwijl soaps het minst verkozen worden door open personen. De resultaten bevestigen de verwachting dat 

vriendelijke personen negatief zouden reageren op sensationele programma’s of programma’s die voor 

beroering zorgen. Soaps worden het meest verkozen door vriendelijke mensen, terwijl culturele 

programma’s, die vaak onconventionele onderwerpen belichten, het minst verkozen worden. Emotionele 

stabiliteit is negatief gerelateerd aan voorkeur voor soaps en erotische programma’s, die waarschijnlijk 

een vlucht uit het dagelijkse leven bieden zonder teveel spanning en stress in te houden. De relevante 

resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per 

persoonlijkheidstrek. 

 

2.3 Onderzoek van Finn (1997) 
 

Finn (1997) onderzocht de correlatie tussen de Big Five persoonlijkheidskenmerken en massa 

mediagebruik. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van onderzoeksdata verzameld bij 219 studenten van 

de universiteit van North Carolina. Deze universiteitsstudenten hielden dagboeken bij over de minuten die 

ze gespendeerd hadden aan tv-kijken, radio-luisteren, “pleasure reading”, film kijken en niet 

mediagerelateerde activiteiten, namelijk converseren, feesten, supporteren bij sporten en religieuze 

activiteiten. Gedurende 20 weken spendeerden de respondenten 60 tot 90 minuten per week aan het 

onderzoek. Finn (1997) haalde de relevante data uit drie zulke panels. Deze drie panel data kwamen tot 

stand in de periodes 1985-1986, 1986-1987 en 1987-1988. De vijf persoonlijkheidskenmerken werden 

gemeten aan de hand van de “NEO Personality Inventory” (180 uitspraken gemeten aan de hand van 5-

punt-Likertschalen) ontworpen door Costa en McCrae (1992). “Pleasure reading” aggregeert het lezen 

van boeken, tijdschriften en kranten.  

Finn (1997) vond dat “extraversion” significant negatief gecorreleerd is aan tv-kijken en “pleasure 

reading” en significant positief gecorreleerd is aan feesten en supporteren bij sporten. Voor “neurotism” 

vond hij geen significante correlaties. Hij vond dat “openness” significant positief gecorreleerd is met 

“pleasure reading”, naar de film gaan en converseren en significant negatief gecorreleerd met tv-kijken en 

religieuze activiteiten. “Agreeableness” bleek in dit onderzoek significant positief gecorreleerd met 

converseren en significant negatief gecorreleerd met tv-kijken. “Conscientiousness” bleek in dit 

onderzoek significant negatief gecorreleerd met “pleasure reading” en converseren. De relevante 

resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per 

persoonlijkheidstrek. 
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2.4 Onderzoek van Tirre en Dixit (1995) 

 

Tirre en Dixit (1995) onderzochten hoe individuele verschillen in leesinteresses relateren aan 

persoonlijkheidskenmerken en cognitieve bekwaamheid. Het onderzoek gebeurde bij 471 nieuwe US Air 

Force rekruten. De gemiddelde leeftijd was 20 jaar, 80% was 21 jaar of jonger. De 

persoonlijkheidskenmerken werden gemeten aan de hand van de 16PF vragenlijst (Cattell, Eber & 

Tatsuoka, 1970). Leesinteresses werden gemeten aan de hand van een vragenlijst waarbij de respondenten 

hun niveau van interesse moesten aanduiden voor 81 onderwerpen. Via factor analyse werden die 81 

onderwerpen dan gecombineerd tot 10 factoren: zie tabel 3.1 (zie bijlage 4). Tabel 3.1 is “tabel 1. Reading 

interest factors” uit Tirre en Dixit (1995). Tirre en Dixit (1995) vonden dat vliegeniers die hoog scoorden 

op: 

• emotionele stabiliteit veel leesinteresse hadden voor psychologie, filosofie, “arts and crafts”, 

religie en de Bijbel, wetenschap en wiskunde, maar weinig leesinteresse hadden voor 

entertainment gerelateerde onderwerpen. 

• extraversie veel leesinteresse hadden voor fitness, gezondheid en sport en entertainment. 

• “conscientiousness” weinig leesinteresse hadden voor “arts and crafts” en fictie. 

• “openness” veel leesinteresse hadden voor fictie en weinig leesinteresse hadden voor religie, de 

Bijbel, fitness, gezondheid, jagen, vissen en mechanische en constructie gerelateerde 

onderwerpen. 

• “agreeableness” veel leesinteresse hadden voor psychologie, filosofie, religie en de Bijbel en 

weinig leesinteresse hadden voor “arts and crafts”, mechanische en constructie gerelateerde 

onderwerpen, jagen, vissen, wiskunde en wetenschap. 

De relevante resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per 

persoonlijkheidstrek.  

 

2.5 onderzoek van Hall (2005) 

 

In dit onderzoek werd de impact nagegaan van persoonlijkheidskenmerken (“extraversion”, “neurotism” 

en ”psychotism”) op het gebruik van films, tv en radio en op genrevoorkeuren binnen die media. 175 

vrijwilligers, waarvan 120 vrouwen en 55 mannen, namen deel aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd 

van de respondenten was relatief laag omdat de steekproef voor 47% uit studenten of afgestudeerde 

studenten bestond: 47% was 18 tot 25 jaar oud, 15% was 26 tot 34 jaar oud, 25% was 35 tot 50 jaar oud 

en de rest was ouder dan 51. Het onderzoeksinstrument was een vragenlijst. Persoonlijkheid werd 

gemeten aan de hand van de verkorte versie van de “revised Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck, 

Eysenck & Barrett, 1985). Deze studie paste de originele items aan zodat de respondenten de mate 

waarmee ze akkoord gingen met elke bewering moesten aanduiden op een vijf punt Likert schaal. De 
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filmvoorkeur werd gemeten aan de hand van 11 genres, die vervolgens via factor analyse werden herleid 

tot 3 factoren: actiegeoriënteerde films (actie, horror, science fiction, thriller), “light” films (komedie, 

romantiek) en serieuze films (klassiekers, drama, documentaire). Tv-voorkeur werd gemeten aan de hand 

van 16 genres, die via factoranalyse werden herleid tot volgende factoren: factor 1 stond voor spelshows, 

realiteitsprogramma’s en praatshows, factor 2 stond voor serieuze programma’s (magazine programma’s, 

drama’s, documentaires) en de derde factor stond voor actiegeoriënteerde programma’s (actie 

programma’s, tekenfilms, kindershows, science fiction). Omdat Hall (2005) initieel weinig relaties vond 

tussen de persoonlijkheidskenmerken en mediagebruik, beschouwde ze de impact van 

persoonlijkheidskenmerken apart voor subgroepen in de steekproef. De steekproef werd ingedeeld op 

basis van geslacht en ras (blanke Amerikanen en Afrikaanse Amerikanen). Leeftijd werd als 

controlevariabele gebruikt.  

In dit onderzoek vond Hall (2005) dat: 

• extraverten ervan houden om thuis naar films te kijken. 

• extraverten zowel van actiegeoriënteerde tv-programma’s als van actiegeoriënteerde films 

houden. 

• “neurotism” significant negatief geassocieerd was met tv-kijken bij mannen (en dat deze relatie 

bij vrouwen niet significant was). 

De resultaten in verband met radiovoorkeur en “psychotism” ga ik niet bespreken omdat ik die hier niet 

relevant acht. De relevante resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals 

besproken per persoonlijkheidstrek.  

 

2.6 onderzoek van Weaver (1991) 
 

Persoonlijkheidskenmerken (“extraversion”, “neurotism” en ”psychotism”) en mediavoorkeuren ( “prime 

time” tv-programma’s, eigentijdse films en populaire muziek) werden geschat voor 119 mannelijke 

universiteitsstudenten aan de hand van een vragenlijst. De persoonlijkheidskenmerken werden gemeten 

aan de hand van de “Eysenck Personality Questionnaire (EQP; Eysenck & Eysenck, 1975). Deze 

vragenlijst bestaat uit 90 uitspraken. De respondenten moesten op een 10-puntenschaal aanduiden hoe 

goed de uitspraak bij hen past. De voorkeur voor tv-programma’s werd gemeten aan de hand van vier 

genres: actie, situationele humor, drama en informatie. De filmvoorkeur werd gemeten aan de hand van 

zes genres: avontuur, komedie, algemeen, romantiek, tragedie en horror.  

Weaver (1991) vond dat: 

• extraverten van comedy houden, maar niet van avontuur wat films betreft. 

• neuroten, wat tv-voorkeur betreft, van drama en informatieve programma’s houden en niet van 

actiegeoriënteerde programma’s, noch van situationeel-humoristische programma’s. 

• neuroten, wat filmvoorkeur betreft, van tragedie houden en niet van avontuur. 
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De resultaten in verband met muziek en “psychotism” ga ik niet bespreken omdat ik die hier niet relevant 

acht. De relevante resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per 

persoonlijkheidstrek.  

 

2.7 onderzoek van Weaver, Brosius en Mundorf (1993) 
 

Zij gingen de impact na van persoonlijkheidstype (“extraversion”, “neurotism” en ”psychotism”) en 

cultuur (Amerikaans, Duits) op voorkeur voor eigentijdse films. De steekproef bestond uit 162 

Amerikaanse universiteitsstudenten, waarvan 97 vrouwelijke, 62 mannelijke en van 3 was het geslacht 

onbekend, en 82 Duitse universiteitsstudenten waarvan het geslacht onbekend was. Het 

onderzoeksinstrument was een vragenlijst. De persoonlijkheidskenmerken werden gemeten aan de hand 

van de “Eysenck Personality Questionnaire” (EQP; Eysenck & Eysenck, 1975). Deze vragenlijst bestaat 

uit 90 uitspraken. De respondenten moesten op een 10-puntenschaal aanduiden hoe goed de uitspraak bij 

hen past. De filmgenres bestonden uit tragedie, “non-conformist drama”, horror en “sexual-comedy”. 

Weaver et al. (1993) vonden dat naarmate men hoger scoort op extraversie, men meer van “sexual-

comedy” houdt. Tussen extraversie en filmvoorkeur werden verder geen significante relaties gevonden. 

Tussen “neurotism” en filmvoorkeur werden geen significante relaties gevonden. De resultaten in verband 

met “psychotism” ga ik niet bespreken omdat ik die hier niet relevant acht. De relevante resultaten van dit 

onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per persoonlijkheidstrek.  

 

2.8 onderzoek van Weaver (2003) 
 

In dit onderzoek werden de psychologische bronnen van de motieven waarom iemand tv kijkt onderzocht 

aan de hand van drie persoonlijkheidstypes (“extraversion”, “neurotism” en ”psychotism”). Het 

onderzoeksinstrument was een vragenlijst. De steekproef bestond uit 1138 Amerikaanse studenten, 

waarvan 612 mannelijke en 526 vrouwelijke. De persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van de 36 

item korte versie van de “Eysenck Personality Questionnaire” (Eysenck et al., 1985). De motieven 

waarom iemand tv kijkt werden gemeten aan de hand van 20 items die herleid werden tot 5 factoren: 

tijdverdrijf, gezelschap, ontspanning, informatie en stimulatie.  

Weaver (2003) vond dat “extraversion” significante negatief gecorreleerd is met gezelschap, extraverten 

kijken dus niet naar tv omwille van het gezelschap. Verder vond Weaver (2003) significante positieve 

correlaties tussen “neurotism” enerzijds en tijdverdrijf, gezelschap en ontspanning anderzijds.   

De resultaten in verband met “psychotism” ga ik niet bespreken omdat ik die hier niet relevant acht. De 

relevante resultaten van dit onderzoek worden verder in dit hoofdstuk nogmaals besproken per 

persoonlijkheidstrek.  
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3  Extraversion 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de in de literatuur gevonden relaties tussen “extraversion” en 

printmedia, leesvoorkeur, media-inhoud, films en tv. 

  

 Printmedia 
 

Volgens Finn (1997) is “Extraversion” negatief gecorreleerd met “pleasure reading”. Mediagebruik zou 

introverten speciale mogelijkheden geven om in hun persoonlijke behoeften te voorzien (Nell, 1988). Zo 

kunnen introverten zich bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot printmedia, vooral boeken, omdat zulke 

media hen in staat stellen om controle te houden over de externe wereld (Nell, 1988). In de literatuur 

werd dus een negatieve relatie gevonden tussen de mate waarin iemand extravert is en het lezen van 

printmedia. 

 

 Leesvoorkeur 

 

Tirre en Dixit (1995) vonden dat extraverten vooral leesinteresse hadden in fitness, gezondheid, sport en 

“entertainment”. Kraaykamp en van Eijck (2005) vonden dat extraversie de enige persoonlijkheidstrek 

was die geen substantieel effect heeft op het type boek (Nederlandse literatuur, literatuur in een vreemde 

taal, spannende romans, romantische romans) dat men verkiest. Het feit dat Kraaykamp en van Eijck 

(2005) geen correlaties vinden tussen “extraversion” en leesvoorkeur en Tirre en Dixit (1995) wel, ligt 

waarschijnlijk aan het feit dat beide onderzoeken nogal verschillen van elkaar. Tirre en Dixit (1995) 

onderzoeken leesinteresse over het algemeen en bieden een brede waaier van onderwerpen (namelijk 81 

topics) aan waaruit de respondenten kunnen kiezen. Kraaykamp en van Eijck (2005) kijken enkel naar 

leesvoorkeur van boeken. Die boeken zijn bovendien slechts in 4 genres verdeeld. Daarenboven ligt de 

gemiddelde leeftijd van de respondenten uit het onderzoek van Tirre en Dixit (1995) lager dan bij de 

respondenten uit het onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005). 

 

 Media-inhoud 

 

Wat media-inhoud betreft schreven Kraaykamp en van Eijck (2005, pp 1677): “although it has been 

argued that extraverts favor serious, or complex, media content over popular content, this could not be 

confirmed by Kraaykamp (2001)”.  
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 Films 

 

Wat films betreft vond Hall (2005) dat “extraversion” positief gecorreleerd was met actie-georiënteerde 

films (actie, horror, science fiction, thriller). Deze correlatie werd echter niet teruggevonden via regressie 

analyse. Ze vond geen correlatie met “light” films (komedie, romantiek), noch met serieuze films 

(klassiekers, drama, documentaire). Weaver (1991) vond een negatieve correlatie tussen “extraversion” 

en avonturenfilms en een positieve relatie tussen “extraversion” en komedies. Hij vond geen correlatie 

tussen “extraversion” en algemene films, romantische films, tragedies en horror. Weaver, Brosius en 

Mundorf (1993) vonden dat mensen die hoger scoorden op “extraversion” een grotere voorkeur 

vertoonden voor “sexual-comedy” films dan zij die laag of gemiddeld scoorden op “extraversion”. De 

focus van de filmsamenvattingen die werden gebruikt lag op seksualiteit, humor en sociale situaties zoals 

feesten. Er werden geen correlaties gevonden met horror, non-conformist drama en tragedie. Zuckerman 

en Litle (1986) vonden dat “extraversion” geassocieerd was met horrorfilms bij de vrouwelijke kijkers. 

Tabel 3.2 vat dit samen (zie bijlage 4).  

 

Zuckerman et al. (1986) vonden dat “extraversion” positief gecorreleerd is met horror bij vrouwen (omdat 

vrouwen graag naar horror kijken in het bijzijn van mannen, dit zou hen een veilig gevoel geven). Weaver 

(1991) vond dat “extraversion” niet gecorreleerd was met horror, echter de steekproef uit dit onderzoek 

bestond enkel uit mannen. Ook Weaver et al (1993) vonden geen correlatie, hier is het geslacht voor een 

groot deel van de steekproef onbekend, maar we weten wel dat er minstens 25% mannen in zitten. Hall 

(2005) vond een positieve correlatie tussen “extraversion” en horror. De steekproef van Hall bestond voor 

69% uit vrouwen, er werd echter gecontroleerd voor de variabele geslacht, na deze controle besloot Hall 

(2005) niet dat dit resultaat enkel voor vrouwen gold. Deze tegenstrijdigheid kan wel liggen aan het feit 

dat Weaver (1991), Weaver et al. (1993) en Zuckerman et al. (1986) horror als een aparte variabele 

onderzochten, terwijl horror bij  Hall (2005) onderdeel uitmaakte van actiegeoriënteerde films. Weaver 

(1991) vond dat “extraversion” positief gecorreleerd was met komedies bij mannen. Hall (2005) vond 

geen correlatie, haar steekproef bestond grotendeels (69%) uit vrouwen, er werd echter gecontroleerd 

voor de variabele geslacht. Na deze controle vond ze geen correlatie tussen extraverte mannen en 

komedie. Komedies werden bij Weaver (1991) als een aparte variabele onderzocht, terwijl komedies bij 

Hall (2005) bij de “light films” hoorden. 

Wat filmsgenres betreft kunnen we dus besluiten dat: 

• extraverten actiegeoriënteerde films verkiezen 

• extraverten “sexual-comedy” films verkiezen 

• vrouwelijke extraverten horror films verkiezen 

• mannelijke extraverten komedies verkiezen 

• mannelijke extraverten niet van avonturenfilms houden 
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 TV 

 

Volgens Finn (1997) is “extraversion” negatief gecorreleerd met tv-kijken. Hall (2005) vond echter geen 

correlatie tussen “extraversion” en tv-kijken. Een mogelijke verklaring voor dit verschil in resultaat is 

volgens Hall (2005) te wijten aan de verschillende respondenten in beide onderzoeken: de respondenten 

in het onderzoek van Finn (1997) zijn studenten, terwijl de respondenten bij Hall (2005) slechts voor 47% 

uit studenten bestaan. De “trade-off” tussen inter-persoonlijke activiteiten en tv-kijken zou directer zijn in 

de relatief gestructureerde omgeving van een traditionele campus dan in andere omgevingen, waar werk 

schema’s, familiale verantwoordelijkheden en andere beperkingen de mogelijkheid van het individu om 

verlangens van inter-persoonlijke interactie te bevredigen zou beperken. Extraversie zou dus meer direct 

gerelateerd zijn aan tv-kijken bij studenten dan bij andere publieken (Hall, 2005). Volgens Weaver (2003) 

wijzen extraverten de notie sterk af dat televisie als een geschikt substituut kan dienen voor inter-

persoonlijke interacties. Dit is consistent met wat hierboven staat, aangezien de respondenten in het 

onderzoek van Weaver (2003) studenten zijn.  

Wat tv-programma’s betreft vond Hall (2005) dat “extraversion” positief gecorreleerd was met 

actiegeoriënteerde tv-programma’s. Deze correlatie werd echter niet teruggevonden via regressie analyse. 

Na controle voor ras werd deze associatie gevonden voor blanke Amerikanen, maar niet bij Afrikaanse 

Amerikanen. Hall (2005) vond geen correlatie met serieuze tv-programma’s, spelprogramma’s, “reality” 

programma’s en praatprogramma’s. 

Samengevat: 

• extraverte studenten vinden tv geen geschikt substituut voor inter-persoonlijke interacties 

• extraverte studenten zijn negatief geassocieerd met tv-kijken 

• tussen extraverte volwassenen en tv-kijken is geen relatie gevonden 

• wanneer extraverten dan toch tv-kijken, verkiezen ze actiegeoriënteerde programma’s 
 

4  Agreeableness 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de in de literatuur gevonden relaties tussen “agreeableness” en 

leesinteresse en tussen “agreeableness” en tv. 
  

 Leesvoorkeur 
 

Aangename, vriendelijke mensen houden niet van literatuur (waarschijnlijk omwille van de vaak 

complexe en onconventionele inhoud ervan) en ook niet van literatuur in een vreemde taal, maar houden 

wel van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005). 

Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie tussen vriendelijke mensen en “popular book reading”, 

maar deze relatie bleek niet significant. Hij vond wel een significante negatieve relatie tussen vriendelijke 
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mensen en “serious book reading”. Tirre en Dixit (1995) vonden dat aangename, vriendelijke vliegeniers 

weinig leesinteresse hadden in “mechanical”, “arts and crafts”, wetenschap/wiskunde, jagen en vissen. Ze 

bleken wel leesinteresse te hebben voor psychologie, filosofie, religie/bijbel (Tirre en Dixit, 1995). 

Aangename vriendelijke mensen lezen dus graag romantische boeken, boeken over psychologie, filosofie 

en religieuze boeken. Vriendelijke mensen lezen dus graag over gevoelens, geloof en filosofie, terwijl 

onvriendelijke mensen serieuze inhoud verkiezen.  

 

 TV 

 

“Agreeableness” is negatief gecorreleerd met tv-kijken (Finn, 1997). 

Wat tv-programma’s betreft, kijken ze graag naar soaps, terwijl ze niet graag naar culturele programma’s 

kijken (Kraaykamp en van Eijck, 2005). Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie tussen vriendelijke 

mensen en “popular television watching”. Vriendelijke, aangename mensen kijken dus niet veel naar tv 

en als ze naar tv-kijken verkiezen ze populaire programma’s en soaps.  

  

5  Conscientiousness 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de in de literatuur gevonden relaties tussen “conscientiousness” 

en leesinteresse en tussen “conscientiousness” en mediagebruik. 

 

 Leesvoorkeur 
 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur, waarschijnlijk omwille van de vaak complexe en onconventionele inhoud van 

literatuur. “Conscientious people” lezen ook niet graag spannende romans, ze houden daarentegen wel 

van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005). Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie 

tussen “conscientiousness” en “popular book reading”, de relatie tussen “conscientiousness” en “serious 

book reading” bleek niet significant. Vliegeniers die hoog scoren op “conscientiousness” hebben weinig 

leesinteresse voor “arts and crafts” en fictie (Tirre en Dixit, 1995). We kunnen dus besluiten dan 

“conscientious people” graag romantische boeken lezen en van populaire inhoud houden.  

 

 Mediagebruik 

 

Finn (1997) vond in de literatuur geen duidelijk argument dat een relatie voorspelt met mediagebruik, uit 

zijn eigen onderzoek bleek “conscientiousness” negatief gecorreleerd te zijn met “pleasure reading”. 

Consciëntieuze personen lezen dus niet graag in kranten, tijdschriften en boeken.  
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6  Neurotism 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de in de literatuur gevonden relaties tussen “neurotism” en 

leesvoorkeur, tv, film en media-inhoud. 
  
 leesvoorkeur 
 

Emotioneel onstabiele mensen lezen graag romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005). 

Populair en romantisch leesvoer kan hen, zoals tv-kijken, een vlucht uit de realiteit bieden, maar in 

mindere mate dan tv-kijken (Weaver, 2003). Emotioneel onstabiele mensen houden significant minder 

van serieuze inhoud bij boeken dan emotioneel stabiele mensen (Kraaykamp, 2001). Emotioneel stabiele 

vliegeniers hebben veel leesinteresse in psychologie, filosofie, “arts en crafts”, religie, de Bijbel, 

wetenschap en wiskunde, terwijl ze weinig leesinteresse hebben in “entertainment” (Tirre en Dixit, 1995). 

De leesinteresse in wetenschap en wiskunde is wellicht te wijten aan het feit dat de respondenten 

toekomstige vliegeniers zijn. Emotioneel onstabiele mensen lezen dus graag romantische romans om uit 

de realiteit te ontsnappen en lezen graag over psychologie, filosofie, kunst en geloof. Emotioneel stabiele 

mensen daarentegen houden van serieuze inhoud wat boeken betreft. 

 

 TV 

 

Finn (1997) vond geen correlatie tussen “neuroticism” en tv-kijken. Hall (2005) vond eerst ook geen 

correlatie tussen “neuroticism” en tv-kijken voor de hele steekproef, maar na controle voor geslacht wel: 

ze vond een positieve associatie tussen “neuroticism” en tv-kijken bij mannen.  

Volgens Weaver (2003) kijken emotioneel onstabiele mensen waarschijnlijk naar tv om de tijd te 

verdrijven, omwille van het gezelschap, om te ontspannen of omdat het hen stimuleert. 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) kijken emotioneel onstabiele mensen graag naar soaps en 

erotische programma’s. Volgens Weaver (1991) houden emotioneel onstabiele mannen van drama en 

informatieve programma’s op tv, terwijl ze niet houden van actie en situationele humor op tv. Hall (2005) 

vond geen correlatie met tv-voorkeur. Tabel 3.3 (zie bijlage 4) geeft hiervan een overzicht. 

Wat tv-inhoud betreft, vond Kraaykamp (2001) dat emotioneel onstabiele mensen van populaire inhoud 

houden. 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3: Big Five en media                                                                                Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        40 

Dus samengevat: 

• mannen die hoog scoren op “neuroticism” kijken veel tv 

• emotioneel onstabiele mensen kijken tv om de volgende redenen: 

• tijdverdrijf 

• gezelschap 

• stimulatie 

• ontspanning 

• emotioneel onstabiele mensen kijken graag naar soaps en erotische programma’s 

• emotioneel onstabiele mensen verkiezen populaire inhoud op tv 

• emotioneel onstabiele mannen kijken graag naar drama en informatieve programma’s 

• emotioneel onstabiele mannen kijken niet graag naar actie programma’s en situationele humor 

 

 Film 

 

Hall (2005) vond geen correlatie tussen “neurotism” en filmvoorkeur. Wat filmvoorkeur betreft houden 

ze van drama maar niet avontuur (Weaver, 1991). Dus wat filmgenres betreft verkiezen emotioneel 

onstabiele mannen drama, maar houden niet van avontuur.  

 

 Media-inhoud 

 

Mensen die hoog scoorden op “neurotism” achtten bepaalde media-inhoud meer gewelddadig dan mensen 

die daar lager op scoorden (Gunter, 1985).  

 

7  Openness 
 

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de in de literatuur gevonden relaties tussen “openness” en 

leesvoorkeur en tussen “openness” en tv. 

 

 leesvoorkeur 

 

“Openness” heeft een positieve correlatie met “pleasure reading” (Finn, 1997). 

Van open personen wordt gedacht dat ze originele en serieuze media-inhoud en culturele activiteiten 

verkiezen boven meer populaire en alledaagse vormen. Het lezen van literatuur zal bijvoorbeeld verkozen 

worden boven het lezen van romantische boeken (Kraaykamp, 2001). Ook volgens Kraaykamp en van 

Eijck (2005) hebben individuen die hoog scoren op openness een duidelijke voorkeur voor complexe en 

stimulerende genres, namelijk literatuur (zowel in eigen taal als in vreemde taal) en spannende romans, 

terwijl ze niet houden van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005).  
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Vliegeniers die hoog scoren op “openness” hebben weinig leesinteresse in religie, de Bijbel, fitness, 

gezondheid, jagen, vissen, “mechanical”, terwijl ze wel veel leesinteresse hadden voor fictie (Tirre en 

Dixit, 1995). 

Dus open personen: 

• lezen graag in kranten, tijdschriften en boeken 

• verkiezen literatuur en spannende romans 

• houden niet van romantische romans 

• verkiezen fictie 

• houden van serieuze inhoud 

 

 TV 

 

“Openness” heeft een negatieve correlatie met tv-kijken (Finn, 1997). Open mensen verlangen naar 

intellectuele stimulatie en esthetische ervaringen (Costa & McCrae, 1988; Conway & Rubin, 1991). 

Vandaar dat de behoeften gerelateerd aan openheid waarschijnlijk het best bevredigd worden door 

culturele participatie en lezen, en in mindere mate door tv-kijken omwille van het lage niveau van 

betrokkenheid en interactie (Kubey & Csikszentmihalyi, 1990). 

Open personen houden van culturele en informatieve programma’s, maar niet van soaps (Kraaykamp en 

van Eijck, 2005). Kraaykamp (2001) vond een negatieve relatie tussen “openness” en “popular television 

watching” en een positieve relatie tussen “openness” en “serious television watching”. 

Dus open personen kijken niet veel tv. Wanneer ze dan toch tv-kijken verkiezen ze culturele en 

informatieve programma’s. Ze houden dus van serieuze inhoud en niet van populaire. 
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Hoofdstuk 4: Hypothesen 
 

In het eerste deel worden hypothesen besproken met betrekking tot de Big Five en leesgedrag, in het 

tweede deel worden hypothesen besproken met betrekking tot geslacht en leesgedrag.  

 

1 Big Five 
 

Eerst worden de hypothesen besproken met betrekking tot de relatie tussen de “extraversion” en het lezen 

van kranten, boeken en de voorkeur voor bepaalde boeken, kranten en tijdschriften. Dan volgen 

hypothesen met betrekking tot “agreeableness” en voorkeur voor bepaalde boeken, kranten en 

tijdschriften. Vervolgens volgen hypothesen met betrekking tot “conscientiousness” en het lezen van 

kranten, boeken en de voorkeur voor bepaalde boeken, kranten en tijdschriften. Daarna volgen 

hypothesen met betrekking tot “neurotism” en voorkeur voor bepaalde boeken, kranten en tijdschriften. 

Ten slotte volgen hypothesen met betrekking tot “openness” en het lezen van kranten, boeken en de 

voorkeur voor bepaalde boeken, kranten en tijdschriften. 

 

1.1 Extraversion  

 
Volgens Finn (1997) is “Extraversion” negatief gecorreleerd met “pleasure reading” en volgens Nell 

(1988) kunnen introverten zich aangetrokken voelen tot printmedia, vooral boeken, omdat zulke media 

hen in staat stellen controle te houden over de externe wereld. De eerste hypothese luidt daarom als volgt:  

 

H1: Er is een negatieve relatie tussen de mate waarin iemand extravert is en het lezen van 

boeken, kranten en tijdschriften. 

 

Uit onderzoek van Hall (2005), Weaver (1991), Weaver, Brosius en Mundorf (1993), Zuckerman en Litle 

(1986) in verband met filmgenres kunnen we besluiten dat: extraverten actiegeoriënteerde films 

verkiezen, extraverten “sexual-comedy” films verkiezen, vrouwelijke extraverten horror films verkiezen, 

mannelijke extraverten komedies verkiezen en mannelijke extraverten niet van avonturenfilms houden. 

Uit onderzoek van Hall (2005) blijkt dat “extraversion” positief gecorreleerd was met actiegeoriënteerde 

tv-programma’s. Daarom verwacht ik wat voorkeur voor boeken genres betreft het volgende: 

 

H2: Er is een positieve relatie tussen extraversie en het lezen van science fiction en thrillers. 
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H3: Er is een positieve relatie tussen extraverte mannen en het lezen van humoristische boeken en 

een negatieve relatie tussen extraverte mannen en het lezen van avonturen romans/ spannende 

romans. 

 

Wat media-inhoud betreft schreven Kraaykamp en van Eijck (2005, pp 1677): “although it has been 

argued that extraverts favor serious, or complex, media content over popular content, this could not be 

confirmed by Kraaykamp (2001)”. Daarom verwacht ik:  

 

H4: Er is een positieve relatie tussen extravertie en het lezen van complexe media.  

 

H5: Er is een positieve relatie tussen extravertie en het lezen van serieuze media. 

 

1.2 Agreeableness 
 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) houden vriendelijke mensen niet van literatuur maar wel van 

romantische romans. Aangezien Kraaykamp (2001) een significante negatieve relatie vond tussen 

vriendelijke mensen en “serious book reading”, verwacht ik een positieve relatie tussen “agreeableness” 

en eenvoudige, sensationele kranten en tijdschriften. Daarom verwacht ik het volgende: 

 

H6: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van romantische verhalen. 

 

H7: Er is een negatieve relatie tussen “ agreeableness” en het lezen van literatuur. 

 

H8: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van eenvoudige media. 

 

H9: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van sensationele media. 

 

1.3 Conscientiousness 

 
Finn (1997) vond dat “Conscientiousness” negatief gecorreleerd bleek met “pleasure reading”. 

Consciëntieuze personen lezen dus niet graag in kranten, tijdschriften en boeken. Hypothese 15 luidt 

daarom als volgt: 

 

H10: Naarmate men hoger scoort op “conscientiousness”, zal men minder lezen in kranten, 

boeken en tijdschriften. 
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Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur. “conscientious people” lezen ook niet graag spannende romans, ze houden 

daarentegen wel van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005). Aangezien Kraaykamp (2001) 

een positieve relatie vond tussen “conscientiousness” en “popular book reading”, verwacht ik een 

positieve relatie tussen “conscientiousness” en populaire kranten en tijdschriften. Daarom luiden de 

hypothesen als volgt: 

 

H11: Er is een negatieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van avontuurlijke en 

spannende romans. 

 

H12: Er is een negatieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van literatuur. 

 

H13: Er is een positieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van romantische romans. 

 

H14: Er is een positieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van populaire media. 

 

1.4 Neurotism 

 

Uit onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) en blijkt dat mensen die hoog scoren op “neurotism”, 

van romantisch leesvoer houden. Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) kijken emotioneel onstabiele 

mensen graag naar soaps en erotische programma’s. Daarom verwacht ik dat ze graag boeken zullen 

lezen die over gevoelens gaan, dus romantische romans. Volgens Kraaykamp (2001) houden emotioneel 

onstabiele mensen significant minder van serieuze inhoud bij boeken dan emotioneel stabiele mensen. 

Daarom verwacht ik dat emotioneel onstabiele mensen vaak humoristische romans zullen lezen en niet 

vaak literatuur. Hypothese 15 luidt daarom als volgt: 

 

H15: “neurotism” is  positief gerelateerd aan het lezen van romantische romans en humoristische 

romans en negatief aan het lezen van literatuur. 

 

Volgens Weaver (1991) houden emotioneel onstabiele mannen van drama en informatieve programma’s 

op tv, terwijl ze niet houden van actie en situationele humor op tv. Wat filmgenres betreft verkiezen 

emotioneel onstabiele mannen drama, maar houden niet van avontuur (Weaver, 1991). Daarom verwacht 

ik dat emotioneel onstabiele mannen een voorkeur zullen hebben voor waargebeurde verhalen, 

geschiedkundige verhalen, biografie, non-fictie, en dat ze niet zullen houden van humoristische romans 

en avontuurlijke en spannende romans: 
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H16: Naarmate een man hoger scoort op “neurotism”, zal hij vaker waargebeurde verhalen, 

geschiedkundige verhalen, biografie en non-fictie lezen en zal hij minder vaak humoristische 

romans avontuurlijke/spannende romans lezen.  

 

Volgens Weaver (2003) kan populair en romantisch leesvoer emotioneel onstabiele mensen een vlucht uit 

de realiteit bieden, maar in mindere mate dan tv-kijken. Wat tv-inhoud betreft, vond Kraaykamp (2001) 

dat emotioneel onstabiele mensen van populaire inhoud houden. Dus verwacht ik dat ze ook van 

populaire kranten en tijdschriften zullen houden: 

 

H17: Er is een positieve relatie tussen “neurotism” en het lezen van populaire media. 

 

1.5 Openness 
 

Volgens Finn (1997) heeft “Openness” een  positieve correlatie met “pleasure reading”. Open personen 

lezen dus graag in kranten, tijdschriften en boeken. 

 

H18: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van kranten, tijdschriften en 

boeken. 

 

Uit onderzoek van Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en van Eijck (2005) blijkt dat open personen van 

serieuze, complexe media-inhoud houden. Ze houden van literatuur, spannende romans en niet van 

romantische romans. Open personen houden van culturele en informatieve programma’s, maar niet van 

soaps (Kraaykamp en van Eijck, 2005). Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie tussen “openness” 

en “serious television watching”. Daarom verwacht ik: 

 

H19: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van literatuur en avontuurlijke/ 

spannende romans. 

 

H20: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van complexe media. 

 

H21: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van serieuze media. 
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2 Geslacht 
 

Eerst volgen hypothesen met betrekking tot geslacht en het lezen van boeken, kranten en tijdschriften. 

Daarna volgt een hypothese met betrekking tot geslacht en voorkeur voor bepaalde boeken. 

 

2.1 Boeken, kranten en tijdschriften 

 

Uit de literatuur (Blackwood, Flowers, Rogers en Staik, 1991; McCreath, 1975; Witty, 1961) blijkt dat de 

relatie tussen geslacht en lezen als ontspanning goed is vastgesteld: meisjes lezen consequent meer dan 

jongens voor elke bestudeerde leeftijd. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) en Raeymaeckers (2002) 

besteden vrouwen respectievelijk meisjes, meer tijd aan het lezen van boeken. Volgens Lauf (2001) en 

Knulst en Kraaykamp (1996) lezen mannen meer in kranten dan vrouwen in Nederland, België, 

Denemarken en Ierland en is er geen relatie (meer) tussen geslacht en het lezen van kranten in Duitsland, 

Luxemburg, Italië en Frankrijk. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) lazen vrouwen zowel in 1975, 

1985 als in 1990 meer in tijdschriften dan mannen. Daarom verwacht ik: 

 

H22a: Er zijn meer vrouwen die boeken lezen dan mannen. 

 

H22b: Mannen besteden meer tijd aan het lezen van kranten dan vrouwen. 

 

H22c: Vrouwen besteden meer tijd aan het lezen van tijdschriften dan mannen. 
 

2.2 Voorkeur 

 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) staat bij mannen non-fictie op de eerste plaats en bij vrouwen 

romantiek wanneer men kan kiezen tussen non-fictie, spanning, strips, literatuur en romantiek. Spanning 

stond op de tweede plaats bij mannen. Volgens Mann (1982) verkiezen vrouwen romantische en 

historische romans het meeste, terwijl mannen thrillers als meest populaire genre verkiezen. Daarom 

verwacht ik: 

 

H23: Mannen lezen vaker non-fictie, thrillers en spanning/avontuur, terwijl vrouwen vaker 

romantiek en waargebeurde verhalen/geschiedkundige verhalen/biografie lezen. 
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Hoofdstuk 5: Vooronderzoek 

 

1 Doelstelling 
 

In het vooronderzoek wordt ten eerste nagegaan of men leest als vrijetijdsbesteding, of men bepaalde 

boekengenres kent, in welke mate men bepaalde boekengenres leest en of er nog andere boekengenres 

gelezen worden. Ten tweede wordt nagegaan of men de kranten in Vlaanderen kent, in welke mate men 

deze leest, welke kenmerken men aan deze kranten toeschrijft en of men nog andere leest. Ten slotte 

wordt in het vooronderzoek nagegaan of men bepaalde tijdschriften kent. Net als bij de kranten wordt ook 

bij de tijdschriften nagegaan in welke mate men ze leest, welke kenmerken men er aan toe schrijft en of er 

nog andere tijdschriften zijn die men leest. Dit alles om te beslissen welke boekengenres, kranten en 

tijdschriften in het verdere onderzoek zullen worden opgenomen.  

 

2 Methode 
 

2.1  Respondenten 

 

De vragenlijst werd afgenomen bij 20 studenten die studeren aan de Universiteit Gent, faculteit Economie 

en Bedrijfskunde. Ik heb ad random in het universiteitsgebouw van de faculteit Economie en 

Bedrijfskunde mensen aangesproken met de vraag of ze eventueel bereid waren eventjes mijn vragenlijst 

in te vullen en de belofte dat het niet lang zou duren. Iedereen die ik aansprak, was bereid de vragenlijst 

in te vullen. Gemiddeld deed men hier 10 tot 15 minuten over. De selectie gebeurde volledig ad random 

en de steekproef bestond uit ongeveer evenveel jongens als meisjes.  
 

2.2  Vragenlijst 
 

De vragenlijst bestond uit drie delen: een eerste gedeelte met vragen in verband met boeken, een tweede 

gedeelte met vragen in verband met kranten en ten slotte een derde gedeelte met vragen in verband met 

tijdschriften. Hieronder volgt meer uitleg over de vragen per deel. De vragenlijst bevindt zich in bijlage 1. 

 

 

 

Deel 2: Praktijkonderzoek 
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2.2.1 Boeken 

 

Eerst en vooral heb ik gevraagd of men boeken leest als vrijetijdsbesteding. Vervolgens vroeg ik of men 

volgende genres kende: romantische verhalen, humor, waargebeurde verhalen/ geschiedkundige verhalen/ 

biografie, horror, science fiction, avontuur/ spanning, detective, fantastische roman, literatuur, non-fictie. 

Men kon hier met ja of nee op antwoorden. Ik heb voor deze genres gekozen om de volgende reden. Er 

werd reeds onderzoek gedaan naar het verband tussen de Big Five en de voorkeur voor boekengenres 

door Kraaykamp en van Eijck (2005) (zie hoofdstuk 3). Met betrekking tot voorkeur voor boeken 

onderscheidden ze: literaire Nederlandse boeken (dit zijn literaire Nederlandse romans en vertaalde 

literaire romans), literaire boeken in een vreemde taal (dit is Engelse en Franse literatuur), spannende 

romans (dit zijn spannende romans, science fiction romans en oorlogsromans) en romantische romans (dit 

zijn romantische romans, familie en regionale romans). Kraaykamp en van Eijck (2005) geven als 

aanbeveling voor verder onderzoek: “gelijkaardig, maar liefst meer specifieke afhankelijke variabelen”. 

Daarom wou ik de boeken in meer genres onderverdelen. Ik ben dan in de bibliotheek van Gent en in de 

bibliotheek van Zottegem gaan kijken welke indeling men daar gebruikte. Ik heb deze indelingen naast 

elkaar gelegd en ben zo tot deze 11 genres gekomen.  

Daarna heb ik gevraagd hoe vaak men deze genres las, hierop kon men antwoorden op een 7-

puntenschaal met antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel soms, soms, af en toe, vaak of heel vaak. 

Ten slotte heb ik gevraagd of men nog andere genres las en welke dat dan waren. Dit was een open vraag. 

 

2.2.2 Kranten 

 

Eerst heb ik gevraagd of men volgende kranten kende: De Standaard, de Gazet van Antwerpen, Het Volk, 

Het Nieuwsblad/ De Gentenaar, Het Belang van Limburg, De Morgen, Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe 

Gazet en De Tijd. Ik koos voor deze indeling omdat dit een overzicht is van alle kranten in Vlaanderen. 

Op deze gesloten vraag kon men ja of nee antwoorden. Vervolgens vroeg ik in welke mate men deze 

kranten las, dit was tevens een gesloten vraag en hierop kon men antwoorden op een 7-puntenschaal met 

antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel soms, soms, af en toe, vaak of heel vaak. Daarna vroeg ik per 

krant wat men van die krant vond: men moest op een zevenpunten semantische differentiaalschaal 

aanduiden in welke mate men elke krant eenvoudig dan wel complex vond, traditioneel dan wel modern, 

ontspannend dan wel inspannend, sensationeel dan wel ernstig, voorspelbaar dan wel onvoorspelbaar en 

conservatief dan wel progressief. Ik zei erbij dat indien men niet kon antwoorden op een dergelijke vraag 

omdat men niet vertrouwd was met de betreffende krant, men daar dan ook niet op hoefde te antwoorden. 

Ik vroeg naar deze kenmerken omwille van de volgende reden. Uit vroeger onderzoek bleek dat de 

voorkeur voor specifieke media vooral te maken had met de kenmerken van de specifieke media. Zo vond 

Finn (1997 een verband tussen persoonlijkheidstrekken en “pleasure reading”. Kraaykamp (2001) vond 

een verband tussen persoonlijkheidstrekken en “populariteit’ en ‘ernst’ van het medium. Kraaykamp en 
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van Eijck (2005) vonden een verband tussen voorkeur voor specifieke media en ernst, complexiteit en 

populariteit van de media. Daarom bevroeg ik per krant in welke mate men deze kenmerken met deze 

krant associeert. Naast de kenmerken onderzocht door Finn (1997), Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en 

Van Eijck (2005), namelijk ernst en complexiteit, worden ook de items ‘traditioneel’, ‘inspannend’, 

‘voorspelbaar’ en ‘conservatief’ opgenomen omdat deze kenmerken ook een rol blijken te spelen in de 

voorkeur voor specifieke media (Vermeir & Geuens, 2005).   

Ten vierde vroeg ik of men nog andere kranten las en welke dat dan waren. Dit was een open vraag. 

 

2.2.3 Tijdschriften 

 

Eerst vroeg ik of men volgende tijdschriften kende: Autowereld, Bizz, Weekend Knack, Feeling, Evita, 

Marie Claire, Autogids, Test-Aankoop, Goed Gevoel, Ché, Story, National Geographic, 

Voetbalmagazine, Trends, Cosmopolitan, Flair, Menzo, PC Magazine, Joepie, P-Magazine, TV Familie, 

Dag Allemaal, Humo, TV Blad, TV Expres, Knack, Eos, Elle, Glam It, Clickx en Libelle. Dit was een 

gesloten vraag waarop men met ja of nee kon antwoorden. Ik kwam tot dit overzicht nadat ik in enkele 

dagbladwinkels was gaan kijken en door te zoeken op internet. Vooral “http://tijdschriften.linknet.be/” 

was een grote hulp. Hier werd een uitgebreid overzicht gegeven van tijdschriften per categorie, zodat ik er 

uit de belangrijkste categorieën enkele –meest gelezen tijdschriften- kon uitpikken. Daarna vroeg ik in 

welke mate men deze tijdschriften las. Dit was tevens een gesloten vraag waarop men kon antwoorden op 

een 7-puntenschaal met antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel soms, soms, af en toe, vaak of heel 

vaak. Daarna vroeg ik per tijdschrift op een 7-puntenschaal of men het tijdschrift eenvoudig dan wel 

complex vond, traditioneel dan wel modern, ontspannend dan wel inspannend, sensationeel dan wel 

ernstig, voorspelbaar dan wel onvoorspelbaar en conservatief dan wel progressief. De reden waarom ik 

naar deze kenmerken vroeg is dezelfde als bij kranten. Ten slotte vroeg ik in een open vraag of men nog 

andere tijdschriften las en welke dat dan waren. 

 

3 Resultaten 

 

3.1  Boeken 
 

Op de vraag of men boeken leest als vrijetijdsbesteding antwoordde 68,4% ja.  

De resultaten op de vraag of men onderstaande genres kent worden samengevat in tabel 5.1. Deze genres 

bleken door de meerderheid van de respondenten gekend te zijn.  
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Tabel 5.1 Kent u volgende genres? 

Vraag: Kent u volgende genres? N(b) Percentage die “ja” 

antwoordde(a) 

Percentage die “nee” 

antwoordde(a) 

romantische verhalen 19 89,5% 10,5% 

humor 19 94,7% 5,3% 

Waargebeurde verhalen, geschiedkundige 

verhalen, biografie 

19 89,5% 10,5% 

Thriller 19 100% 0% 

Science fiction 19 84,2% 15,8% 

Avontuur, spanning 19 94,7% 5,3% 

Detective 19 94,7% 5,3% 

Fantastische roman 19 65% 35% 

Literatuur 19 73,7% 26,3% 

Non-fictie 19 94,7% 5,3% 

(a) de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 

(b) aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

 

Tabel 5.2 vat de resultaten op de vraag hoe vaak men volgende genres leest samen: 

 

Tabel 5.2 Hoe vaak leest u volgende genres? 

 N(b) Nooit zelden Heel 

soms 

Soms Af en 

toe 

Vaak Heel 

vaak 

Romantische verhalen 19 21,1%(a) 36,8% 5,3% 5,3% 21,1% 10,5% 0% 

Humor 18 0% 50% 0% 27,8% 5,6% 16,7% 0% 

waargebeurde verhalen, 

geschiedkundige 

verhalen, biografie  

19 26,3% 10,5% 10,5% 26,3% 10,5% 15,8% 0% 

Thriller 19 15,8% 26,3% 10,5% 10,5% 26,3% 5,3% 5,3% 

Horror 19 52,6% 26,3% 0% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

science fiction  19 68,4% 5,3% 5,3% 10,5% 5,3% 5,3% 0% 

Avontuur, spanning 18 11,1% 22,2% 11,1% 22,2% 16,7% 11,1% 5,6% 

Detective 19 21,1% 10,5% 21,1% 26,3% 15,8% 0% 5,3% 

Fantastische roman 17 58,8% 0% 17,6% 5,9% 5,9% 11,8% 0% 

Literatuur 19 47,4% 15,8% 10,5% 15,8% 5,3% 5,3% 0% 

fictie 19 15,8% 15,8% 0% 26,3% 21,1% 10,5% 10,5% 
(a) Interpretatie: 21,1% van de respondenten leest nooit romantische verhalen 
(b) Aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

Opm.: de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 
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Op basis van de voorgaande resultaten werd besloten om alle genres te behouden in het hoofdonderzoek.  

Op de vraag of men nog andere genres leest hebben 19 van de 20 respondenten niet geantwoord, de 

persoon die wel antwoordde schreef “sport”. Aangezien er slechts 1 persoon antwoordde op die vraag, 

heb ik dit genre niet opgenomen in het verder onderzoek.  

 

3.2 Kranten 
 

De antwoorden op de vraag of men onderstaande kranten kent, worden in tabel 5.3 samengevat. De 

kranten bleken goed gekend te zijn. 

 

Tabel 5.3 Kent u volgende kranten? 

Vraag: Kent u volgende kranten? N(b) Percentage die “ja” 

antwoordde(a) 

Percentage die “nee” 

antwoordde(a) 

De Standaard 20 100% 0% 

Gazet van Antwerpen 20 95% 5% 

Het Volk 20 100% 0% 

Het Nieuwsblad/De Gentenaar 20 100% 0% 

Het belang van Limburg 20 85% 15% 

De Morgen 20 95% 5% 

Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet 20 100% 0% 

De Tijd 20 95% 5% 
(a) de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 
(b) aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

 

Tabel 5.4 vat de resultaten op de vraag hoe vaak men volgende kranten leest samen. Deze tabel wordt 

geïnterpreteerd zoals tabel 5.2. 
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Tabel 5.4 Hoe vaak leest u volgende kranten? 

 N(b) Nooit(a) Zelden(a) Heel 

soms(a) 

Soms(a) Af en 

toe(a) 

Vaak(a) Heel 

vaak(a) 

De Standaard 20 20% 15% 15% 15% 5% 10% 20% 

Gazet van Antwerpen 20 90% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 

Het Volk 20 55% 20%  5% 10% 0% 10% 

Het Nieuwsblad/  De 

Gentenaar 

20 20% 10% 15% 10% 10% 0% 35% 

Het belang van 

Limburg 

20 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

De Morgen 20 55% 25% 5% 10% 5% 0% 0% 

Het Laatste Nieuws / 

De Nieuwe Gazet 

20 50% 10% 5% 15% 5% 15% 0% 

De Tijd 20 50% 15% 5% 5% 10% 10% 5% 
(a) de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 
(b) aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

 

De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg bleken erg weinig gelezen: 95% las zelden of nooit 

de Gazet van Antwerpen en 100% las zelden of nooit Het Belang van Limburg. Desondanks ga ik die 

kranten toch in de eigenlijke vragenlijst opnemen, het feit dat ze weinig gelezen worden zou misschien 

kunnen liggen aan het feit dat er relatief weinig Limburgse of Antwerpse studenten aan de universiteit 

Gent studeren of aan het feit dat er weinig Limburgse of Antwerpse studenten in mijn steekproef 

aanwezig waren. 

 

De resultaten op de vraag hoe men vindt dat een bepaalde krant op de zes kenmerken scoort worden in 

onderstaande tabellen (tabel 5.5; tabel 5.6; tabel 5.7; tabel 5.8, tabel 5.9; tabel 5.10, tabel 5.11, tabel 5.12) 

weergegeven. Deze tabellen zijn te interpreteren als volgt: hoe dichter het gemiddelde bij 1 ligt, hoe 

eenvoudiger/ traditioneler/ ontspannender/ sensationeler/ voorspelbaarder/ conservatiever men de 

betreffende krant vindt, en hoe dichter het gemiddelde bij 7 ligt, hoe complexer/ moderner/ inspannender/ 

ernstiger/ onvoorspelbaarder/ progressiever men de betreffende krant vindt. De gemiddelden zijn steeds 

berekend op basis van het aantal respondenten die op de betreffende vraag antwoordden (N is steeds het 

aantal respondenten dat op de betreffende vraag antwoordde). 

 

Op de vraag of men nog andere kranten leest, antwoordden 3 respondenten dat ze ook nog Metro lazen. 

Waarschijnlijk lezen er nog meer dan die 3 respondenten de Metro, maar hebben ze daar niet aan gedacht 

bij het invullen van de vragenlijst, dus ga ik die krant in de eigenlijke vragenlijst ook opnemen.  



Hoofdstuk 5: Vooronderzoek                                                                                     Els De Cuyper 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde                                                                        53 

Tabel 5.5 Kenmerken van De Standaard 

Ik vind De Standaard Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4,67 1,138 18 

Traditioneel ↔ modern 3,67 1,328 18 

Ontspannend ↔ inspannend 4,67 1,68 18 

Sensationeel ↔ ernstig 5,39 1,614 18 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3,71 1,724 17 

Conservatief ↔ progressief 4,22 1,734 18 

 

Tabel 5.6 Kenmerken van Gazet van Antwerpen 

Ik vind Gazet van Antwerpen Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 3 0,707 5 

Traditioneel ↔ modern 3,8 1,643 5 

Ontspannend ↔ inspannend 3 1,225 5 

Sensationeel ↔ ernstig 2,6 0,894 5 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4 1 5 

Conservatief ↔ progressief 4 1,414 5 

 

Tabel 5.7 Kenmerken van De Morgen 

Ik vind De Morgen Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4,08 1,621 12 

Traditioneel ↔ modern 3,92 1,379 12 

Ontspannend ↔ inspannend 3,67 1,435 12 

Sensationeel ↔ ernstig 4,83 1,467 12 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4 1,206 12 

Conservatief ↔ progressief 3,75 1,545 12 

 

Tabel 5.8 Kenmerken van Het Nieuwsblad/ De Gentenaar 

Ik vind Het Nieuwsblad/ De 

Gentenaar 

Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,81 1,047 16 

Traditioneel ↔ modern 4,5 1,155 16 

Ontspannend ↔ inspannend 2,12 1,025 16 

Sensationeel ↔ ernstig 2,69 1,302 16 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,8 1,207 15 

Conservatief ↔ progressief 4,5 0,73 16 
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Tabel 5.9 Kenmerken van Het Volk 

Ik vind Het Volk Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,36 1,206 11 

Traditioneel ↔ modern 4,18 2,136 11 

Ontspannend ↔ inspannend 2,27 0,786 11 

Sensationeel ↔ ernstig 2,18 0,751 11 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,73 1,348 11 

Conservatief ↔ progressief 4,64 1,859 11 

 

Tabel 5.10 Kenmerken van Het Belang van Limburg 

Ik vind Het Belang van Limburg Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,5 1 4 

Traditioneel ↔ modern 2,5 1,732 4 

Ontspannend ↔ inspannend 2 0,816 4 

Sensationeel ↔ ernstig 2,25 0,5 4 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,25 0,957 4 

Conservatief ↔ progressief 3,5 1,732 4 

 

Tabel 5.11 Kenmerken van Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet 

Ik vind Het Laatste Nieuws/De 

Nieuwe Gazet 

Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,09 1,578 11 

Traditioneel ↔ modern 4,18 1,722 11 

Ontspannend ↔ inspannend 2 1,095 11 

Sensationeel ↔ ernstig 1,91 1,044 11 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,36 1,362 11 

Conservatief ↔ progressief 4,27 1,489 11 

 

Tabel 5.12 Kenmerken van De Tijd 

Ik vind De Tijd Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 5,42 1,975 12 

Traditioneel ↔ modern 2,92 1,676 12 

Ontspannend ↔ inspannend 5,58 1,975 12 

Sensationeel ↔ ernstig 6,08 1,782 12 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,42 1,24 12 

Conservatief ↔ progressief 4 1,954 12 
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3.3 Tijdschriften 

 

De resultaten op de vraag of men volgende tijdschriften kent, worden in tabel 5.14 samengevat. 

 
Tabel 5.14 Kent u volgende tijdschriften? 

Kent u volgende tijdschriften? N(b) Percentage die “Ja” 
antwoordde(a) 

Percentage die “nee” 
antwoordde(a) 

Autowereld 20 50% 50% 
Bizz   20 60% 40% 
Weekend knack 20 95% 5% 
Feeling 20 80% 20% 
Evita 20 50% 50% 
Marie Claire 20 45% 55% 
Autogids 20 50% 50% 
Test-Aankoop 20 60% 40% 
Goed Gevoel 20 75% 25% 
Ché  20 90% 10% 
Story 20 100% 0% 
National Geographic 20 95% 5% 
voetbalmagazine 20 65% 35% 
Trends 20 90% 10% 
Cosmopolitan 20 50% 50% 
Flair 20 100% 0% 
Menzo 20 70% 30% 
PC Magazine 20 45% 55% 
Joepie 20 95% 5% 
P-Magazine 20 100% 0% 
Tv Familie 20 85% 15% 
Dag Allemaal 20 95% 5% 
Humo 20 100% 0% 
Tv Blad 20 80% 20% 
TV express 20 75% 25% 
Knack 20 100% 0% 
Eos 20 65% 35% 
Elle 20 55% 45% 
GLAM IT 20 50% 50% 
Clickx 20 35% 65% 
Libelle 20 95% 5% 
(a) de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 
(b) aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

 

Behalve Marie Claire, PC Magazine en Clickx blijkt de meerderheid bovenstaande tijdschriften te 

kennen. 
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De resultaten op de vraag in welke mate men onderstaande tijdschriften leest, worden in tabel 5.15 

samengevat. Deze tabel kan worden geïnterpreteerd zoals tabel 5.2. 

 

Tabel 5.15 In welke mate leest u volgende tijdschriften? 

 N(b) Nooit(a) Zelden(a) Heel 
soms(a) 

Soms(a) Af en 
toe(a) 

Vaak(a) Heel 
vaak(a) 

Autowereld 20 80% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 
Bizz   20 70% 20% 5% 0% 5% 0% 0% 
Weekend knack 20 20% 40% 5% 10% 10% 10% 5% 
Autogids 20 75% 10% 10% 5% 0% 0% 0% 
Test-Aankoop 20 75% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 
Goed Gevoel 20 60% 25% 10% 5% 0% 0% 0% 
Ché  20 65% 25% 5% 0% 5% 0% 0% 
Story 20 40% 35% 10% 0% 10% 0% 5% 
National Geographic 20 60% 25% 0% 0% 5% 10% 0% 
voetbalmagazine 20 65% 15% 10% 0% 5% 0% 5% 
Trends 20 50% 25% 0% 0% 5% 10% 10% 
Cosmopolitan 20 70% 25% 5% 0% 0% 0% 0% 
Flair 20 30% 25% 10% 10% 0% 15% 10% 
Menzo 20 80% 15% 0% 5% 0% 0% 0% 
PC Magazine 20 85% 5% 0% 0% 5% 5% 0% 
Joepie 20 70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 
P-Magazine 20 65% 25% 0% 0% 5% 0% 5% 
 Tv Familie 20 60% 25% 5% 10% 0% 0% 0% 
Dag Allemaal 20 45% 20% 10% 15% 10% 0% 0% 
Humo 20 20% 30% 0% 0% 15% 30% 5% 
Tv Blad 20 75% 10% 5% 0% 0% 5% 5% 
TV express 20 70% 20% 0% 5% 0% 5% 0% 
Knack 20 25% 10% 10% 10% 20% 20% 5% 
Eos 20 85% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 
Elle 20 90% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 
GLAM IT 20 80% 5% 0% 5% 10% 0% 0% 
Clickx 20 90% 5% 0% 0% 0% 5% 0% 
Libelle 20 55% 15% 5% 20% 0% 0% 0% 
Feeling 20 55% 30% 0% 5% 10% 0% 0% 
Evita 20 80% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 
Marie Claire 20 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 
(a) de percentages zijn berekend op basis van het aantal personen dat geantwoord heeft 
(b) aantal respondenten die op deze vraag antwoordden 

 

De tijdschriften die zelden of nooit gelezen worden ( 100%= zelden + nooit) ga ik weglaten voor het 

verdere onderzoek. De tijdschriften die door 90% van de respondenten of meer zelden of nooit gelezen 
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worden (tussen 90% en 99% = zelden + nooit) ga ik weglaten, behalve indien ze inhoudelijk niet 

vertegenwoordigd zijn bij de overblijvende tijdschriften. Dus uit deze groep worden ook tijdschriften 

weggelaten die inhoudelijk dicht liggen bij de inhoud van de overblijvende tijdschriften.  

Uit tabel 5.15 blijkt dat Marie Claire, Joepie, Eos en Elle zelden of nooit gelezen worden (100% = zelden 

+ nooit). Deze tijdschriften ga dus niet opnemen in het verder onderzoek. 

Verder bleek dat  90%-99% zelden of nooit ( tussen 90% en 99% = zelden + nooit) volgende tijdschriften 

las: Autowereld, Bizz, Test Aankoop, Ché, Menzo, PC Magazine, P-Magazine, Tv Blad, Tv Expres, 

Clickx, Evita, Cosmopolitan. Deze tijdschriften ga ik dus ook niet opnemen in het verder onderzoek, 

behalve PC Magazine, P-Magazine, Cosmopolitan, Ché en Bizz omwille van de inhoud. Dit soort 

tijdschriften zouden anders niet vertegenwoordigd zijn in het onderzoek.  

De rest van de tijdschriften ga ik ook opnemen in het verdere onderzoek. Dus samengevat, worden 

volgende tijdschriften in het verdere onderzoek opgenomen: Weekend Knack, Story, Trends, Flair, Dag 

Allemaal, Humo, Knack, Libelle, Autogids, Goed Gevoel, National Geographic, Voetbalmagazine, TV 

Familie, Glam It, Feeling, PC Magazine, P-Magazine, Cosmopolitan, Ché en Bizz.

 

De resultaten op de vraag hoe men vindt dat een bepaald tijdschrift op de zes kenmerken scoort worden in 

onderstaande tabellen (tabel 5.16; tabel 5.17; ...; tabel 5.34) weergegeven. Ik ga enkel de resultaten 

bespreken van de tijdschriften die in het verdere onderzoek opgenomen zullen worden. Deze tabellen zijn 

te interpreteren als volgt: hoe dichter het gemiddelde bij 1 ligt, hoe eenvoudiger/ traditioneler/ 

ontspannender/ sensationeler/ voorspelbaarder/ conservatiever men het betreffende tijdschrift vindt, en 

hoe dichter het gemiddelde bij 7 ligt, hoe complexer/ moderner/ inspannender/ ernstiger/ 

onvoorspelbaarder/ progressiever men het betreffende tijdschrift vindt. De gemiddelden zijn steeds 

berekend op basis van het aantal respondenten die op de betreffende vraag antwoordden ( N is steeds het 

aantal respondenten dat op een bepaalde vraag antwoordde). 

 

Tabel 5.16 Kenmerken van Weekend Knack 

Ik vind WEEKEND KNACK Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4,31 1,251 13 

Traditioneel ↔ modern 4,46 1,561 13 

Ontspannend ↔ inspannend 3,38 1,557 13 

Sensationeel ↔ ernstig 4,15 1,519 13 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,33 1,073 12 

Conservatief ↔ progressief 4 1,354 13 
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Tabel 5.17 Kenmerken van Story 

Ik vind STORY Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2 1,789 11 

Traditioneel ↔ modern 4,09 1,375 11 

Ontspannend ↔ inspannend 1,82 1,779 11 

Sensationeel ↔ ernstig 1,64 1,502 11 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 1,82 1,401 11 

Conservatief ↔ progressief 4,45 1,572 11 

 

Tabel 5.18 Kenmerken van Trends 

Ik vind TRENDS Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 5,86 1,215 7 

Traditioneel ↔ modern 4 1,826 7 

Ontspannend ↔ inspannend 5,71 1,113 7 

Sensationeel ↔ ernstig 5,5 1,378 6 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,17 0,408 6 

Conservatief ↔ progressief 4,14 1,069 7 

 

Tabel 5.19 Kenmerken van Flair 

Ik vind FLAIR Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 1,77 0,927 13 

Traditioneel ↔ modern 4,38 2,142 13 

Ontspannend ↔ inspannend 1,31 0,48 13 

Sensationeel ↔ ernstig 2,15 0,987 13 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,62 1,446 13 

Conservatief ↔ progressief 4,69 1,548 13 

 

Tabel 5.20 Kenmerken van Dag Allemaal 

Ik vind DAG ALLEMAAL Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 1,73 1,555 11 

Traditioneel ↔ modern 3,09 1,758 11 

Ontspannend ↔ inspannend 1,91 1,3 11 

Sensationeel ↔ ernstig 2,3 1,494 10 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,82 1,991 11 

Conservatief ↔ progressief 3,36 1,502 11 
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Tabel 5.21 Kenmerken van Humo 

Ik vind HUMO Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4,14 1,099 14 

Traditioneel ↔ modern 4,71 1,978 14 

Ontspannend ↔ inspannend 3,23 1,363 13 

Sensationeel ↔ ernstig 3,71 1,684 14 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,5 1,454 14 

Conservatief ↔ progressief 4,64 1,598 14 

 

Tabel 5.22 Kenmerken van Knack 

Ik vind KNACK Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4,92 1,605 13 

Traditioneel ↔ modern 4,46 1,33 13 

Ontspannend ↔ inspannend 4,31 1,653 13 

Sensationeel ↔ ernstig 4,69 1,702 13 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,15 1,214 13 

Conservatief ↔ progressief 4,62 1,044 13 

 

Tabel 5.23 Kenmerken van Libelle 

Ik vind LIBELLE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 1,88 0,835 8 

Traditioneel ↔ modern 4,25 1,909 8 

Ontspannend ↔ inspannend 2 1,69 8 

Sensationeel ↔ ernstig 2,88 2,1 8 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3 1,927 8 

Conservatief ↔ progressief 3,75 1,669 8 

 

Tabel 5.24 Kenmerken van Autogids 

Ik vind AUTOGIDS Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 3,25 0,957 4 

Traditioneel ↔ modern 4,25 1,258 4 

Ontspannend ↔ inspannend 2,25 0,957 4 

Sensationeel ↔ ernstig 3,25 0,5 4 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3,5 1,732 4 

Conservatief ↔ progressief 5,25 1,708 4 
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Tabel 5.25 Kenmerken van Goed Gevoel 

Ik vind GOED GEVOEL Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 3,2 1,304 5 

Traditioneel ↔ modern 4 2 5 

Ontspannend ↔ inspannend 2,6 1,342 5 

Sensationeel ↔ ernstig 3,4 1,342 5 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,6 1,14 5 

Conservatief ↔ progressief 4,2 2,049 5 

 

Tabel 5.26 Kenmerken van National Geographic 

Ik vind NATIONAL 

GEOGRAPHIC 

Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 5,17 0,983 6 

Traditioneel ↔ modern 4,83 0,753 6 

Ontspannend ↔ inspannend 4,33 1,366 6 

Sensationeel ↔ ernstig 5,17 1,602 6 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 5 1,826 4 

Conservatief ↔ progressief 4,4 1,14 5 

 

Tabel 5.27 Kenmerken van Voetbalmagazine 

Ik vind VOETBALMAGAZINE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,33 1,966 6 

Traditioneel ↔ modern 3,33 2,066 6 

Ontspannend ↔ inspannend 2,17 1,941 6 

Sensationeel ↔ ernstig 3,5 1,378 6 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,5 2,074 6 

Conservatief ↔ progressief 4,5 0,837 6 

 

Tabel 5.28 Kenmerken van TV Familie 

Ik vind TV FAMILIE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 1,67 0,816 6 

Traditioneel ↔ modern 4,83 2,639 6 

Ontspannend ↔ inspannend 1,83 1,169 6 

Sensationeel ↔ ernstig 2,17 0,753 6 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,67 1,633 6 

Conservatief ↔ progressief 3,33 1,751 6 
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Tabel 5.29 Kenmerken van Glam It 

Ik vind GLAM IT Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2 0 2 

Traditioneel ↔ modern 5 1,414 2 

Ontspannend ↔ inspannend 1,5 0,707 2 

Sensationeel ↔ ernstig 1,5 0,707 2 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3 1,414 2 

Conservatief ↔ progressief 4 0 2 

 

Tabel 5.30 Kenmerken van Feeling 

Ik vind FEELING Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,17 1,329 6 

Traditioneel ↔ modern 3,71 2,059 7 

Ontspannend ↔ inspannend 1,57 1,134 7 

Sensationeel ↔ ernstig 2,71 1,38 7 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3 1,633 7 

Conservatief ↔ progressief 4,29 0,951 7 

 

Tabel 5.31 Kenmerken van PC Magazine 

Ik vind PC MAGAZINE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 3,25 2,872 4 

Traditioneel ↔ modern 3,5 2,646 4 

Ontspannend ↔ inspannend 5 2,708 4 

Sensationeel ↔ ernstig 2,5 2,38 4 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 3,75 1,258 4 

Conservatief ↔ progressief 3,75 3,202 4 

 

Tabel 5.32 Kenmerken van P-Magazine 

Ik vind P-MAGAZINE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 3 1,633 7 

Traditioneel ↔ modern 5,43 1,134 7 

Ontspannend ↔ inspannend 2,29 1,254 7 

Sensationeel ↔ ernstig 2,43 0,976 7 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4 1,633 7 

Conservatief ↔ progressief 4,43 1,902 7 
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Tabel 5.33 Kenmerken van Cosmopolitan 

Ik vind COSMOPOLITAN Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 2,25 0,957 4 

Traditioneel ↔ modern 5,5 1 4 

Ontspannend ↔ inspannend 2 1 3 

Sensationeel ↔ ernstig 1,5 1 4 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,75 2,062 4 

Conservatief ↔ progressief 4,5 1,291 4 

 

Tabel 5.34 Kenmerken van Ché 

Ik vind CHE Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 1,33 0,577 3 

Traditioneel ↔ modern 5,33 2,082 3 

Ontspannend ↔ inspannend 1,33 0,577 3 

Sensationeel ↔ ernstig 1,33 0,577 3 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 2,67 1,528 3 

Conservatief ↔ progressief 6,33 1,155 3 

 

Tabel 5.35 Kenmerken van Bizz 

Ik vind BIZZ Gemiddelde Standaard afwijking N 

Eenvoudig ↔ complex 4 1,414 4 

Traditioneel ↔ modern 4 1,414 4 

Ontspannend ↔ inspannend 4,5 1,291 4 

Sensationeel ↔ ernstig 4,25 1,258 4 

Voorspelbaar ↔ onvoorspelbaar 4,5 0,577 4 

Conservatief ↔ progressief 4 0 4 
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Op de vraag of men nog andere tijdschriften leest, antwoordde men als volgt:  
 
Tabel 5.36 Andere tijdschriften 

Leest u nog andere tijdschriften?  Aantal respondenten die dit antwoord gaven 

Maxime 1 

Guido Gids 1 

The Economist 3 

Cash 1 

Focus Knack 1 

Alternative Press, Revolver, Metal Hammer, 

Rock Tribune (muziektijdschriften) 

1 

 
De tijdschriften die slechts door 1 respondent vernoemd werden, ga ik niet opnemen in het verder 

onderzoek. The Economist bleek door 3 respondenten gelezen. Dit tijdschrift ga ik opnemen in het 

verdere onderzoek. Dus de tijdschriften die ik in het verdere onderzoek ga opnemen zijn: Weekend 

Knack, Story, Trends, Knack, Libelle, Autogids, Goed Gevoel, National Geographic, Voetbalmagazine, 

Tv Familie, Glam It, Feeling, PC Magazine, P-Magazine, Flair, Dag Allemaal, Humo, Cosmopolitan, 

Ché, Bizz en The Economist. 
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Hoofdstuk 6: onderzoek 

 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken:  

• De doelstelling van het onderzoek 

• De gehanteerde methode 

• De analyse en de resultaten 

• Interpretatie van de resultaten 

 

1 Doelstelling 
 

De bedoeling van het onderzoek is het verband nagaan tussen iemands persoonlijkheid en leesgedrag. 

Meerbepaald onderzoek ik de Big Five en het lezen van boeken, kranten en tijdschriften.  

 

2 Methode 
 

In dit deel worden de respondenten besproken die deelnamen aan het onderzoek, alsook de gebruikte 

vragenlijst. 

 

2.1 Respondenten 
 

De doelgroep waarbij ik dit onderzoek deed bestaat uit studenten die studeren aan de Universiteit Gent, 

faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik koos voor een homogene doelgroep ( alle respondenten zijn 

ongeveer even oud en volgen ongeveer dezelfde richting) omdat ik zo de variabelen leeftijd en 

opleidingsniveau kan uitsluiten vermits vroeger onderzoek (Van der Voort en Vooijs, 1989; Beentjes en 

Van der Voort, 1987; Gallik (1999); Dumazedier, 1967; Kaestle, 1991; Lesen in Internationalen 

Vergleich, 1990; Knulst en Kraaykamp, 1996; Kraaykamp en Dijkstra, 1999; Raeymaeckers, 2002; 

McGreath, 1993; Schlagheck, 1998; Cheever en Rimmer, 1999; Thurlow and Milo, 1993; Robinson 

(1980); Berg en Kiefer (1992); Gerhads en Klingler (1999); Lauf (2001); Van Eijck en Van Rees (2000); 

Gustafsson en Weibull (1996, 1997)) deze variabelen als beïnvloedende variabelen heeft geïdentificeerd.  

De vragenlijst werd als volgt afgenomen. Ik heb ad random 120 studenten aangesproken in het 

universiteitsgebouw van de faculteit Economie en Bedrijfskunde met de vraag of ze eventueel bereid 

waren mijn vragenlijst in te vullen en de belofte dat het niet lang zou duren. De meerderheid was bereid 

de vragenlijst in te vullen. Gemiddeld deed men hier 10 tot 15 minuten over. De selectie gebeurde 

volledig ad random en de steekproef bestond uit ongeveer evenveel jongens als meisjes (59 jongens, 57 

meisjes, 4 personen antwoordden niet op de vraag naar het geslacht). 
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2.2 Vragenlijst 

 

De vragenlijst ( zie bijlage 2) bestond uit zes soorten vragen:  

• Vragen in verband met het lezen van boeken 

• Vragen in verband met het lezen van kranten 

• Vragen in verband met het lezen van tijdschriften 

• Persoonlijkheidsvragen om de Big Five te meten 

• 1 vraag naar het geslacht van de respondent 

 

2.2.1 Boeken 

 

De eerste vraag was of men boeken leest als vrijetijdsbesteding. Hier kon men ja of nee op antwoorden. 

De tweede vraag was hoe vaak men volgende genres leest: romantische verhalen, humor, waargebeurde 

verhalen/ geschiedkundige verhalen/ biografie, thriller, horror, science fiction, avontuur/ spanning, 

detective, fantastische roman, literatuur en non-fictie. Men kon antwoorden op een 7-puntenschaal met 

antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel soms, soms, af en toe, vaak of heel vaak. Indien met het 

betreffende genre niet kende, kon men dit in de rechterkolom aanduiden. De reden waarom ik voor deze 

genres koos is te vinden in hoofdstuk 5. Ten derde werd gevraagd of men nog andere genres leest, die nog 

niet vernoemd waren, welke dat waren en hoe vaak men die las. Dit was een open vraag. 

 

2.2.2 Kranten 

 

Eerst werd gevraagd in welke mate men volgende kranten leest: De Standaard, de Gazet van Antwerpen, 

Het Volk, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar, Het Belang van Limburg, De Morgen, Het Laatste Nieuws/ De 

Nieuwe Gazet, De Tijd en Metro. Men kon antwoorden op een 7-puntenschaal met 

antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel soms, soms, af en toe, vaak of heel vaak. Indien met het 

betreffende krant niet kende, kon men dit in de rechterkolom aanduiden. De reden waarom ik voor deze 

kranten koos, is te vinden in hoofdstuk 5. 

Daarna vroeg ik per krant wat men van die krant vond: men moest op een zevenpunten semantische 

differentiaalschaal aanduiden in welke mate men elke krant eenvoudig dan wel complex vond, 

traditioneel dan wel modern, ontspannend dan wel inspannend, sensationeel dan wel ernstig, voorspelbaar 

dan wel onvoorspelbaar en conservatief dan wel progressief. De reden waarom ik naar deze kenmerken 

vroeg is te vinden in hoofdstuk 5. 

Ten derde werd nog gevraagd of men nog andere kranten leest, welke dat dan waren en hoe vaak men die 

leest. Dit was een open vraag. 
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2.2.3 Tijdschriften 

 

Eerst werd gevraagd in welke mate men volgende tijdschriften leest: Weekend Knack, Story, Trends, 

Knack, Libelle, Autogids, Goed Gevoel, National Geographic, Voetbalmagazine, TV Familie, Flair, Dag 

Allemaal, Humo, Glam It, Feeling, PC Magazine, P-Magazine, Cosmopolitan, Ché, Bizz en The 

Economist. Men kon antwoorden op een 7-puntenschaal met antwoordmogelijkheden nooit, zelden, heel 

soms, soms, af en toe, vaak of heel vaak. Indien met het betreffende tijdschrift niet kende, kon men dit in 

de rechterkolom aanduiden. De reden waarom ik voor deze tijdschriften koos, is te vinden in hoofdstuk 5.  

Daarna vroeg ik per tijdschrift wat men van dat tijdschrift vond: men moest op een zevenpunten 

semantische differentiaalschaal aanduiden in welke mate men elke krant eenvoudig dan wel complex 

vond, traditioneel dan wel modern, ontspannend dan wel inspannend, sensationeel dan wel ernstig, 

voorspelbaar dan wel onvoorspelbaar en conservatief dan wel progressief. De reden waarom ik naar deze 

kenmerken vroeg is te vinden in hoofdstuk 5. 

Ten derde werd gevraagd of men nog andere tijdschriften leest, welke dat dan waren en hoe men die dan 

leest. Dit was een open vraag. 

 

2.2.4 Big Five 

 

Om de Big Five te meten, werd de vragenlijst uit tabel 6.1 (zie bijlage 5) als uitgangspunt genomen. Deze 

vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands. Deze vragenlijst werd reeds eerder gebruikt en gevalideerd 

in Vlaamse context, onder andere in onderzoek van Wijnen, Vermeir en Van Kenhove (2007).  

 

3 Analyse en Resultaten 
 

Eerst word in een algemeen deel besproken welke items gemaakt werden als voorbereiding voor de 

verdere analyse en welke testen gebruikt werden tijdens de analyse. Daarna wordt besproken hoe de 

hypothesen geanalyseerd werden en welke resultaten dat opleverde. In het derde deel worden dan nog 

extra resultaten besproken waarvoor geen hypothesen geformuleerd werden. 

  

3.1 Algemeen 
 

In dit deel worden de items besproken die gemaakt werden als voorbereiding van de analyse en de testen 

die tijdens de analyse gebruikt werden. 
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3.1.1 Karaktertrekken  

 

Per karaktertrek werd 1 variabele gemaakt die het gemiddelde is van de items die de betreffende 

karaktertrekken meten. Zo werd een variabele gemaakt “extraversion”, die het gemiddelde is van de vijf 

items die extraversie meten. De Cronbach’s Alpha van deze vijf items bedraagt 0,826. “Agreeableness”, 

“conscientiousness” en “neurotism” werden op dezelfde manier berekend. Voor de vijf items die 

“openness” meten, bedroeg Cronbach’s Alpha 0,596. Het item “ongeïnteresseerd-leergierig” werd 

weggelaten, waardoor de Cronbach’s Alpha steeg naar 0,658. Tabel 6.2 vat de Chronbach’s Alpha’s 

samen voor alle trekken 

 

Tabel 6.2 Cronbach’s Alpha karaktertrekken 

variabele Cronbach’s Alpha 

extaversion 0,826 

Agreeableness 0,802 

Conscientiousness 0,878 

Neurotism 0,842 

Openness 0,658 

 

Per karaktertrek werd dan de gemiddelde score berekent: zie tabel 6.3 

 

Tabel 6.3 Gemiddelde score per karaktertrek 

extaversion 4,3345 

Agreeableness 4,8387 

Conscientiousness 4,6356 

Neurotism 4,4632 

Openness 5,1197 

 

Op basis van deze gemiddelde scores op de trekken werden de respondenten per trek in twee groepen 

verdeeld: wie bijvoorbeeld een hoger scoort dan 4,3345 op extraversie, wordt als extravert beschouwd en 

wie lager scoort dan dit gemiddelde, wordt als introvert beschouwd. Op deze manier worden de 

variabelen “extralaaghoog”, “agreelaaghoog”, “conslaaghoog”, “neurlaaghoog” en “openlaaghoog” 

gemaakt: deze variabelen kennen respectievelijk 1 of 2 toe aan de respondent als hij lager of hoger scoort 

dan de gemiddelde score op de betreffende trek.  

 

Omdat op basis van vorige variabelen weinig significante resultaten gevonden werden, werden de 

variabelen “extralaaghoog2”, “agreelaaghoog2”, “conslaaghoog2”, “neurlaaghoog2” en “openlaaghoog2” 
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gemaakt. Dit gebeurde als volgt. Per trek werden de respondenten via “cut points for 3 equal groups” in 

tertielen verdeeld. Deze variabelen kennen een 1 toe aan de respondenten die in het laagste tertiel zitten, 

en een 2 aan de respondenten die in het hoogste tertiel zitten.  

 

Omdat ook op basis van de tertielen weinig significante resultaten gevonden werden, werden ook de 

variabelen “extralaaghoog3”, “agreelaaghoog3”, “conslaaghoog3”, “neurlaaghoog3” en “openlaaghoog3” 

gemaakt. Dit gebeurde als volgt. Per trek werden de respondenten via “cut points for 4 equal groups” in 

kwartielen verdeeld. Deze variabelen kennen een 1 toe aan de respondenten die in het laagste kwartiel 

zitten, en een 2 aan de respondenten die in het hoogste kwartiel zitten. 

 

3.1.2 eenvoudige versus complexe media 

 

De kranten en tijdschriften werden als volgt onderverdeeld in eenvoudig en complex. Per krant en per 

tijdschrift werd een gemiddelde berekend van het item “eenvoudig-complex”. Wanneer dit gemiddelde 

voor een krant of tijdschrift hoger was dan 4, werd deze krant of tijdschrift als complex beschouwd en 

wanneer dit gemiddelde voor een krant of tijdschrift lager was dan 4, werd deze krant of tijdschrift als 

eenvoudig beschouwd. Tabel 6.4 vat de resultaten samen. 

 

Tabel 6.4 Eenvoudige versus complexe kranten en tijdschriften 

Eenvoudige kranten Gazet van Antwerpen 

Het Volk 

Het Nieuwsblad/ De Gentenaar 

Het Belang van Limburg 

Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet 

Metro 

Complexe kranten De Standaard 

De Morgen 

De Tijd 

Eenvoudige tijdschriften Story, Libelle, Autogids, Goed Gevoel, 

Voetbalmagazine, TV Familie, Flair, Dag 

Allemaal, Humo, Glam It, Feeling 

P-Magazine, Cosmopolitan, Ché, Bizz 

Complexe tijdschriften Weekend Knack, Trends, Knack 

National Geographic, PC Magazine 

The Economist 
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3.1.3 Populaire media 

 

Met populaire media worden media bedoeld die meer dan gemiddeld worden gelezen. Eerst werden de 

variabelen “gemidkrant”, “gemidboek” en “gemidtijdschrift” gemaakt. “gemidkrant” is de som van de 

items die de vraag “In welke mate leest u volgende kranten?” meten gedeeld door 9. “gemidboek” is de 

som van de items die de vraag “Hoe vaak lees je volgende boekengenres?” meten gedeeld door 11. 

“gemidtijdschrift” is de som van de items die de vraag “In welke mate lees je volgende tijdschriften?” 

meten gedeeld door 21. Vervolgens werd van “gemidkrant”, “gemidboek” en “gemidtijdschrift” de 

mediaan berekend. Daarna werd ook per krant, boek en tijdschrift de mediaan berekend voor de items die 

meten in welke mate of hoe vaak met de betreffende krant, boek of tijdschrift leest. Wanneer de mediaan 

van een bepaalde krant, boek of tijdschrift hoger was dan de mediaan van respectievelijk “gemidkrant”, 

“gemidboek” of “gemidtijdschrift”, dan werd deze krant, boek of tijdschrift als populair beschouwd. De 

resultaten hiervan worden samengevat in tabel 6.5: 

 

Tabel 6.5 Populaire kranten, boeken en tijdschriften 

Populaire kranten Het Nieuwsblad/ De Gentenaar 

Metro 

Populaire boeken Waargebeurde verhalen/ geschiedkundige 

verhalen/ biografie; thriller; avontuur/ spanning; 

Detective; non-fictie 

Populaire tijdschriften Weekend Knack, Knack, Flair, Humo 

 

3.1.4 Ernstige versus sensationele media 

 

Per krant en per tijdschrift werd voor het item “sensationeel-ernstig” het gemiddelde berekend. Wanneer 

dit gemiddelde voor een krant of tijdschrift hoger dan 4 was, dan werd deze krant of tijdschrift als ernstig 

beschouwd en wanneer dit gemiddelde voor een krant of tijdschrift lager was dan 4, dan werd deze krant 

of tijdschrift als sensationeel beschouwd. Tabel 6.6 vat de resultaten samen. 
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Tabel 6.6 Ernstige versus serieuze kranten en tijdschriften 

Ernstige kranten De Standaard 

De Morgen 

De Tijd 

Sensationele kranten Gazet van Antwerpen 

Het Volk 

Het Nieuwsblad/ De Gentenaar 

Het Belang van Limburg 

Het Laatste Nieuws/ De Nieuwe Gazet 

Metro 

Ernstige tijdschriften Weekend Knack; Trends; Knack; National 

Geographic; PC Magazine; Bizz; The Economist 

Sensationele tijdschriften Story; Libelle; Autogids; Goed Gevoel; Voetbal; 

TV Familie; Flair; Dag Allemaal; Humo; Glam 

It; Feeling; P-Magazine; Cosmopolitan; Ché  

 

3.1.5 Gebruikte testen 

 

Bij de analyse heb ik gebruikt gemaakt van χ²-testen en t-testen. Ik koos voor een χ²-test wanneer de 

afhankelijke variabel nominaal was. Ik koos daarentegen voor een t-test wanneer de onafhankelijke 

variabele uit twee onafhankelijke steekproeven bestond en de afhankelijke variabele ratio- of 

intervalgeschaald was. 

 

3.2 Analyse en resultaten in verband met de hypothesen  
 

In dit deel worden de analyse en resultaten van de hypothesen besproken.  

 

3.2.1 Hypothese 1 

 

H1: Er is een negatieve relatie tussen de mate waarin iemand extravert is en het lezen van boeken, 

kranten en tijdschriften. 

 

H1, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“extralaaghoog”, “extralaaghoog2” en “extralaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren telkens het 

item dat bij de vraag “Leest u boeken als vrijetijdsbesteding?” hoort, “gemidkrant” en “gemidtijdschrift”. 

De resultaten hiervan worden samengevat in tabellen 6.7; 6.8 en 6.9. 
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Tabel 6.7 Hypothese 1 (afhankelijke variabele: leest u boeken als vrijetijdsbesteding) 

Onafhankelijke 

variabele 

Chi-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog 2,470 1 ,116 nee 

Extralaaghoog2 1,692 1 ,193 nee 

Extralaaghoog3 2,126 1 ,145 nee 

 

Tabel 6.8 Hypothese 1 (afhankelijke variabele: gemidkrant) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog ,999 111 ,320 nee 

Extralaaghoog2 1,359 80 ,178 nee 

Extralaaghoog3 1,505 63 ,137 nee 

 

Tabel 6.9 Hypothese 1 (afhankelijke variabele: gemidtijdschrift) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,364 92 ,717 nee 

Extralaaghoog2 -,429 65 ,669 nee 

Extralaaghoog3 ,135 53 ,135 nee 

 

We kunnen H1 dus niet bevestigen. 

 

3.2.2 Hypothese 2 

 

H2: Er is een positieve relatie tussen extraversie en het lezen van science fiction en thrillers. 

 

H2, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “extralaaghoog”, “extralaaghoog2” en “extralaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens de items die bij de vragen horen “Hoe vaak lees je science fiction, respectievelijke 

thrillers?”. De resultaten worden samengevat in tabellen 6.9 en 6.10.  
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 Tabel 6.10 Hypothese 2 (afhankelijke variabele: science fiction) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,179 109 ,858 nee 

Extralaaghoog2 - 0,498 79 ,620 nee 

Extralaaghoog3 -,614 63 ,541 nee 

 

Tabel 6.11 Hypothese 2 (afhankelijke variabele: thrillers) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,813 110 ,418 nee 

Extralaaghoog2 -,456 80 ,649 nee 

Extralaaghoog3 -,266 64 ,791 nee 

 

H2 kan dus niet bevestigd worden. 

 

3.2.3 Hypothese 3 

 

H3: Er is een positieve relatie tussen extraverte mannen en het lezen van humoristische boeken en een 

negatieve relatie tussen extraverte mannen en het lezen van avonturen romans/ spannende romans. 

 

Om H3 te testen, werd via “split file” enkel rekening gehouden met de mannelijke respondenten. H3, de 

alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “extralaaghoog”, “extralaaghoog2” en “extralaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens de items die bij de vragen “Hoe vaak lees je graag humor, respectievelijk avontuur/ 

spanning?” horen. De resultaten van de testen worden in tabel 6.12 en tabel 6.13 samengevat. 

 

Tabel 6.12 Hypothese 3 (afhankelijke variabele: humor) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -.435 52 .665 nee 

Extralaaghoog2 -.923 34 .362 nee 

Extralaaghoog3 -.909 28 .371 nee 
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Tabel 6.13 Hypothese 3 (afhankelijke variabele: spanning/ avontuur) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -1.677 53 .099 nee 

Extralaaghoog2 -1.619 35 .114 nee 

Extralaaghoog3 -.723 29 .475 nee 

 

H3 kan dus niet bevestigd worden. 

 

3.2.4 Hypothese 4 

 

H4: Er is een positieve relatie tussen extravertie en het lezen van complexe media. 

 

H4, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “extralaaghoog”, “extralaaghoog2” en “extralaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “complexekranten” en “complexetijdschriften”. De resultaten hiervan worden samengevat 

in tabellen 6.14 en 6.15. 

 

Tabel 6.14 Hypothese 4 (afhankelijke variabele: complexekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,558 114 ,578 nee 

Extralaaghoog2 -,335 82 ,739 nee 

Extralaaghoog3 -,505 64 ,615 nee 
  

 

Tabel 6.15 Hypothese 4 (afhankelijke variabele: complexetijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog ,766 108 ,446 nee 

Extralaaghoog2 1,217 77 ,227 nee 

Extralaaghoog3 1,039 61 ,303 nee 
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We kunnen H4 dus niet bevestigen. 

 

3.2.5 Hypothese 5 

 

H5: Er is een positieve relatie tussen extravertie en het lezen van serieuze media. 

 

H5, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “extralaaghoog”, “extralaaghoog2” en “extralaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “serieuzekranten” en “serieuzetijdschriften”. De resultaten hiervan worden samengevat in 

tabellen 6.16 en 6.17. 

 

Tabel 6.16 Hypothese 5 (afhankelijke variabele: serieuzekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,558 114 ,578 nee 

Extralaaghoog2 -,335 82 ,739 nee 

Extralaaghoog3 -,505 64 ,615 nee 

 

Tabel 6.17 Hypothese 5 (afhankelijke variabele: serieuzetijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Extralaaghoog -,558 114 ,578 nee 

Extralaaghoog2 ,992 75 ,324 nee 

Extralaaghoog3 1,028 60 ,308 nee 

 

We kunnen H5 dus niet bevestigen. 

 

3.2.6 Hypothese 6 

 

H6: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van romantische verhalen. 

 

H6, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “agreelaaghoog”, “agreelaaghoog2” en “agreelaaghoog3”. De afhankelijke variabele 
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was telkens het item bij de vraag “Hoe vaak lees je romantische verhalen?”. De resultaten hiervan worden 

samengevat in tabel 6.18. 

 
Tabel 6.18 Hypothese 6 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -2,444 111 ,016 ja 

agreelaaghoog2 -2,478 84 ,015 ja 

agreelaaghoog3 -2,157 72 ,034 ja 

 

We kunnen hier dus uit besluiten dat H6 geldig is.  

 

3.2.7 Hypothese 7 

 

H7: Er is een negatieve relatie tussen “ agreeableness” en het lezen van literatuur. 

 

H7, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “agreelaaghoog”, “agreelaaghoog2” en “agreelaaghoog3”. De afhankelijke variabele 

was telkens het item bij de vraag “Hoe vaak lees je literatuur?”. De resultaten hiervan worden samengevat 

in tabel 6.19. 

 

Tabel 6.19 Hypothese 7 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -,778 107 ,438 nee 

agreelaaghoog2 -1,133 80 ,261 nee 

agreelaaghoog3 -1,169 68 ,247 nee 

 

We kunnen H7 dus niet bevestigen.  
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3.2.8 Hypothese 8 

 

H8: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van eenvoudige media. 

 

H8, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “agreelaaghoog”, “agreelaaghoog2” en “agreelaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “eenvoudigekranten” en “eenvoudigetijdschriften”. De resultaten hiervan worden 

samengevat in tabellen 6.20 en 6.21. 

 

Tabel 6.20 Hypothese 8 (afhankelijke variabele: eenvoudigekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -1,286 113 ,201 nee 

agreelaaghoog2 -,598 84 ,551 nee 

agreelaaghoog3 -,515 69 ,609 nee 

 

Tabel 6.21 Hypothese 8 (afhankelijke variabele: eenvoudigetijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -,433 93 ,666 nee 

agreelaaghoog2 -,433 67 ,666 nee 

agreelaaghoog3 -,571 56 ,570 nee 

 

We kunnen H8 dus niet bevestigen. 

 

3.2.9 Hypothese 9 

 

H9: Er is een positieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen van sensationele media. 

 

H9, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “agreelaaghoog”, “agreelaaghoog2” en “agreelaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “sensationelekranten” en “sensationeletijdschriften”. De resultaten hiervan worden 

samengevat in tabellen 6.22 en 6.23. 
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Tabel 6.22 Hypothese 9 (afhankelijke variabele: sensationelekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -1,286 113 ,201 nee 

agreelaaghoog2 -,598 84 ,551 nee 

agreelaaghoog3 -,515 69 ,609 nee 

 

Tabel 6.23 Hypothese 9 (afhankelijke variabele: sensationeletijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

agreelaaghoog -,615 95 ,540 nee 

agreelaaghoog2 -,615 69 ,541 nee 

agreelaaghoog3 -,841 58 ,404 nee 

 

We kunnen H9 dus niet bevestigen. 

 

3.2.10 Hypothese 10 

 

H10: Naarmate men hoger scoort op “conscientiosness”, zal men minder lezen in kranten, boeken en 

tijdschriften. 

 

H10, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“conslaaghoog”, “conslaaghoog2” en “conslaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren telkens het 

item dat bij de vraag “Leest u boeken als vrijetijdsbesteding?” hoort, “gemidkrant” en “gemidtijdschrift”. 

De resultaten hiervan worden samengevat in tabellen 6.24; 6.25 en 6.26. 

 

Tabel 6.24 Hypothese 10 (afhankelijke variabele: leest u boeken als vrijetijdsbesteding) 

Onafhankelijke 

variabele 

Chi-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog 1,667 1 ,197 nee 

conslaaghoog2 ,591 1 ,442 nee 

conslaaghoog3 ,694 1 ,405 nee 
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Tabel 6.25 Hypothese 10 (afhankelijke variabele: gemidkrant) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog 1,185 110 ,239 nee 

conslaaghoog2 ,980 78 ,330 nee 

conslaaghoog3 ,848 66 ,399 nee 

 

Tabel 6.26 Hypothese 10 (afhankelijke variabele: gemidtijdschrift) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog 2,004 91 ,048 ja 

conslaaghoog2 1,869 65 ,066 nee 

conslaaghoog3 1,665 53 ,102 nee 

 

We kunnen H10 niet bevestigen voor wat de boeken en kranten betreft. Wat de tijdschriften betreft, zien 

we dat volgens de eerste test (met variabele “conslaaghoog”) de hypothese klopt: iemand die hoog scoort 

op “conscientiousness”, leest men minder in tijdschriften dan iemand die laag scoort op 

“conscientiousness”. De andere twee testen kunnen dit echter niet bevestigen. 

 

3.2.11 Hypothese 11 

 

H11: Er is een negatieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van avontuurlijke en spannende 

romans. 

 

H11, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “conslaaghoog”, “conslaaghoog2” en “conslaaghoog3”. De afhankelijke variabele was 

het item dat bij de vraag “Hoe vaak lees je avontuurlijke/spannende romans?” hoort. De resultaten 

hiervan worden samengevat in tabel 6.27. 
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Tabel 6.27 Hypothese 11 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog -,132 109 ,896 nee 

conslaaghoog2 -,411 76 ,682 nee 

conslaaghoog3 -,328 65 ,744 nee 

 

We kunnen H11 dus niet bevestigen. 

 

3.2.12 Hypothese 12 

 

H12: Er is een negatieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van literatuur. 

 

H12, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “conslaaghoog”, “conslaaghoog2” en “conslaaghoog3”. De afhankelijke variabele was 

het item dat bij de vraag “Hoe vaak lees je literatuur?” hoort. De resultaten hiervan worden samengevat in 

tabel 6.28. 

 

Tabel 6.28 Hypothese 12 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog 1,432 106 ,155 nee 

conslaaghoog2 1,517 75 ,134 nee 

conslaaghoog3 2,056 64 ,044 ja 

 

Volgens de laatste test kunnen we H12 bevestigen: er is een negatieve relatie tussen “conscientiousness” 

en het lezen van literatuur. Iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, zal dus minder vaak literatuur 

lezen dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. De andere testen kunnen dit echter niet 

bevestigen. Ik acht de laatste test echter betrouwbaarder dan de andere twee, omdat “conslaaghoog3” een 

groter onderscheid maakt tussen de respondenten die hoog en laag op deze trek scoren.  
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3.2.13 Hypothese 13 

 

H13: Er is een positieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van romantische romans. 

 

H13, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “conslaaghoog”, “conslaaghoog2” en “conslaaghoog3”. De afhankelijke variabele was 

het item dat bij de vraag “Hoe vaak lees je romantische romans?” hoort. De resultaten hiervan worden 

samengevat in tabel 6.29. 

 

Tabel 6.29 Hypothese 13 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog -,822 110 ,413 nee 

conslaaghoog2 -,826 77 ,411 nee 

conslaaghoog3 -1,218 65 ,227 nee 

 

We kunnen H13 dus niet bevestigen. 

 

3.2.14 Hypothese 14 

 

H14: Er is een positieve relatie tussen “conscientiousness” en het lezen van populaire media. 

 

H14, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “conslaaghoog”, “conslaaghoog2” en “conslaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “populaireboeken”, “populairekranten” en “populairetijdschriften”. De resultaten hiervan 

worden samengevat in tabel 6.30, 6.31 en 6.32. 

 

Tabel 6.30 Hypothese 14 (afhankelijke variabele: populaireboeken) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog ,901 106 ,370 nee 

conslaaghoog2 1,091 64 ,279 nee 

conslaaghoog3 1,091 64 ,279 nee 
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Tabel 6.31 Hypothese 14 (afhankelijke variabele: populairekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog ,640 116 ,523 nee 

conslaaghoog2 ,930 69 ,355 nee 

conslaaghoog3 ,930 69 ,355 nee 

 

Tabel 6.32 Hypothese 14 (afhankelijke variabele: populairetijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

conslaaghoog 2,122 114 ,036 ja 

conslaaghoog2 1,993 68 ,050 ja 

conslaaghoog3 1,993 68 ,050 ja 

 

We kunnen hieruit besluiten dat er geen significante relatie bestaat tussen “conscientiousness” en het 

lezen van populaire boeken en populaire kranten. Er is wel een significante relatie tussen 

“conscientiousness” en het lezen van populaire tijdschriften, meerbepaald een positieve relatie zoals de 

hypothese voorspelde. Iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, zal geneigd zijn om meer in 

populaire tijdschriften te lezen dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. 

 

3.2.15 Hypothese 15 

 

H15: “neurotism” is een positief gerelateerd aan het lezen van romantische romans en humoristische 

romans en negatief aan het lezen van literatuur. 

 

H15, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “neurlaaghoog”, “neurlaaghoog2” en “neurlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens de items die bij de vragen “Hoe vaak lees je respectievelijk romantische verhalen, 

humoristische verhalen, literatuur?” horen. De resultaten hiervan worden samengevat in tabel 6.33, 6.34 

en 6.35. 
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Tabel 6.33 Hypothese 15 (afhankelijke variabele: romantische verhalen) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog 1,047 109 ,297 nee 

neurlaaghoog2 1,978 86 ,051 nee 

neurlaaghoog3 1,834 61 ,072 nee 

 

Tabel 6.34 Hypothese 15 (afhankelijke variabele: humoristische verhalen) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog -1,078 108 ,284 nee 

neurlaaghoog2 -1,066 85 ,289 nee 

neurlaaghoog3 -1,211 60 ,231 nee 

 

Tabel 6.35 Hypothese 15 (afhankelijke variabele: literatuur) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog -,028 105 ,978 nee 

neurlaaghoog2 ,221 84 ,826 nee 

neurlaaghoog3 -,646 59 ,521 nee 

 

We kunnen H15 dus niet bevestigen. 

 

3.2.16 Hypothese 16 

 

H16: Naarmate een man hoger scoort op “neurotism”, zal hij vaker waargebeurde verhalen, 

geschiedkundige verhalen, biografie en non-fictie lezen en zal hij minder vaak humoristische romans en 

avontuurlijke/spannende romans lezen.  

 

Via split file werd enkel met de mannelijke respondenten rekening gehouden. H16, de alternatieve 

hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“neurlaaghoog”, “neurlaaghoog2” en “neurlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren telkens de 

items die bij de vragen “Hoe vaak lees je respectievelijk humoristische romans, waargebeurde verhalen/ 
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geschiedkundige verhalen/ biografie, non-fictie, avontuurlijke/ spannende romans?” horen. De resultaten 

hiervan worden samengevat in tabel 6.36, 6.37, 6.38 en 6.39. 

 

Tabel 6.36 Hypothese 16 (afhankelijke variabele: humoristische verhalen) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog ,411 51 ,683 nee 

neurlaaghoog2 -,406 43 ,687 nee 

neurlaaghoog3 -1,448 29 ,160 nee 

 

Tabel 6.37 Hypothese 16(afhankelijke variabele: waargebeurde verhalen/ geschiedkundige verhalen/ 

biografie)  

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog 1,187 51 ,241 nee 

neurlaaghoog2 ,611 43 ,545 nee 

neurlaaghoog3 -,336 30 ,740 nee 

 

Tabel 6.38 Hypothese 16 (afhankelijke variabele: non-fictie) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog ,800 52 ,427 nee 

neurlaaghoog2 ,469 44 ,641 nee 

neurlaaghoog3 -,160 30 ,874 nee 

 

Tabel 6.39 Hypothese 16 (afhankelijke variabele: avontuur/spanning) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog -,267 52 ,790 nee 

neurlaaghoog2 -,271 44 ,788 nee 

neurlaaghoog3 -1,165 30 ,253 nee 
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We kunnen H16 dus niet bevestigen. 

 

3.2.17 Hypothese 17 

 

H17: Er is een positieve relatie tussen “neurotism” en het lezen van populaire media. 

 

H16, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “neurlaaghoog”, “neurlaaghoog2” en “neurlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens “populaireboeken”, “populairekranten” en “populairetijdschriften”. De resultaten hiervan 

werden samengevat in tabellen 6.40, 6.41 en 6.42. 

 

Tabel 6.40 Hypothese 17 (afhankelijke variabele: populaireboeken) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog -,061 105 ,951 nee 

neurlaaghoog2 ,470 84 ,639 nee 

neurlaaghoog3 -,218 60 ,828 nee 

 

Tabel 6.41 Hypothese 17 (afhankelijke variabele: populairekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog -2,301 115 ,023 ja 

neurlaaghoog2 -3,004 89 ,003 ja 

neurlaaghoog3 -2,132 63 ,037 ja 

 

Tabel 6.42 Hypothese 17 (afhankelijke variabele: populairetijdschriften) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

neurlaaghoog ,195 113 ,846 nee 

neurlaaghoog2 ,663 88 ,509 nee 

neurlaaghoog3 ,131 63 ,897 nee 
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We kunnen dus niet bevestigen dat naarmate iemand hoger scoort op “neurotism”, hij of zij vaak 

populaire boeken of populaire tijdschriften leest. We kunnen wel bevestigen dat iemand die hoog scoort 

op “neurotism”, vaker in populaire kranten leest dan iemand die laag scoort op “neurotism”. 

 

3.2.18 Hypothese 18 

 

H18: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van kranten, tijdschriften en boeken. 

 

H18, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“openlaaghoog”, “openlaaghoog2” en “openlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren telkens het 

item dat bij de vraag “Leest u boeken als vrijetijdsbesteding?” hoort, “gemidkrant” en “gemidtijdschrift”. 

De resultaten hiervan worden samengevat in tabellen 6.43; 6.44 en 6.45. 

 

Tabel 6.43 Hypothese 18 (afhankelijke variabele: leest u boeken als vrijetijdsbesteding) 

Onafhankelijke 

variabele 

Chi-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog 1,106 1 ,293 nee 

openlaaghoog2 4,345 1 ,037 ja 

openlaaghoog3 3,282 1 ,070 nee 

 

De tweede test bevestigt de hypothese met betrekking tot het lezen van boeken: iemand die hoog scoort 

op “openness”, zal meer geneigd zijn om boeken te lezen als vrijetijdsbesteding dan iemand die laag 

scoort op “openness”. De andere testen kunnen dit echter niet bevestigen. 

 

Tabel 6.44 Hypothese 18 (afhankelijke variabele: gemidkrant) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,940 111 ,349 nee 

openlaaghoog2 -,960 85 ,340 nee 

openlaaghoog3 -1,117 69 ,268 nee 

 

De hypothese voor wat het lezen van kranten betreft, kan niet bevestigd worden.  
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Tabel 6.45 Hypothese 18 (afhankelijke variabele: gemidtijdschrift) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,033 92 ,974 nee 

openlaaghoog2 -,199 76 ,843 nee 

openlaaghoog3 -,756 62 ,453 nee 

 

De hypothese voor wat het lezen van tijdschriften betreft, kan niet bevestigd worden. 

 

3.2.19 Hypothese 19 

 

H19: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van literatuur en avontuurlijke/ spannende 

romans. 

 

H19, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met een t-test met als onafhankelijke variabelen 

achtereenvolgens: “openlaaghoog”, “openlaaghoog2” en “openlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen 

waren telkens de items die bij de vragen “Hoe vaak lees je respectievelijk avontuurlijke/ spannende 

romans, literatuur?” horen. De resultaten hiervan worden samengevat in tabel 6.46 en 6.47. 

 

Tabel 6.46 Hypothese 19 (afhankelijke variabele: avontuur/ spanning) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,750 110 ,455 nee 

openlaaghoog2 -1,052 84 ,296 nee 

openlaaghoog3 -,892 67 ,375 nee 

 

Tabel 6.47 Hypothese 19 (afhankelijke variabele: literatuur) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,250 107 ,803 nee 

openlaaghoog2 -,481 81 ,632 nee 

openlaaghoog3 ,043 65 ,966 nee 
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We kunnen H19 dus niet bevestigen. 

 

3.2.20 Hypothese 20 

 

H20: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van complexe media. 

 

H20, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“openlaaghoog”, “openlaaghoog2” en “openlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren 

“complexekranten” en “complexetijdschriften”. De resultaten hiervan worden samengevat in tabellen 

6.48 en 6.49. 

 

Tabel 6.48 Hypothese 20 (afhankelijke variabele: complexekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,954 114 ,342 nee 

openlaaghoog2 -,872 88 ,386 nee 

openlaaghoog3 -,688 70 ,494 nee 

 

Tabel 6.49 Hypothese 20 (afhankelijke variabele: complexetijdschriftten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -1,156 108 ,250 nee 

openlaaghoog2 -1,170 85 ,245 nee 

openlaaghoog3 -1,223 67 ,225 nee 

 

We kunnen H20 dus niet bevestigen. 

 

3.2.21 Hypothese 21 

 

H21: Er is een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van serieuze media. 

 

H21, de alternatieve hypothese, werd 3 keer getest met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens: 

“openlaaghoog”, “openlaaghoog2” en “openlaaghoog3”. De afhankelijke variabelen waren 
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“serieuzekranten” en “serieuzetijdschriften”. De resultaten hiervan worden samengevat in tabellen 6.48 en 

6.49.  

 

Tabel 6.48 Hypothese 21 (afhankelijke variabele: serieuzekranten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -,954  114  ,342 nee 

openlaaghoog2 -,688  70  ,494 nee 

openlaaghoog3 -,688  70  ,494 nee 

 

Tabel 6.49 Hypothese 21 (afhankelijke variabele: serieuzetijdschriftten) 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

openlaaghoog -1,441  105  ,152 nee 

openlaaghoog2 -1,570  66  ,121 nee 

openlaaghoog3 -1,570  66  ,121 nee 

 

We kunnen H21 dus niet bevestigen. 

 

3.2.22 Hypothese 22 

 

H22a: Er zijn meer vrouwen die boeken lezen dan mannen. 

 

H22a, de alternatieve hypothese werd getest aan de hand van een χ²-test met “geslacht” als onafhankelijke 

variabele en het item dat bij de vraag “Lees je boeken als vrijetijdsbesteding?” hoort. Het resultaat wordt 

in tabel 6.50 weergegeven. 

 

Tabel 6.50 Hypothese 22a 

Onafhankelijke 

variabele 

Χ²-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

geslacht 12,169 1 ,000 ja 

 

We kunnen dus besluiten dat meer vrouwen boeken lezen als vrijetijdsbesteding dan mannen. 
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H22b: Mannen besteden meer tijd aan het lezen van kranten dan vrouwen. 

 

H22b, de alternatieve hypothese, werd getest met een t-test met als onafhankelijke variabele “geslacht” en 

als afhankelijke variabele “gemidkrant”. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in tabel 6.51. 

 

Tabel 6.51 Hypothese 22b 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

geslacht 1,040 108 ,301 nee 

We kunnen H22b dus niet bevestigen. 

 

H22c: Vrouwen besteden meer tijd aan het lezen van tijdschriften dan mannen. 
 

H22c, de alternatieve hypothese, werd getest aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele 

“geslacht” en als afhankelijke variabele “gemidtijdschrift”. Het resultaat hiervan wordt weergegeven in 

tabel 6.52. 

 

Tabel 6.52 Hypothese 22c 

Onafhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

geslacht -,777 89 ,439 nee 

 

We kunnen H22c dus niet bevestigen. 

 

3.2.23 Hypothese 23 

 

H23: Mannen lezen vaker non-fictie, thrillers en spanning/avontuur, terwijl vrouwen vaker romantiek en 

waargebeurde verhalen/geschiedkundige verhalen/biografie lezen. 

 

H23, de alternatieve hypothese, werd getest aan de hand van een t-test. De onafhankelijke variabele was 

“geslacht” en de afhankelijke variabelen waren de items die bij de vragen “Hoe vaak lees je 

respectievelijke romantische verhalen, waargebeurde verhalen/ geschiedkundige verhalen/ biografie, 

thrillers, avontuur/spanning en non-fictie?” horen. De resultaten hiervan worden in tabel 6.53 

samengevat. 
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Tabel 6.53 Hypothese 23 

afhankelijke 

variabele 

t-waarde Aantal 

vrijheidsgraden 

p-waarde Significant ( 95% 

betrouwbaarheids- 

Interval)? 

Romantische ... -9,359 108 ,000 ja 

Waargebeurde... -,107 106 ,915 nee 

Thrillers -,258 107 ,797 nee 

Avontuur/... -2,610 107 ,010 ja 

Non-fictie 1,279 106 ,204 nee 

 

We kunnen hieruit besluiten dat: 

• vrouwen vaker romantische verhalen lezen dan mannen. 

• vrouwen vaker avontuurlijke/ spannende romans lezen dan mannen. 

Behalve wat de romantische verhalen betreft, kan de hypothese dus niet bevestigd worden. 

 

3.3 Extra resultaten  
 

Ik heb nog extra analyses uitgevoerd waarvoor geen hypothesen werden geformuleerd. In dit deel ga ik 

daar enkel de significante resultaten van bespreken gegroepeerd per persoonlijkheidstrek. 

 

3.3.1 Extraversion  

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabelen achtereenvolgens “extralaaghoog2” en 

“extralaaghoog3”, en met als afhankelijke variabelen telkens alle genres, alle kranten en alle tijdschriften 

werd gevonden: 

• wie hoog scoort op “extraversion”, leest vaker fantastische romans dan wie laag scoort op 

“extraversion” (extralaaghoog2: t(72)=-2,752, p<.01) (extralaaghoog3: t(58)=-2,516, p<.05) 

• wie hoog scoort op “extraversion”, leest minder vaak PC Magazine, dan wie laag scoort op 

“extraversion” (extralaaghoog2: t(80)=2,824, p<.01) (extralaaghoog3: t(62)=2,379, p<0.5) 
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3.3.2 Agreeableness 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “agreelaaghoog2” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, alle kranten en alle tijdschriften werd gevonden: 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker romantische romans dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(84)=-2,478, p<.05) 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker humoristische romans dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(84)=-3,539, p<.01) 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker Weekend Knack dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(86)=-2,007, p<.05) 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “agreelaaghoog3” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, alle kranten en alle tijdschriften werden ook bovenstaande resultaten gevonden 

alsook: 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker romantische romans dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(72)=-2,157, p<.05) 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker humoristische romans dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(72)=-3,202, p<.01) 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker Weekend Knack dan wie laag scoort op 

“agreeableness” (t(71)=-2,074, p<.05) 

• wie hoog scoort op “agreeableness”, leest vaker Flair dan wie laag scoort op “agreeableness” 

(t(71)=-2,122, p<.05) 

 

3.3.3 Conscientiousness 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “conslaaghoog2” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, alle kranten en alle tijdschriften werd gevonden: 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak Knack dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(82)=2,518, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest vaker Dag Allemaal dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(82)=-2,110, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak Humo dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(82)=2,502, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak P-Magazine dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(82)=2,497, p<.05) 
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Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele conslaaghoog3 werden de resultaten met 

betrekking tot Knack, Dag Allemaal en Humo bevestigd. Het resultaat met betrekking tot P-Magazine 

kon echter niet bevestigd worden. Bovendien werden nog resultaten gevonden met betrekking tot het 

lezen van literatuur en Libelle: 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak Knack dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(69)=2,018, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest vaker Dag Allemaal dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(69)=-2,129, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak Humo dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(69)=2,540, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder vaak literatuur dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(64)=2,056, p<.05) 

• wie hoog scoort op “conscientiousness”, leest vaker Libelle dan wie laag scoort op 

“conscientiousness” (t(68)=-2,084, p<.05) 

 

3.3.4 Neurotism 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “neurlaaghoog2” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, alle kranten en alle tijdschriften werd gevonden: 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest vaker Het Nieuwsblad dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(89)=-2,553, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest vaker De Morgen dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(89)=-2,129, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest vaker De Tijd dan wie laag scoort op “neurotism” (t(89)=-

2,343, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Goed Gevoel dan wie laag scoort op 

“neurotism” (t(87)=2,046, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Flair dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(88)=4,565, p<.01) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Glam It dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(80)=2,342, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Feeling dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(88)=2,918, p<.01) 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “neurlaaghoog3” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, kranten en tijdschriften konden de resultaten met betrekking tot het lezen van De 

Morgen, Goed Gevoel, Flair, Glam It en Feeling bevestigd worden. De resultaten met betrekking tot Het 
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Nieuwsblad en De Tijd konden niet bevestigd worden. Er werden bijkomende resultaten gevonden met 

betrekking tot het lezen van horror en science fiction. Samengevat: 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest vaker horror dan wie laag scoort op “neurotism” (t(60)=-

2,547, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest vaker science fiction dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(60)=-2,799, p<.01) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak De Morgen dan wie laag scoort op 

“neurotism” (t(63)=-2,022, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Goed Gevoel dan wie laag scoort op 

“neurotism” (t(62)=2,234, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Flair dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(63)=4,590, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Glam It dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(56)=2,418, p<.05) 

• wie hoog scoort op “neurotism”, leest minder vaak Feeling dan wie laag scoort op “neurotism” 

(t(62)=2,438, p<.05) 

 

3.3.5 Openness 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele ”openlaaghoog2” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, alle kranten en alle tijdschriften werd gevonden: 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker science fiction dan wie laag scoort op “openness” 

(t(83)=-3,131, p<.01) 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker Het Belang van Limburg dan wie laag scoort op 

“openness” (t(89)=-2,115, p<.05) 

• wie hoog scoort op “openness”, leest minder vaak Dag Allemaal dan wie laag scoort op 

“openness” (t(91)=2,090, p<.05) 

 

Aan de hand van een t-test met als onafhankelijke variabele “openlaaghoog3” en met als afhankelijke 

variabelen alle genres, kranten en tijdschriften werden bovenstaande resultaten bevestigd. Bovendien 

werden ook nog resultaten gevonden met betrekking tot het lezen van National Geographic en Bizz. 

Samengevat: 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker science fiction dan wie laag scoort op “openness” 

(t(66)=-2,903, p<.01) 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker Het Belang van Limburg dan wie laag scoort op 

“openness” (t(70)=-2,144, p<.05) 
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• wie hoog scoort op “openness”, leest minder vaak Dag Allemaal dan wie laag scoort op 

“openness” (t(71)=2,285, p<.05) 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker National Geographic dan wie laag scoort op 

“openness” (t(70)=-2,122, p<.05) 

• wie hoog scoort op “openness”, leest vaker Bizz dan wie laag scoort op “openness” (t(69)=-

2,102, p<.05) 

 

 

4 Interpretatie 
 

 

In dit deel worden de resultaten geïnterpreteerd en wordt de link gelegd naar de literatuur. Dit gebeurt 

voor de persoonlijkheidstrekken en geslacht. 

 

4.1 Extraversion 
 

4.1.1 Hypothese 1 

 

Volgens Finn (1997) is “Extraversion” negatief gecorreleerd met “pleasure reading”. In dit onderzoek van 

Finn (1997) aggregeert “Pleasure reading” het lezen van boeken, tijdschriften en kranten. Mijn onderzoek 

kan deze relatie niet bevestigen. Ik denk dat dit komt omwille van volgende redenen. Ten eerste is het 

onderzoek van Finn (1997) veel nauwkeuriger: de Big Five werd gemeten aan de hand van 180 uitspraken 

en de respondenten besteedden relatief veel tijd aan het onderzoek. Bovendien had Finn (1997) meer 

respondenten. Ten tweede werden de data van Finn (1997) verzameld in de periodes 1985-1986, 1986-

1987 en 1987-1988. Ten derde zijn de data van Finn (1997) afkomstig van Amerikaanse respondenten. 

(Voor meer details betreffende het onderzoek van Finn: zie hoofdstuk 3.) Bovendien is dit onderzoek van 

Finn (1997) het enige wat ik in de literatuur kon vinden met betrekking tot de relatie tussen 

“extraversion” en het lezen van kranten, boeken en tijdschriften.  

 

4.1.2 Hypothesen 2 en 3 

 

Deze hypothesen konden niet bevestigd worden. Ik denk dat dit komt omwille van volgende redenen. Ten 

eerste heb ik me om deze hypothesen te vormen gebaseerd op onderzoek van Hall (2005), Weaver (1991), 

Weaver, Brosius en Mundorf (1993), Zuckerman en Litle (1986) in verband met filmgenres en tv- 

programma’s. Ik heb daarbij de voorkeur voor filmgenres en tv-programma’s geprojecteerd op de 

voorkeur voor boeken genres. Misschien is hier dus geen verband tussen. Ten tweede zijn deze 
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onderzoeken niet zo recent meer, behoudens dat van Hall (2005). Ten derde zijn deze onderzoeken niet 

op basis van Belgische data uitgevoerd. Bovendien vonden Kraaykamp en van Eijck (2005) ook geen 

significante relatie tussen “extraversion” en boeken genres. 

 

4.1.3 Hypothesen 4 en 5 

 

Wat media inhoud betreft schreven Kraaykamp en van Eijck (2005, pp 1677): “although it has been 

argued that extraverts favor serious, or complex, media content over popular content, this could not be 

confirmed by Kraaykamp (2001)”. Ik kon hypothesen 4 en 5 ook niet bevestigen. 

 

4.1.4 Extra resultaten 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “extraversion”, vaker fantastische romans leest dan wie laag scoort op 

“extraversion”. Volgens Goldberg (1990) scoren extraverten positief op levendigheid (“spirit”), avontuur 

(“adventure”) en verwaandheid (“conceit”). Fantastische romans gaan vaak over helden en zijn vaak 

avontuurlijk en levendig. Misschien dat extraverten vaak fantastische romans lezen omdat ze zich 

gemakkelijker kunnen vereenzelvigen met de helden in die verhalen (verwaandheid). 

 

Ik vond ook dat wie hoog scoort op “extraversion”, minder vaak PC Magazine leest, dan wie laag scoort 

op “extraversion”. Introverten lezen dus vaker PC Magazine dan extraverten. Volgens Goldberg (1990) 

scoren introverten hoog op gereserveerdheid (“aloofness”). Hendriks, Hofstee en De Raad (1999)  typeren 

een introvert persoon als iemand die zich graag afzondert van anderen en die contact met anderen en 

gezelschap vermijdt. Daarom denk ik dat introverten meer tijd spenderen achter hun computer dan 

extraverten. Ik denk dat extraverten misschien liever hun vrije tijd doorbrengen in het gezelschap van 

andere mensen en introverten misschien liever achter hun computer. Daarom denk ik dat introverten 

vaker PC Magazine lezen dan extraverten. 

 

4.2 Agreeableness 
 

4.2.1 Hypothese 6 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is er een positieve relatie tussen “agreeableness” en  

romantische romans. Hypothese 6 bevestigt dit. Met andere woorden, mensen die hoog scoren op 

“agreeableness”, zullen geneigd zijn vaker romantische verhalen te lezen dan mensen die laag scoren op 

“agreeableness”. 
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4.2.2 Hypothese 7 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is er een negatieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen 

van literatuur. Hypothese 7 bevestigt dit echter niet. Volgens mij is dit te verklaren door de factor 

opleidingsniveau want uit onderzoek van Kraaykamp en Dijkstra (1999) blijkt dat opleiding een 

belangrijke factor is in het verklaren van leesvoorkeur. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) is iemands’ 

belangstelling voor literaire boeken hoger naarmate hij of zij hoger opgeleid is. In het onderzoek van 

Kraaykamp en van Eijck (2005) zitten waarschijnlijk respondenten van verschillende opleidingsniveaus 

aangezien de respondenten ad random geselecteerd werden uit bevolkingsregisters, terwijl in mijn 

onderzoek enkel respondenten zitten die (bijna) een universitair diploma hebben, dus vooral respondenten 

met een hoog opleidingsniveau. Dus vriendelijke mensen houden niet van literatuur, maar hoog opgeleide 

mensen wel. Waarschijnlijk compenseren beide effecten elkaar zodat er uiteindelijk geen relatie is tussen 

literatuur en “agreeableness”. Opleidingsniveau is hier dus waarschijnlijk een onderdrukkende variabele. 

 

4.2.3 Hypothesen 8 en 9 

 

Hypothesen 8 en 9 konden niet bevestigd worden. Mijn mogelijke verklaring hiervoor is als volgt. 

Hypothesen 8 en 9 had ik afgeleid van het onderzoek van Kraaykamp (2001). Kraaykamp (2001) vond 

een significante negatieve relatie tussen “agreeableness” en “serious book reading”. Ik denk dat ook hier 

opleidingsniveau een onderdrukkende variabele is. De respondenten uit het onderzoek van Kraaykamp 

(2001) vormen een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking, dus hebben de respondenten 

waarschijnlijk verschillende opleidingsniveaus, terwijl de respondenten uit mijn onderzoek (bijna) 

hoogopgeleid zijn. Volgens Kraaykamp en Dijkstra (1999) lezen hoogopgeleiden relatief complexe 

boeken. Als we complexe boeken veralgemenen naar complexe media, dan krijgen we dat de negatieve 

relatie tussen “agreeableness” en “serious book reading” waarschijnlijk gecompenseerd wordt door de 

positieve relatie tussen hoogopgeleiden en complexe media. 

 

4.2.4 Extra resultaten 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker humoristische romans leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Hierna volgt mijn mogelijke verklaring. Uit onderzoek van Kraaykamp en van Eijck 

(2005) en Tirre en Dixit (1995) heb ik afgeleid dat aangename, vriendelijke mensen graag over gevoelens 

en psychologie lezen en uit onderzoek van Costa en McCrae (1995) blijkt dat aangename, vriendelijke 

mensen positief scoren op medeleven (“compassionate”). Aangezien humoristische romans een zeker 

inlevingsvermogen vergen en met gevoelens te maken hebben, vind ik het aannemelijk dat aangename, 

vriendelijke mensen vaak humoristische romans lezen. 
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Ik vond ook dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker Weekend Knack leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Aanvankelijk verwachtte ik het omgekeerde aangezien ik Weekend Knack bij de 

ernstige, complexe tijdschriften heb geklasseerd. Maar waarschijnlijk weegt de variabele 

opleidingsniveau hier zwaarder door dan de variabele “agreeableness” ( zie subhoofdstuk 6.4.2.3 voor 

meer uitleg omtrent opleidingsniveau). 

 

Verder vond ik dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker Flair leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Dit is in overeenstemming met het de significante negatieve relatie die Kraaykamp 

(2001) vond tussen “agreeableness” en “serious book reading”. 

 

4.3 Conscientiousness 

 

4.3.1 Hypothese 10 

 

We kunnen H10 niet bevestigen voor wat de boeken en kranten betreft. Wat de tijdschriften betreft, zien 

we dat volgens de eerste test (met conslaaghoog) de hypothese klopt: iemand die hoog scoort op 

“conscientiousness”, leest men minder in tijdschriften dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. 

De andere twee testen kunnen dit echter niet bevestigen. Deze hypothese was gebaseerd op het onderzoek 

van Finn (1997), die vond dat Finn (1997) vond dat “Conscientiousness” negatief gecorreleerd was met 

“pleasure reading”. Mijn onderzoek kan deze relatie niet bevestigen. De reden waarom ik denk dat mijn 

onderzoek dit niet kan bevestigen, is te vinden in subhoofdstuk 6.4.1.1. 

 

4.3.2 Hypothese 11 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) lezen “conscientious people” niet graag spannende romans. 

Mijn onderzoek kan dit echter niet bevestigen. Ik denk dat dit komt doordat in het onderzoek van 

Kraaykamp en van Eijck (2005) veel meer respondenten zaten. 

 

4.3.3 Hypothese 12 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur. Volgens de laatste test kunnen we H12 bevestigen: er is een negatieve relatie tussen 

“conscientiousness” en het lezen van literatuur. Iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, zal dus 

minder vaak literatuur lezen dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. De andere testen kunnen 

dit echter niet bevestigen. Ik acht de laatste test echter betrouwbaarder dan de andere twee, omdat de 



Hoofdstuk 6: Onderzoek                                                                                            Els De Cuyper 

UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 98 

variabele “conslaaghoog3” een groter onderscheid maakt tussen de respondenten die hoog en laag op 

deze trek scoren.  

 

4.3.4 Hypothese 13 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant positief gerelateerd aan het 

lezen van romantische romans. Mijn onderzoek kon dit echter niet bevestigen. Ik denk dat dit komt 

doordat er in mijn onderzoek veel minder respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp en 

van Eijck (2005). 

 

4.3.5 Hypothese 14 

 

Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie tussen “conscientiousness” en “popular book reading”. 

Hiervan leidde ik de hypothese af dat er een positieve relatie zou zijn tussen “conscientiousness” en het 

lezen van populaire media (boeken, kranten en tijdschriften). Mijn onderzoek kon dit enkel bevestigen 

voor populaire tijdschriften: iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, zal geneigd zijn om meer in 

populaire tijdschriften te lezen dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. Ik denk dat mijn 

onderzoek de relatie voor kranten niet kon bevestigen omdat “popular book reading” misschien niet 

veralgemeend mag worden naar het lezen van populaire kranten. Ik denk dat mijn onderzoek de relatie 

met het lezen van populaire boeken niet kon bevestigen omdat er in mijn onderzoek veel minder 

respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp (2001). 

 

4.3.6 Extra resultaten 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “conscientiousness”, minder vaak P-Magazine, Knack en Humo leest en 

vaker Libelle en Dag Allemaal leest dan wie laag scoort op “conscientiousness”. Kraaykamp en van Eijck 

(2005) schreven: “there are some common notions that lead us to expect that conscientious persons will 

prefer predictability and structured formats”. Uit tabel 6.56 (zie bijlage 5) blijkt dat men Knack en Humo 

eerder onvoorspelbaar vindt en Libelle en Dag Allemaal eerder voorspelbaar.  
  
Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur, waarschijnlijk omwille van de vaak complexe en onconventionele inhoud van 

literatuur. Hiermee suggereren ze dat wie hoog scoort “conscientiousness”, conventionele inhoud 

verkiest. Men lijkt P-Magazine eerder onconservatief (zie tabel 6.56 in bijlage 5) te vinden, daarom denk 

ik dat dit minder vaak gelezen wordt door mensen die hoog scoren op “conscientiousness” dan door 

mensen die laag scoren op “conscientiousness”. 
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4.4 Neurotism 

 

4.4.1 Hypothese 15 
  
 

Uit onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) blijkt dat mensen die hoog scoren op “neurotism”, van 

romantisch leesvoer houden. Ik kon dit echter niet bevestigen, waarschijnlijk omdat in mijn onderzoek 

veel minder respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005). 

 

Volgens Kraaykamp (2001) houden emotioneel onstabiele mensen significant minder van serieuze inhoud 

bij boeken dan emotioneel stabiele mensen. Daarom verwachtte ik dat emotioneel onstabiele mensen vaak 

humoristische romans zouden lezen en niet vaak literatuur. Dit kon niet bevestigd worden. Waarschijnlijk 

komt dit doordat mijn redenering niet klopt: ik had geredeneerd dat als iemand niet van serieuze inhoud 

houdt bij boeken, zo iemand wel van humoristische romans zou houden, omdat ik lachen als het 

tegenovergestelde aanvoelde van serieus. Wat de literatuur betreft, vonden Kraaykamp en van Eijck 

(2005) ook geen significante relatie tussen literatuur en “neurotism”. 
 
4.4.2 Hypothese 16 

 

Volgens Weaver (1991) houden emotioneel onstabiele mannen van drama en informatieve programma’s 

op tv, terwijl ze niet houden van actie en situationele humor op tv. Wat filmgenres betreft verkiezen 

emotioneel onstabiele mannen drama, maar houden niet van avontuur (Weaver, 1991). Daarom 

verwachtte ik dat emotioneel onstabiele mannen vaker waargebeurde verhalen, geschiedkundige verhalen, 

biografie en non-fictie zouden lezen en minder vaak humoristische romans en avontuurlijke/spannende 

romans. Ik had dus voorkeur voor tv-programma’s en films geprojecteerd op voorkeur voor 

boekengenres. Waarschijnlijk is daar dus geen verband tussen.  

 

4.4.3 Hypothese 17 

 

Volgens Weaver (2003) kan populair en romantisch leesvoer emotioneel onstabiele mensen een vlucht uit 

de realiteit bieden, maar in mindere mate dan tv-kijken. Wat tv-inhoud betreft, vond Kraaykamp (2001) 

dat emotioneel onstabiele mensen van populaire inhoud houden. Dus verwachtte ik dat ze vaak populaire 

boeken, populaire kranten en tijdschriften zouden lezen. Het deel van de hypothese met betrekking tot 

populaire boeken en populaire tijdschriften kon niet bevestigd worden. Misschien komt dit doordat ik 

voorkeur voor tv-inhoud niet mocht projecteren op voorkeur voor boeken en tijdschriften. Het deel met 

betrekking tot de populaire kranten kon wel bevestigd worden: iemand die hoog scoort op “neurotism”, 

leest vaker in populaire kranten dan iemand die laag scoort op “neurotism”. 
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4.4.4 Extra resultaten 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “neurotism”, vaker horror en science fiction leest dan wie laag scoort op 

“neurotism”.Volgens Costa en McCrae (1992) zijn kwade vijandigheid (“angry hostility”) en depressie 

(“depression”) twee van de zes facetten die “neuroticism” definiëren en volgens Goldberg (1990) scoren 

neuroten positief op ongevoeligheid (“callousness”). Daarom vind ik het aannemelijk dat neuroten vaak 

horror lezen. Volgens Weaver (2003) kan populair en romantisch leesvoer neuroten een vlucht uit de 

realiteit bieden, maar in mindere mate dan tv-kijken. Misschien dat het lezen van science fiction hen ook 

een vlucht uit de realiteit kan bieden, aangezien je terwijl je science fiction leest in gedachten in een 

andere wereld terechtkomt. 

 

Ik vond ook dat wie hoog scoort op “neurotism”, vaker Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en De Tijd leest 

dan wie laag scoort op “neurotism”. Dat neuroten vaak Het Nieuwsblad lezen is consistent met hypothese 

17, namelijk dat er een positieve relatie is tussen “neurotism” en het lezen van populaire media (Ik heb 

Het Nieuwsblad/ De Gentenaar bij de populaire kranten gecatalogeerd.). De positieve relatie met De Tijd 

zou ik als volgt verklaren. Volgens Weaver (1991) houden emotioneel onstabiele mannen van 

informatieve tv-programma’s, bovendien zijn alle respondenten studenten in een economische richting. 

De Tijd is een informatieve, economische krant dus vind ik het logisch dat neuroten die economie 

studeren, vaak De Tijd lezen. 

 

Verder vond ik dat wie hoog scoort op “neurotism”, minder vaak De Morgen leest dan wie laag scoort op 

“neurotism”. Dit is consistent met hypothese 17, namelijk dat er een positieve relatie is tussen 

“neurotism” en het lezen van populaire media (Ik heb De Morgen bij de onpopulaire kranten 

gecatalogeerd.). 

 

Tenslotte vond ik dat wie hoog scoort op “neurotism” minder vaak Goed Gevoel, Flair, Glam It en 

Feeling leest dan wie laag scoort op “neurotism”. Volgens Weaver (2003) kijken emotioneel onstabiele 

mensen waarschijnlijk naar tv om de tijd te verdrijven, omwille van het gezelschap, om te ontspannen of 

omdat het hen stimuleert. Uit tabel 6.57 (deze tabel bevat enkel antwoorden van respondenten die een 2 

scoren op neurlaaghoog, deze tabel bevindt zich in bijlage 5) blijkt dat neuroten deze tijdschriften eerder 

ontspannend vinden, daarom denk ik dat neuroten deze tijdschriften vaak lezen om zich te ontspannen. 
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4.5 Openness 

 

4.5.1 Hypothese 18 

 

Volgens Finn (1997) heeft “Openness” een  positieve correlatie met “pleasure reading”. De tweede test 

bevestigt de hypothese met betrekking tot het lezen van boeken: iemand die hoog scoort op “openness”, 

zal meer geneigd zijn om boeken te lezen als vrijetijdsbesteding dan iemand die laag scoort op 

“openness”. De andere testen kunnen dit echter niet bevestigen. Het deel van de hypothese met betrekking 

tot kranten en tijdschriften kan ook niet bevestigd worden. Voor meer uitleg over waarom mijn onderzoek 

het onderzoek van Finn (1997) niet kan bevestigen: zie subhoofdstuk 6.4.1.1. 

 

4.5.2 Hypothese 19 

 

Volgens Kraaykamp (2001) zullen open mensen literatuur verkiezen boven romantische romans. En 

volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) hebben individuen die hoog scoren op openness een duidelijke 

voorkeur voor complexe en stimulerende genres, namelijk literatuur (zowel in eigen taal als in vreemde 

taal) en spannende romans, terwijl ze niet houden van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 

2005). Daarom verwachtte ik een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van literatuur en 

avontuurlijke/ spannende romans. Dit kon echter niet bevestigd worden in mijn onderzoek. Een mogelijke 

reden daarvoor zou kunnen zijn dat in mijn onderzoek veel minder respondenten zitten dan in de 

onderzoeken van Kraaykamp en van Eijck (2005) en van Kraaykamp (2001). 

 

4.5.3 Hypothese 20 en 21 

 

Uit onderzoek van Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en van Eijck (2005) blijkt dat open personen van 

serieuze, complexe media-inhoud houden. Daarom verwachtte ik dat open personen vaak complexe en 

serieuze boeken, kranten en tijdschriften zouden lezen. Dit kon echter niet bevestigd worden. Een 

mogelijke reden daarvoor zou kunnen zijn dat in mijn onderzoek veel minder respondenten zitten dan in 

de onderzoeken van Kraaykamp en van Eijck (2005) en van Kraaykamp (2001). 

 

4.5.4 Extra resultaten 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “openness”, vaker science fiction leest dan wie laag scoort op “openness”. 

Volgens Costa en McCrae (1992) zijn fantasie (“fantasy”) en gevoelens (“feelings”) twee van de zes 

facetten die “openness” definiëren. Daarom denk ik dat open personen vaak science fiction lezen omdat 

ze veel fantasie hebben en zich gemakkelijk kunnen inleven in dit genre.  
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Ik vond ook dat wie hoog scoort op “openness”, vaker Het Belang van Limburg leest dan wie laag scoort 

op “openness”. Volgens Kraaykamp (2001) wordt van open personen gedacht dat ze originele en serieuze 

media-inhoud en culturele activiteiten verkiezen boven meer populaire en alledaagse vormen. Het Belang 

van Limburg staat niet bij de serieuze kranten gegroepeerd, maar wel bij de niet populaire kranten.  

 

Verder vond ik dat wie hoog scoort op “openness” minder vaak Dag Allemaal leest en vaker National 

Geographic en Bizz leest dan wie laag scoort op “openness”. Dit is begrijpelijk aangezien ze volgens 

Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en van Eijck (2005) van serieuze, complexe media-inhoud houden. 

 

4.6 Geslacht 
 

4.6.1 Hypothese 22 

 

Hypothese 22a kon bevestigd worden: er zijn meer vrouwen die boeken lezen als vrijetijdsbesteding dan 

mannen.  

 

Volgens Lauf (2001) en Knulst en Kraaykamp (1996) lezen mannen meer in kranten dan vrouwen in 

Nederland, België, Denemarken en Ierland en is er geen relatie (meer) tussen geslacht en het lezen van 

kranten in Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk. Hypothese 22b kon niet bevestigd, misschien komt 

dit door dat ook in België geen relatie meer is tussen geslacht en het lezen van kranten voor jonge 

hoogopgeleide mensen. 

 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) lazen vrouwen zowel in 1975, 1985 als in 1990 meer in 

tijdschriften dan mannen. Hypothese 22c kon dit niet bevestigen, misschien omdat dit verband thans niet 

meer geldig is. 

 

4.6.2 Hypothese 23 

 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) staat bij mannen non-fictie op de eerste plaats en bij vrouwen 

romantiek wanneer men kan kiezen tussen non-fictie, spanning, strips, literatuur en romantiek. Spanning 

stond op de tweede plaats bij mannen. Volgens Mann (1982) verkiezen vrouwen romantische en 

historische romans het meest, terwijl mannen thrillers als meest populaire genre verkiezen. Hypothese 23 

kon enkel bevestigen dat vrouwen vaker romantische romans lezen dan mannen. Het deel met betrekking 

tot geschiedkundige verhalen kon niet bevestigd worden, waarschijnlijk omdat het onderzoek van Mann 

in 1982 plaatsvond en dat van mij in 2007. Het deel met betrekking tot non-fictie en spanning/avontuur 

kon waarschijnlijk niet bevestigd worden omdat het onderzoek van Knulst en Kraaykamp (1996) op 

andere manier werd uit gevoerd dan het mijne: bij Knulst en Kraaykamp (1996) werden non-fictie, 
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spanning, strips, literatuur en romantiek gerangschikt volgens voorkeur, terwijl bij mij de vraag was in 

welke mate men bepaalde genres las. 
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Besluit 
 
 Onderzoeksvraag 

 

Ik heb onderzocht of er een verband is tussen iemands persoonlijkheid op basis van de Big Five en het 

lezen van boekengenres, soorten kranten en tijdschriften. De Big Five bestaat uit vijf brede 

karaktertrekken waarmee je iemands persoonlijkheid kan beschrijven. Deze vijf dimensies zijn erg 

abstract, elke dimensie is een samenvattende term voor een groot aantal meer specifieke 

persoonlijkheidstrekken (John en Srivastava, 1999). Deze vijf factoren worden meestal benoemd als 

“Neuroticism” (N), “Extraversion” (E), “Openness” (O), “Agreeableness” (A) en “Conscientiousness” 

(C) (John en Srivastava, 1999). Ik heb dus gezocht of er een verband is tussen “extraversion”, 

“agreeableness”, “neurotism”, “conscientiousness” en “openness” enerzijds en boekengenres, kranten en 

tijdschriften anderzijds.  

 

Volgende boekengenres werden in mijn onderzoek opgenomen: romantische verhalen, humor, 

waargebeurde verhalen/ geschiedkundige verhalen/ biografie, horror, science fiction, avontuur/ spanning, 

detective, fantastische roman, literatuur, non-fictie. Men kon hier met ja of nee op antwoorden. Ik heb 

voor deze genres gekozen om de volgende reden. Er werd reeds onderzoek gedaan naar het verband 

tussen de Big Five en de voorkeur voor boekengenres door Kraaykamp en van Eijck (2005) (zie 

hoofdstuk 3). Met betrekking tot voorkeur voor boeken onderscheidden ze: literaire Nederlandse boeken 

(dit zijn literaire Nederlandse romans en vertaalde literaire romans), literaire boeken in een vreemde taal 

(dit is Engelse en Franse literatuur), spannende romans (dit zijn spannende romans, science fiction 

romans en oorlogsromans) en romantische romans (dit zijn romantische romans, familie en regionale 

romans). Kraaykamp en van Eijck (2005) geven als aanbeveling voor verder onderzoek: “gelijkaardig, 

maar liefst meer specifieke afhankelijke variabelen”. Daarom verdeelde ik de boeken in meer genres. Ik 

ben in de bibliotheek van Gent en in de bibliotheek van Zottegem gaan kijken welke indeling men daar 

gebruikte. Ik heb deze indelingen naast elkaar gelegd en ben zo tot deze 11 genres gekomen.  

 

De kranten die in mijn onderzoek werden opgenomen zijn: De Standaard, de Gazet van Antwerpen, Het 

Volk, Het Nieuwsblad/ De Gentenaar, Het Belang van Limburg, De Morgen, Het Laatste Nieuws/ De 

Nieuwe Gazet en De Tijd. Ik koos voor deze indeling omdat dit een overzicht is van alle kranten in 

Vlaanderen. Bovendien nam ik ook nog Metro op, omdat uit mijn vooronderzoek bleek dat deze krant 

vaak gelezen werd. 

 

De tijdschriften die ik opnam in het eigenlijke onderzoek zijn de volgende: Weekend Knack, Story, 

Trends, Knack, Libelle, Autogids, Goed Gevoel, National Geographic, Voetbalmagazine, TV Familie, 

Flair, Dag Allemaal, Humo, Glam It, Feeling, PC Magazine, P-Magazine, Cosmopolitan, Ché, Bizz en 
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The Economist. Op basis van het vooronderzoek kwam ik tot deze indeling. In het vooronderzoek werden 

volgende tijdschriften opgenomen: Autowereld, Bizz, Weekend Knack, Feeling, Evita, Marie Claire, 

Autogids, Test-Aankoop, Goed Gevoel, Ché, Story, National Geographic, Voetbalmagazine, Trends, 

Cosmopolitan, Flair, Menzo, PC Magazine, Joepie, P-Magazine, TV Familie, Dag Allemaal, Humo, TV 

Blad, TV Expres, Knack, Eos, Elle, Glam It, Clickx en Libelle. Ik kwam tot dit overzicht nadat ik in 

enkele dagbladwinkels was gaan kijken en door te zoeken op internet. Vooral 

“http://tijdschriften.linknet.be/” was een grote hulp. Hier werd een uitgebreid overzicht gegeven van 

tijdschriften per categorie, zodat ik er uit de belangrijkste categorieën enkele –meest gelezen tijdschriften- 

kon uitpikken. De tijdschriften die zelden of nooit gelezen worden heb ik weggelaten voor het verdere 

onderzoek, tenzij ze inhoudelijk niet vertegenwoordigd waren bij de overblijvende tijdschriften. Voorts 

bleek uit het vooronderzoek dat sommige respondenten The Economist lazen, dus heb ik dat tijdschrift 

ook opgenomen voor het verdere onderzoek. 

 

 Doelgroep 

 

De doelgroep waarbij ik dit onderzoek deed bestaat uit studenten die studeren aan de Universiteit Gent, 

faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ik koos voor een homogene doelgroep ( alle respondenten zijn 

ongeveer even oud en volgen ongeveer dezelfde richting) omdat ik zo de variabelen leeftijd en 

opleidingsniveau kan uitsluiten vermits vroeger onderzoek (o.a. Knulst en Kraaykamp, 1996; Kraaykamp 

en Dijkstra, 1999; Raeymaeckers, 2002 en Van Eijck en Van Rees (2000)) deze variabelen als 

beïnvloedende variabelen heeft geïdentificeerd. De vragenlijst werd als volgt afgenomen. Ik heb ad 

random 120 studenten aangesproken in het universiteitsgebouw van de faculteit Economie en 

Bedrijfskunde met de vraag of ze eventueel bereid waren mijn vragenlijst in te vullen en de belofte dat het 

niet lang zou duren. De meerderheid was bereid de vragenlijst in te vullen. Gemiddeld deed men hier 10 

tot 15 minuten over. De selectie gebeurde volledig ad random en de steekproef bestond uit ongeveer 

evenveel jongens als meisjes (59 jongens, 57 meisjes, 4 personen antwoordden niet op de vraag naar het 

geslacht). 
 

 Onderzoeksinstrument 

 

Het onderzoeksinstrument voor zowel het vooronderzoek als het eigenlijke onderzoek was een 

vragenlijst. De vragenlijst van het vooronderzoek bevat drie soorten vragen: vragen over boeken, kranten 

en tijdschriften. De vragenlijst van het eigenlijke onderzoek bevat daarenboven ook nog vragen om de 

Big Five te meten en een vraag naar het geslacht. Om de Big Five te meten, werd de vragenlijst uit tabel 

6.1 (zie bijlage 5) als uitgangspunt genomen. Deze vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands. Het is 

een zevenpunten semantische differentiaalschaal bestaande uit 25 items. Deze vragenlijst werd reeds 
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eerder gebruikt en gevalideerd in Vlaamse context, onder andere in onderzoek van Wijnen, Vermeir en 

Van Kenhove (2007).  

 

 Analyse 

 

Bij de analyse heb ik gebruikt gemaakt van χ²-testen en t-testen. Ik koos voor een χ²-test wanneer de 

afhankelijke variabel nominaal was. Ik koos daarentegen voor een t-test wanneer de onafhankelijke 

variabele uit twee onafhankelijke steekproeven bestond en de afhankelijke variabele ratio- of 

intervalgeschaald was. 

 

Hierna worden de resultaten van het onderzoek besproken per karaktertrek. Achtereenvolgens worden de 

resultaten besproken met betrekking tot “extraversion”, “agreeableness”, “conscientiousness”, 

“neurotism”, “openness” en “geslacht”. 

 

 Extraversion 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “extraversion”, vaker fantastische romans leest dan wie laag scoort op 

“extraversion”. Volgens Goldberg (1990) scoren extraverten positief op levendigheid (“spirit”), avontuur 

(“adventure”) en verwaandheid (“conceit”). Fantastische romans gaan vaak over helden en zijn vaak 

avontuurlijk en levendig. Misschien dat extraverten vaak fantastische romans lezen omdat ze zich 

gemakkelijk kunnen vereenzelvigen met de helden in die verhalen (verwaandheid). 

 

Ik vond ook dat wie hoog scoort op “extraversion”, minder vaak PC Magazine leest, dan wie laag scoort 

op “extraversion”. Introverten lezen dus vaker PC Magazine dan extraverten. Volgens Goldberg (1990) 

scoren introverten hoog op gereserveerdheid (“aloofness”). Hendriks, Hofstee en De Raad (1999)  typeren 

een introvert persoon als iemand die zich graag afzondert van anderen en die contact met anderen en 

gezelschap vermijdt. Daarom denk ik dat introverten meer tijd spenderen achter hun computer dan 

extraverten. Ik denk dat extraverten misschien liever hun vrije tijd doorbrengen in het gezelschap van 

andere mensen en introverten misschien liever achter hun computer. Daarom denk ik dat introverten 

vaker PC Magazine lezen dan extraverten. 

 

Volgens Finn (1997) is “Extraversion” negatief gecorreleerd met “pleasure reading”. In dit onderzoek van 

Finn (1997) aggregeert “Pleasure reading” het lezen van boeken, tijdschriften en kranten. Mijn onderzoek 

kan deze relatie niet bevestigen. Ik denk dat dit komt omwille van volgende redenen. Ten eerste is het 

onderzoek van Finn (1997) veel nauwkeurig: de Big Five werd gemeten aan de hand van 180 uitspraken 

en de respondenten besteedden relatief veel tijd aan het onderzoek. Bovendien zaten in het onderzoek van 

Finn (1997) meer respondenten. Ten tweede werden de data van Finn (1997) verzameld in de periodes 
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1985-1986, 1986-1987 en 1987-1988. Ten derde zijn de data van Finn (1997) afkomstig van Amerikaanse 

respondenten. Bovendien is dit onderzoek van Finn (1997) het enige wat ik in de literatuur kon vinden 

met betrekking tot de relatie tussen “extraversion” en het lezen van kranten, boeken en tijdschriften.  

 

Wat media-inhoud betreft schreven Kraaykamp en van Eijck (2005, pp 1677): “although it has been 

argued that extraverts favor serious, or complex, media content over popular content, this could not be 

confirmed by Kraaykamp (2001)”. Ik kon groepeerde de serieuze en complexe kranten en tijdschriften om 

te onderzoek of er een relatie is met “extraversion”. Ik kon dit net zoals Kraaykamp en van Eijck (2005) 

niet bevestigen.  

 

 Agreeableness 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker humoristische romans leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Hierna volgt mijn mogelijke verklaring. Uit onderzoek van Kraaykamp en van Eijck 

(2005) en Tirre en Dixit (1995) heb ik afgeleid dat aangename, vriendelijke mensen graag over gevoelens 

en psychologie lezen en uit onderzoek van Costa en McCrae (1995) blijkt dat aangename, vriendelijke 

mensen positief scoren op medeleven (“compassionate”). Aangezien humoristische romans een zeker 

inlevingsvermogen vergen en met gevoelens te maken hebben, vind ik het aannemelijk dat aangename, 

vriendelijke mensen vaak humoristische romans lezen. 

 

Ik vond ook dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker Weekend Knack leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Aanvankelijk verwachtte ik het omgekeerde aangezien ik Weekend Knack bij de 

ernstige, complexe tijdschriften heb geklasseerd. Maar waarschijnlijk weegt de variabele 

opleidingsniveau hier zwaarder door dan de variabele “agreeableness” ( zie subhoofdstuk 6.4.2.3 voor 

meer uitleg omtrent opleidingsniveau). 

 

Verder vond ik dat wie hoog scoort op “agreeableness”, vaker Flair leest dan wie laag scoort op 

“agreeableness”. Dit is in overeenstemming met het de significante negatieve relatie die Kraaykamp 

(2001) vond tussen “agreeableness” en “serious book reading”. 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is er een positieve relatie tussen “agreeableness” en  

romantische romans. Mijn onderzoek bevestigt dit. Met andere woorden, mensen die hoog scoren op 

“agreeableness”, zullen geneigd zijn vaker romantische verhalen te lezen dan mensen die laag scoren op 

“agreeableness”. 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is er een negatieve relatie tussen “agreeableness” en het lezen 

van literatuur. Mijn onderzoek kan dit echter niet bevestigen. Volgens mij is dit te verklaren door de 
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factor opleidingsniveau want uit onderzoek van Kraaykamp en Dijkstra (1999) blijkt dat opleiding een 

belangrijke factor is in het verklaren van leesvoorkeur. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) is iemands 

belangstelling voor literaire boeken hoger naarmate hij of zij hoger opgeleid is. In het onderzoek van 

Kraaykamp en van Eijck (2005) zitten waarschijnlijk respondenten van verschillende opleidingsniveaus 

aangezien de respondenten ad random geselecteerd werden uit bevolkingsregisters, terwijl in mijn 

onderzoek enkel respondenten zitten die (bijna) een universitair diploma hebben, dus vooral respondenten 

met een hoog opleidingsniveau. Dus vriendelijke mensen houden niet van literatuur, maar hoog opgeleide 

mensen wel. Waarschijnlijk compenseren beide effecten elkaar zodat er uiteindelijk geen relatie is tussen 

literatuur en “agreeableness”. Opleidingsniveau is hier dus waarschijnlijk een onderdrukkende variabele. 

Bovendien telt het onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) veel meer respondenten.  

 

Kraaykamp (2001) vond een significante negatieve relatie tussen “agreeableness” en “serious book 

reading”. Mijn onderzoek kon dit niet bevestigen. Ik denk dat ook hier opleidingsniveau een 

onderdrukkende variabele is. De respondenten uit het onderzoek van Kraaykamp (2001) vormen een 

representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking, dus hebben de respondenten waarschijnlijk 

verschillende opleidingsniveaus, terwijl de respondenten uit mijn onderzoek (bijna) hoogopgeleid zijn. 

Volgens Kraaykamp en Dijkstra (1999) lezen hoogopgeleiden relatief complexe boeken. Als we 

complexe boeken veralgemenen naar complexe media, dan krijgen we dat de negatieve relatie tussen 

“agreeableness” en “serious book reading” waarschijnlijk gecompenseerd wordt door de positieve relatie 

tussen hoogopgeleiden en complexe media. 

 

 Conscientiousness 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “conscientiousness”, minder vaak P-Magazine, Knack en Humo leest en 

vaker Libelle en Dag Allemaal leest dan wie laag scoort op “conscientiousness”. Kraaykamp en van Eijck 

(2005) schreven: “there are some common notions that lead us to expect that conscientious persons will 

prefer predictability and structured formats”. Uit tabel 6.56 (zie bijlage 5) blijkt dat men Knack en Humo 

eerder onvoorspelbaar vindt en Libelle en Dag Allemaal eerder voorspelbaar.  
  
Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur, waarschijnlijk omwille van de vaak complexe en onconventionele inhoud van 

literatuur. Hiermee suggereren ze dat wie hoog scoort “conscientiousness”, conventionele inhoud 

verkiest. Men lijkt P-Magazine eerder onconservatief (zie tabel 6.56 in bijlage 5) te vinden, daarom denk 

ik dat dit minder vaak gelezen wordt door mensen die hoog scoren op “conscientiousness” dan door 

mensen die laag scoren op “conscientiousness”. 
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Finn (1997) vond dat “Conscientiousness” negatief gecorreleerd was met “pleasure reading”. Mijn 

onderzoek kan deze relatie niet bevestigen voor wat de boeken en kranten betreft. 1 van de 3 t-testen kan 

deze relatie bevestigen voor de tijdschriften: iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, leest minder 

in tijdschriften dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. De reden waarom mijn onderzoek 

deze door Finn (1997) gevonden correlatie niet kan bevestigen, is hierboven te vinden.  

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant positief gerelateerd aan het 

lezen van romantische romans en significant negatief aan het lezen van spannende romans. Mijn 

onderzoek kon dit echter niet bevestigen. Ik denk dat dit komt doordat er in mijn onderzoek veel minder 

respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005). 

 

Volgens Kraaykamp en van Eijck (2005) is “conscientiousness” significant negatief gerelateerd aan het 

lezen van literatuur. Volgens de 1 van de 3 t-test kunnen we dit bevestigen: er is een negatieve relatie 

tussen “conscientiousness” en het lezen van literatuur. Iemand die hoog scoort op “conscientiousness”, 

zal dus minder vaak literatuur lezen dan iemand die laag scoort op “conscientiousness”. Ik acht die ene 

test echter betrouwbaarder dan de andere twee, omdat die test de variabele “conslaaghoog3” gebruikt. 

“conslaaghoog3” maakt een groter onderscheid tussen de respondenten die hoog en laag op deze trek 

scoren dan de variabelen gebruikt in de andere 2 testen. 

 

Kraaykamp (2001) vond een positieve relatie tussen “conscientiousness” en “popular book reading”. Mijn 

onderzoek kon dit enkel bevestigen voor populaire tijdschriften: iemand die hoog scoort op 

“conscientiousness”, zal geneigd zijn om meer in populaire tijdschriften te lezen dan iemand die laag 

scoort op “conscientiousness”. Ik denk dat mijn onderzoek de relatie voor kranten niet kon bevestigen 

omdat “popular book reading” misschien niet veralgemeend mag worden naar het lezen van populaire 

kranten. Ik denk dat mijn onderzoek de relatie met het lezen van populaire boeken niet kon bevestigen 

omdat er in mijn onderzoek veel minder respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp (2001). 

 

 Neurotism 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “neurotism”, vaker horror en science fiction leest dan wie laag scoort op 

“neurotism”. Volgens Costa en McCrae (1992) zijn kwade vijandigheid (“angry hostility”) en depressie 

(“depression”) twee van de zes facetten die “neuroticism” definiëren en volgens Goldberg (1990) scoren 

neuroten positief op ongevoeligheid (“callousness”). Daarom vind ik het aannemelijk dat neuroten vaker 

horror lezen. Volgens Weaver (2003) kan populair en romantisch leesvoer neuroten een vlucht uit de 

realiteit bieden, maar in mindere mate dan tv-kijken. Misschien dat het lezen van science fiction hen ook 

een vlucht uit de realiteit kan bieden, aangezien je terwijl je science fiction leest in gedachten in een 

andere wereld terechtkomt. 
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Ik vond ook dat wie hoog scoort op “neurotism”, vaker Het Nieuwsblad/ De Gentenaar en De Tijd leest 

en minder vaak De Morgen dan wie laag scoort op “neurotism”. Dat neuroten vaak Het Nieuwsblad/ De 

Gentenaar lezen is consistent met de positieve relatie tussen “neurotism” en het lezen van populaire media 

die ik in de literatuur (Weaver (2003) en Kraaykamp (2001)) vond. (Ik heb Het Nieuwsblad/ De 

Gentenaar bij de populaire kranten gecatalogeerd en De Morgen bij de onpopulaire kranten.) De positieve 

relatie met De Tijd zou ik als volgt verklaren. Volgens Weaver (1991) houden emotioneel onstabiele 

mannen van informatieve tv-programma’s, bovendien zijn alle respondenten studenten in een 

economische richting. De Tijd is een informatieve, economische krant dus vind ik het logisch dat 

neuroten die economie studeren, vaak De Tijd lezen. 

 

Tenslotte vond ik dat wie hoog scoort op “neurotism” minder vaak Goed Gevoel, Flair, Glam It en 

Feeling leest dan wie laag scoort op “neurotism”. Volgens Weaver (2003) kijken emotioneel onstabiele 

mensen waarschijnlijk naar tv om de tijd te verdrijven, omwille van het gezelschap, om te ontspannen of 

omdat het hen stimuleert. Uit tabel 6.57 (deze tabel bevat enkel antwoorden van respondenten die een 2 

scoren op “neurlaaghoog”, deze tabel bevindt zich in bijlage 5) blijkt dat neuroten deze tijdschriften 

eerder ontspannend vinden, daarom denk ik dat neuroten deze tijdschriften vaak lezen om zich te 

ontspannen. 

 

Uit onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) blijkt dat mensen die hoog scoren op “neurotism”, van 

romantisch leesvoer houden. Ik kon dit echter niet bevestigen, waarschijnlijk omdat in mijn onderzoek 

veel minder respondenten zaten dan in het onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005). 

 

Volgens Weaver (2003) kan populair en romantisch leesvoer emotioneel onstabiele mensen een vlucht uit 

de realiteit bieden, maar in mindere mate dan tv-kijken. Wat tv-inhoud betreft, vond Kraaykamp (2001) 

dat emotioneel onstabiele mensen van populaire inhoud houden. Dus verwachtte ik dat ze vaak populaire 

boeken, populaire kranten en tijdschriften zouden lezen. Het deel van de verwachting met betrekking tot 

populaire boeken en populaire tijdschriften kon niet bevestigd worden. Misschien komt dit doordat ik 

voorkeur voor tv-inhoud niet mocht projecteren op voorkeur voor boeken en tijdschriften. Het deel met 

betrekking tot de populaire kranten kon wel bevestigd worden: iemand die hoog scoort op “neurotism”, 

leest vaker in populaire kranten dan iemand die laag scoort op “neurotism”.  

 

 Openness 

 

Ik vond dat wie hoog scoort op “openness”, vaker science fiction leest dan wie laag scoort op “openness”. 

Volgens Costa en McCrae (1992) zijn fantasie (“fantasy”) en gevoelens (“feelings”) twee van de zes 
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facetten die “openness” definiëren. Daarom denk ik dat open personen vaak science fiction lezen omdat 

ze veel fantasie hebben en zich gemakkelijk kunnen inleven in dit genre.  

Ik vond ook dat wie hoog scoort op “openness”, vaker Het Belang van Limburg leest dan wie laag scoort 

op “openness”. Volgens Kraaykamp (2001) wordt van open personen gedacht dat ze originele en serieuze 

media-inhoud en culturele activiteiten verkiezen boven meer populaire en alledaagse vormen. Het Belang 

van Limburg staat niet bij de serieuze kranten gegroepeerd, maar wel bij de niet populaire kranten.  

 

Verder vond ik dat wie hoog scoort op “openness” minder vaak Dag Allemaal leest en vaker National 

Geographic en Bizz leest dan wie laag scoort op “openness”. Dit is begrijpelijk aangezien ze volgens 

Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en van Eijck (2005) van serieuze, complexe media-inhoud houden. 

 

Volgens Finn (1997) heeft “Openness” een  positieve correlatie met “pleasure reading”. De tweede test 

bevestigt de hypothese met betrekking tot het lezen van boeken: iemand die hoog scoort op “openness”, 

zal meer geneigd zijn om boeken te lezen als vrijetijdsbesteding dan iemand die laag scoort op 

“openness”. De andere testen kunnen dit echter niet bevestigen. Het deel van de hypothese met betrekking 

tot kranten en tijdschriften kan ook niet bevestigd worden. Voor meer uitleg over waarom mijn onderzoek 

het onderzoek van Finn (1997) niet kan bevestigen: zie eerder. 

 

Uit onderzoek van Kraaykamp (2001) en Kraaykamp en van Eijck (2005) blijkt dat open personen van 

serieuze, complexe media-inhoud houden. Daarom verwachtte ik dat open personen vaak complexe en 

serieuze boeken, kranten en tijdschriften zouden lezen. Ik kon dit echter niet bevestigen. Kraaykamp 

(2001) vond bovendien dat open mensen literatuur verkiezen boven romantische romans. En volgens 

Kraaykamp en van Eijck (2005) hebben individuen die hoog scoren op openness een duidelijke voorkeur 

voor complexe en stimulerende genres, namelijk literatuur (zowel in eigen taal als in vreemde taal) en 

spannende romans, terwijl ze niet houden van romantische romans (Kraaykamp en van Eijck, 2005). 

Daarom verwachtte ik een positieve relatie tussen “openness” en het lezen van literatuur en avontuurlijke/ 

spannende romans. Ik kon dit echter niet bevestigen. Een mogelijke reden daarvoor zou kunnen zijn dat in 

mijn onderzoek veel minder respondenten zitten dan in de onderzoeken van Kraaykamp en van Eijck 

(2005) en van Kraaykamp (2001). 

 

 Geslacht 

 

Uit de literatuur (Blackwood, Flowers, Rogers en Staik, 1991; McCreath, 1975; Witty, 1961) blijkt dat de 

relatie tussen geslacht en lezen als ontspanning goed is vastgesteld: meisjes lezen consequent meer dan 

jongens voor elke bestudeerde leeftijd. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) en Raeymaeckers (2002) 

besteden vrouwen respectievelijk meisjes, meer tijd aan het lezen van boeken. Volgens Lauf (2001) en 

Knulst en Kraaykamp (1996) lezen mannen meer in kranten dan vrouwen in Nederland, België, 
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Denemarken en Ierland en is er geen relatie (meer) tussen geslacht en het lezen van kranten in Duitsland, 

Luxemburg, Italië en Frankrijk. Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) lazen vrouwen zowel in 1975, 

1985 als in 1990 meer in tijdschriften dan mannen. In mijn onderzoek waren er meer vrouwen die boeken 

lezen als vrijetijdsbesteding dan mannen.  

Volgens Lauf (2001) en Knulst en Kraaykamp (1996) lezen mannen meer in kranten dan vrouwen in 

Nederland, België, Denemarken en Ierland en is er geen relatie (meer) tussen geslacht en het lezen van 

kranten in Duitsland, Luxemburg, Italië en Frankrijk. Ik kon niet bevestigen dat mannen meer in kranten 

lezen dan vrouwen. Misschien komt dit door dat ook in België geen relatie meer is tussen geslacht en het 

lezen van kranten voor jonge hoogopgeleide mensen. 

 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) lazen vrouwen zowel in 1975, 1985 als in 1990 meer in 

tijdschriften dan mannen. Ik kon dit niet bevestigen, misschien omdat dit verband thans niet meer geldig 

is. 

 

Volgens Knulst en Kraaykamp (1996) staat bij mannen non-fictie op de eerste plaats en bij vrouwen 

romantiek wanneer men kan kiezen tussen non-fictie, spanning, strips, literatuur en romantiek. Spanning 

stond op de tweede plaats bij mannen. Volgens Mann (1982) verkiezen vrouwen romantische en 

historische romans het meest, terwijl mannen thrillers als meest populaire genre verkiezen. Ik kon enkel 

bevestigen dat vrouwen vaker romantische romans lezen dan mannen. Het deel met betrekking tot 

geschiedkundige verhalen kon niet bevestigd worden, waarschijnlijk omdat het onderzoek van Mann in 

1982 plaatsvond en dat van mij in 2007. Het deel met betrekking tot non-fictie en spanning/avontuur kon 

waarschijnlijk niet bevestigd worden omdat het onderzoek van Knulst en Kraaykamp (1996) op andere 

manier werd uit gevoerd dan het mijne: bij Knulst en Kraaykamp (1996) werden non-fictie, spanning, 

strips, literatuur en romantiek gerangschikt volgens voorkeur, terwijl bij mij de vraag was in welke mate 

men bepaalde genres las. 

 

Tot zover de resultaten van mijn onderzoek. Het valt op dat mijn onderzoek weinig kan bevestigen. 

Volgens mij is dit te wijten aan volgende beperkingen. 

 

 Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

 

De vijf dimensies van de Big Five zijn erg abstract, elke dimensie is een samenvattende term voor een 

groot aantal meer specifieke persoonlijkheidstrekken (John en Srivastava, 1999). Misschien is dat de 

reden waarom ik zo weinig significante relaties vond. Misschien zouden er meer significante relaties 

gevonden worden indien er gebruik gemaakt zou worden van meer specifieke persoonlijkheidstrekken, 

zoals bijvoorbeeld “Need for Closure”. Zo vonden Geuens en Vermeir (2005) bijvoorbeeld dat jongeren 

die laag scoren op “Need for Closure”, vaker kranten lezen dan jongeren die hoog scoren op “Need for 
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Closure” en dat jongeren die hoog scoren op “Need for Closure” “licht reading” preferen, terwijl jongeren 

die hoog scoren op “Need for Closure” informatief leesvoer verkiezen. 

 

Een andere mogelijke beperking van mijn onderzoek is het feit dat het onderzoek gebeurde aan de hand 

van vragenlijsten. Een vragenlijst is niet altijd een betrouwbaar onderzoeksinstrument. Vaak is er een 

discrepantie tussen wat men antwoordt in een vragenlijst en de realiteit. Dit kan zijn doordat respondenten 

uit slordigheid niet nadenken over bepaalde vragen en dus per ongeluk verkeerd antwoorden. Misschien 

antwoordden sommige respondenten ook bewust oneerlijk omdat ze sommige vragen te persoonlijk 

vonden. Volgens onderzoek van Kraaykamp en van Eijck (2005) wordt onderzoek met betrekking tot 

effecten van persoonlijkheid beter uitgevoerd aan de hand van een semi-gecontroleerd experimenteel 

design dan aan de hand van vragenlijsten. Mijn aanbeveling voor verder onderzoek is dus meer aandacht 

te besteden aan de betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrument. 

 

Ook bleken sommige respondenten nogal gehaast bij het invullen van de vragenlijst. Ik zei hen voor ze de 

vragenlijst invulden dat dat ongeveer tien tot vijftien minuten zou duren. In werkelijkheid deden vele 

respondenten daar langer over. Sommigen vulden de vragenlijst in tijdens hun pauze die slechts een 

kwartier duurde, vandaar dat velen gehaast waren en bijgevolg misschien niet altijd de tijd hadden om 

elke vraag goed te lezen en dus correct te beantwoorden. 

 

Verder zijn er de vragen in verband met persoonlijkheid. Misschien dat sommige respondenten deze te 

persoonlijk vonden en bijgevolg er bewust niet eerlijk op geantwoord hebben: misschien beantwoordden 

ze de persoonlijkheidsvragen naar wie ze zouden willen zijn (sociaal wenselijk gedrag) en niet naar hoe 

ze echt zijn. Ik had de respondenten nochtans anonimiteit beloofd. Maar misschien vertrouwde niet 

iedereen die anonimiteit. Ze dachten misschien dat ik zou onthouden welke vragenlijst door wie was 

ingevuld. Bovendien vulden sommige respondenten de vragenlijst in, in het bijzijn van hun vrienden, die 

dus gemakkelijk konden zien wat er werd ingevuld. Mijn aanbeveling voor verder onderzoek is dan ook 

om meer aandacht te besteden aan anonimiteit. Deze anonimiteit zou misschien beter gegarandeerd 

kunnen worden door de vragenlijsten online in te laten vullen zo dat men ze thuis of op een andere plaats 

waar men alleen is, kan invullen. Bovendien zou dit het tijdsprobleem uit vorige paragraaf kunnen 

oplossen. Men kan de vragenlijst op internet invullen waar en wanneer men dat wil. Anderzijds vraag ik 

me af wat de responsgraad zou zijn van zo een online vragenlijst. Misschien zal de responsgraad dan 

lager zijn omdat men gemakkelijker de mail met vragenlijst kan wissen dat nee te zeggen wanneer men 

persoonlijk gevraagd word de vragenlijst in te vullen.  

 

Bovendien werd de vragenlijst ingevuld door Belgische studenten, de resultaten kunnen dus niet zomaar 

veralgemeend worden naar andere bevolkingsgroepen en andere landen. 
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Bijlage 1: vragenlijst vooronderzoek 
 
Hallo, 
 
Ik ben Els De Cuyper, studente TEW, en doe een thesis in verband met leesgedrag bij jongeren. 
U kan me heel wat verder helpen door eventjes volgende vraagjes te beantwoorden. Alvast 
dank bij voorbaat! 
 
Gelieve zo eerlijk en accuraat mogelijk te antwoorden op onderstaande vragen. 
 
A.1 )  Leest u boeken als vrijetijdsbesteding (dus niet omdat u moet voor school bijvoorbeeld) ?  
  O ja 
  O nee 
 
A.2)  Kent u de volgende genres? 
 
 Ja neen 

Romantische verhalen   

Humor   

waargebeurde verhalen, geschiedkundige verhalen, biografie    

Thriller   

science fiction    

Avontuur, spanning   

Detective   

Fantastische roman   

Literatuur   

Non-fictie   

  
A.3)  Hoe vaak leest u de volgende genres?  
 
 Nooit zelden Heel 

soms 
Soms Af en 

toe 
Vaak Heel 

vaak 
Romantische verhalen        
Humor        
waargebeurde 
verhalen, 
geschiedkundige 
verhalen, biografie  

       

Thriller        
Horror        
science fiction         
Avontuur, spanning        
Detective        
Fantastische roman        
Literatuur        
fictie        
 
A.4)  Zijn er nog andere genres die u leest, die hier niet vernoemd zijn? Zo ja, welke?
 ...................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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B.1) Kent u volgende kranten? 
 
 Ja nee 
De Standaard   
Gazet van Antwerpen   
Het Volk   
Het Nieuwsblad/De Gentenaar   
Het belang van Limburg   
De Morgen   
Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet   
Financieel-Economische Tijd   
 
B.2) In welke mate leest u volgende kranten? 
 

 Nooit zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

De Standaard        

Gazet van Antwerpen        

Het Volk        

Het Nieuwsblad/             
De Gentenaar 

       

Het belang van Limburg        

De Morgen        

Het Laatste Nieuws /       
De Nieuwe Gazet 

       

Financieel-Economische 
Tijd 

       

 
B.3) Wat vindt u van de volgende kranten? 
 
Ik vind DE STANDAARD  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GAZET VAN ANTWERPEN 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
 
Ik vind DE MORGEN  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
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Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET VOLK  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET NIEUWSBLAD/ DE GENTENAAR  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET BELANG VAN LIMBURG  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET LAATSTE NIEUWS/ DE NIEUWE GAZET  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind FINANCIEEL-ECONOMISCHE TIJD  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
 
B.4)  Leest u nog andere dan de hierboven genoemd kranten? Zo ja, welke? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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C.1) Kent u volgende tijdschriften? 
 
 Ja nee 

Autowereld   

Bizz     

Weekend knack   

Feeling   
Evita   
Marie Claire   
Autogids   
Test-Aankoop   
Goed Gevoel   
Ché    
Story   
National Geographic   
voetbalmagazine   
Trends   
Cosmopolitan   
Flair   
Menzo   
PC Magazine   
Joepie   
P-Magazine   
Tv Familie   
Dag Allemaal   
Humo   
Tv Blad   
TV express   
Knack   
Eos   
Elle   
GLAM IT   
Clickx   
Libelle   
 
C.2) In welke mate leest u volgende tijdschriften? 
 
 Nooit zelden Heel 

soms 
Soms Af en 

toe 
Vaak Heel 

vaak 

Autowereld        

Bizz          

Weekend knack        

Autogids        

Test-Aankoop        

Goed Gevoel        
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Ché         

 Nooit zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

Story        

National Geographic        

voetbalmagazine        

Trends        

Cosmopolitan        

Flair        

Menzo        

PC Magazine        

Joepie        

P-Magazine        

 Tv Familie        

Dag Allemaal        

Humo        

Tv Blad        

TV express        

Knack        

Eos        

Elle        

GLAM IT        

Clickx        

Libelle        

Feeling        

Evita        

Marie Claire        

 
C.3) Wat vindt u van volgende tijdschriften? 
 
Ik vind AUTOWERELD 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
 
Ik vind BIZZ 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind WEEKEND KNACK 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind AUTOGIDS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TEST-AANKOOP 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GOED GEVOEL 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind CHE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind STORY 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind VOETBALMAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TRENDS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind COSMOPOLITAN 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind FLAIR 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind MENZO 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind PC MAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind JOEPIE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind P-MAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TV FAMILIE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind DAG ALLEMAAL 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HUMO 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind TV BLAD 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TV EXPRESS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind KNACK 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind EOS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind ELLE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GLAM IT 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind CLICKX 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind LIBELLE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind FEELING 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind EVITA 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind MARIE CLAIRE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
C.3) Leest u nog andere dan de hierboven genoemde tijdschriften? Zo ja, welke? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank! 
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Bijlage 2: vragenlijst onderzoek 
 
Hallo, 
 
Ik ben Els De Cuyper, studente TEW, en doe een thesis over het leesgedrag bij jongeren. Je kan me heel 
wat verder helpen door even volgende vragen te beantwoorden.  De vragenlijst is volstrekt anoniem. Het 
invullen van de vragenlijst duurt een 10-tal minuten. Alvast dank bij voorbaat! 
Gelieve zo eerlijk en accuraat mogelijk te antwoorden op onderstaande vragen! 
 
A.1 )  Lees je boeken als vrijetijdsbesteding (dus niet omdat u moet voor school bijvoorbeeld) ?  
   O ja    O nee 
 
A.2)   Hoe vaak lees je de volgende boekengenres (indien je het genre niet kent, zet je een 
kruisje in de rechterkolom)? 
 

 Nooit Zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

IK ken dit 
genre niet 

Romantische verhalen         
Humor         
waargebeurde verhalen, 
geschiedkundige verhalen, 
biografie  

        

Thriller         
Horror         
science fiction          
Avontuur, spanning         
Detective         
Fantastische roman         
Literatuur         
Non-fictie         

 
A.3)  Zijn er nog andere genres die u leest, die hier niet vernoemd zijn? Zo ja, welke en hoe 
vaak leest u die?
 ...................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................... 
 
B.1) In welke mate lees je volgende kranten (indien je de krant niet kent, zet je een kruisje in de 
rechterkolom)? 
 

 Nooit zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

Ik ken deze 
krant niet 

De Standaard         

Gazet van Antwerpen         

Het Volk         

Het Nieuwsblad/             
De Gentenaar 

        

Het belang van Limburg         

De Morgen         

Het Laatste Nieuws /       
De Nieuwe Gazet 

        

De Tijd         

Metro         
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B.2) Wat vind je van de volgende kranten? 
 
Ik vind DE STANDAARD  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GAZET VAN ANTWERPEN 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET VOLK  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET NIEUWSBLAD/ DE GENTENAAR  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HET BELANG VAN LIMBURG  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind DE MORGEN  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind HET LAATSTE NIEUWS/ DE NIEUWE GAZET  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind FINANCIEEL-ECONOMISCHE TIJD  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind METRO  
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
B.3)  Lees je nog andere dan de hierboven genoemd kranten? Zo ja, welke en vaak lees je die? 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
C.1) In welke mate lees je volgende tijdschriften? Indien je het tijdschrift niet kent, zet je een 
kruisje in de rechterkolom 
 

 Nooit zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

Ik ken dit 
tijdschrift 

niet 
Weekend Knack         

Story         

Trends          

Knack         

Libelle          

Autogids         

Goed Gevoel         

National Geographic         

Voetbalmagazine         

TV Familie         

Flair         

Dag Allemaal         

Humo         

Glam It         
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 Nooit zelden Heel 
soms 

Soms Af en 
toe 

Vaak Heel 
vaak 

Ik ken dit 
tijdschrift 

niet 
Feeling         

PC Magazine         

P-Magazine         

Cosmopolitan         

Ché         

Bizz         

The Economist         
 
C.2) Wat vind je van volgende tijdschriften? 
 
Ik vind WEEKEND KNACK 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind STORY 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TRENDS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind KNACK 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind LIBELLE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind AUTOGIDS 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GOED GEVOEL 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind NATIONAL GEOGRAPHIC 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind VOETBALMAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind TV FAMILIE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind FLAIR 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind DAG ALLEMAAL 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind HUMO 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind GLAM IT 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind FEELING 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind PC MAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
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Ik vind P-MAGAZINE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind COSMOPOLITAN 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind CHE 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind BIZZ 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
Ik vind THE ECONOMIST 
 
Eenvoudig   1 2 3 4 5 6 7 complex 
Traditioneel   1 2 3 4 5 6 7 modern 
Ontspannend   1 2 3 4 5 6 7 inspannend 
Sensationeel   1 2 3 4 5 6 7  ernstig 
Voorspelbaar   1 2 3 4 5 6 7  onvoorspelbaar 
Conservatief   1 2 3 4 5 6 7  progressief 
 
C.3) Lees je nog andere dan de hierboven genoemde tijdschriften? Zo ja, welke en hoe vaak 
leest u die? 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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D.1) Hieronder volgen enkele vragen over wie jij bent. Gelieve ook op deze vragen zo eerlijk en 
accuraat mogelijk te antwoorden. Antwoord dus op deze vragen zoals je echt bent en niet zoals 
je zou willen zijn. Deze vragenlijst is volstrekt anoniem.  
 
Geef aan in welke mate volgende kenmerken jou beschrijven  
 
Ik ben 
 
geremd  1 2 3 4 5 6 7 spontaan 
introvert  1 2 3 4 5 6 7 extravert 
Onderdanig  1 2 3 4 5 6 7 assertief 
Stil    1 2 3 4 5 6 7  spraakzaam 
Verlegen   1 2 3 4 5 6 7  vol zelfvertrouwen 
 
Ik ben 
 
Koel   1 2 3 4 5 6 7 hartelijk 
Tegendraads  1 2 3 4 5 6 7 coöperatief 
Egoïstisch  1 2 3 4 5 6 7 altruïstisch 
Streng   1 2 3 4 5 6 7 flexibel/tolerant 
Onvriendelijk   1 2 3 4 5 6 7 vriendelijk 
 
Ik ben 
 
Zorgeloos  1 2 3 4 5 6 7 bezorgd 
Nalatig   1 2 3 4 5 6 7 zorgvuldig 
Lui   1 2 3 4 5 6 7 vlijtig 
Onnauwkeurig 1 2 3 4 5 6 7 nauwkeurig 
Nochalant  1 2 3 4 5 6 7 grondig 
 
Ik ben 
 
Gestresseerd  1 2 3 4 5 6 7 ontspannen 
Nerveus  1 2 3 4 5 6 7 kalm 
Opvliegend  1 2 3 4 5 6 7 bedaard/ rustig 
Labiel   1 2 3 4 5 6 7 standvastig 
Gespannen  1 2 3 4 5 6 7 los/op mijn gemak 
 
Ik ben 
 
Ongeïnteresseerd 1 2 3 4 5 6 7 leergierig 
Onverstandig  1 2 3 4 5 6 7 verstandig 
Onintelligent  1 2 3 4 5 6 7 intelligent 
Niet creatief  1 2 3 4 5 6 7 creatief 
 
Ik heb 
 
weinig verbeelding 1 2 3 4 5 6 7 veel verbeelding 
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D.2) Geef aan in welke mate je het eens bent met volgende uitspraken: 

 Helemaal 
oneens 

  neutraal   Helemaal 
eens 

Ik vind dat duidelijke regels en regelmaat 
op het werk van essentieel belang zijn om 
succes te hebben 

1 2 3 4 5 6 7 

Zelfs als ik iets besloten heb, wil ik altijd nog 
graag een andere mening in overweging 
nemen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik houd niet van onzekere situaties 1 2 3 4 5 6 7 
Ik heb een hekel aan vragen die op veel 
verschillende manieren beantwoord 
kunnen worden 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb graag vrienden die onvoorspelbaar 
zijn. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik vind dat een goed geordend en 
regelmatig leven bij mijn aard past 

1 2 3 4 5 6 7 

Wanneer ik uit eten ga, ga ik graag naar 
gelegenheden waar ik al eerder geweest 
ben, zodat ik weet wat ik kan verwachten 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik voel mij onprettig als ik niet begrijp 
waarom een gebeurtenis in mijn leven 
heeft plaatsgevonden 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik erger me wanneer iemand het oneens is 
met wat alle andere leden van de groep 
vinden 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb er een hekel aan om mijn plannen 
op het laatste moment te veranderen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik houd er niet van om in een situaties te 
komen waarvan ik niet weet wat ik ervan 
kan verwachten 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik voel me opgelucht eens ik een beslissing 
genomen heb. 

1 2 3 4 5 6 7 

Als ik in verwarring ben over een belangrijk 
punt, ben ik erg van streek 

1 2 3 4 5 6 7 

Zelfs als ik veel tijd krijg om een beslissing 
te nemen, voel ik mij gedreven om toch 
snel tot een besluit te komen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik voel me bijna altijd gehaast om tot een 
beslissing te komen, ook al is daar eigenlijk 
geen reden voor. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik neem liever snel een beslissing dan er 
nog een nachtje over te slapen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik vind het leuk om mijn plannen op het 
laatste moment te veranderen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik geniet van de onzekerheid die het met 
zich meebrengt om in een andere situatie 
terecht te komen waarvan ik niet weet 
wat er kan gebeuren. 

1 2 3 4 5 6 7 

Mijn persoonlijke omgeving is gewoonlijk 
rommelig en weinig geordend. 

1 2 3 4 5 6 7 

Bij de meeste conflicten tussen mensen zie 
ik gemakkelijk in wie er gelijk heeft, en wie 
niet. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik zou snel ongeduldig en geïrriteerd 
worden als ik niet onmiddellijk tot een 
oplossing voor een probleem zou komen 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik geloof dat ordelijkheid en organisatie 
behoren tot de belangrijkste 
eigenschappen van een goede student 
(werknemer). 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Helemaal 

oneens 
  neutraal   Helemaal 

eens 
Wanneer ik nadenk over conflictsituaties, 
dan kan ik me meestal wel voorstellen dat 
beide partijen gelijk zouden kunnen 
hebben. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik houd er niet van om met mensen om te 
gaan die onverwacht uit te hoek kunnen 
komen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik ga het liefst om met vertrouwde 
vrienden, omdat ik weet wat ik van hen 
kan verwachten. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik geloof dat ik het beste leer tijdens een 
cursus waarin duidelijk omschreven doelen 
en eisen ontbreken. 

1 2 3 4 5 6 7 

Als ik over een probleem nadenk, dan 
overweeg ik zoveel mogelijk verschillende 
meningen over het onderwerp. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik wil graag ten alle tijde weten wat 
mensen denken. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik houd er niet van als een uitspraak van 
een persoon op veel verschillende 
manieren uitgelegd kan worden. 

1 2 3 4 5 6 7 

Het is ergerlijk om te moeten luisteren naar 
iemand die maar niet lijkt te kunnen 
beslissen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik denk dat het tot stand brengen van een 
consequente regelmaat me in staat stelt 
meer van het leven te genieten. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik geniet van een duidelijke en 
gestructureerde manier van leven. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik ga het liefst om met mensen wier 
meningen sterk van de mijne verschillen. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik vind het prettig als alles op z'n plaats 
staat. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik voel me onprettig wanneer iemands 
mening of bedoeling mij niet duidelijk is. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik ben er op gebrand erg snel een 
oplossing te vinden, wanneer ik 
geconfronteerd word met een probleem. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik zie altijd veel mogelijke oplossingen voor 
de problemen die ik tegenkom. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik hoor liever slecht nieuws, dan dat ik in 
onzekerheid blijf verkeren. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gewoonlijk overweeg ik niet veel 
verschillende meningen voordat ik mijn 
eigen opinie vorm. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb een hekel aan onvoorspelbare 
situaties. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ik heb een hekel aan de routinematige 
aspecten van mijn werk (studie). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
E.1 )  IK ben  
  
  O man 
  O vrouw 
 
   

Hartelijk dank! 
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Bijlage 3: Tabellen hoofdstuk 1  
 
Tabel 1.2 “Extraversion” items (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999) 
Item lading 
Loves to chat  0.66 
Laughs aloud  0.50 
Slaps people on the back  0.40 
Keeps apart from others -0.70 
Avoids contacts with others -0.70 
Avoids company -0.69 
 
Tabel 1.4 “Agreeableness” items (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999) 

Item Lading 
Respects others’ feelings  0.65 
Takes others’ interests into account  0.65 
Is willing to make compromises  0.55 
Imposes his/her will on others -0.69 
Orders people around -0.65 
Uses others for his/her ends -0.65 
 
Tabel 1.6 “Conscientiousness” items (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999) 
Item Lading 
Does things according to plan 0.71 
Likes to follow a regular schedule 0.69 
Works according to a routine 0.68 
Acts without planning -0.67 
Makes a mess of things -0.64 
Does things at the last minute -0.61 
 
Tabel 1.8 ‘Emotional stability’ items (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999) 
Item lading 
Can take his/her mind off his/her problems 0.69 
Readily overcomes setbacks 0.61 
Is always in the same mood 0.50 
Invents problems for himself/herself -0.71 
Gets overwhelmed by emotions -0.67 
Has crying fits -0.63 
 
Tabel 1.10 ‘Openness’ items (Hendriks, Hofstee en De Raad, 1999) 
Item lading 
Can easily link facts together 0.60 
Wants to form his/her own opinions 0.58 
Thinks quickly 0.57 
Follows the crowd -0.57 
Copies others -0.55 
Does what others do -0.55 
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Bijlage 4: Tabellen hoofdstuk 3 
 
tabel 3.1 Leesinteresse factoren (Tirre en Dixit, 1995)  
FI: Arts and Crafts  ladingen F2: Fiction  ladingen 
Art 0.54 Thriller 0.82 
Painting 0.48 Horror 0.78 
Home Decoration 0.42 Mystery 0.65 
Antiques 0.38 Science Fiction 0.62 
Crafts 0.36 Fantasy 0.61 
       
F3: Mechanical   F4: Entertainment   
Carpentry 0.68 Audio Equipment 0.50 
Construction 0.65 Music 0.47 
Automobiles 0.53 Comedy 0.47 
Engineering 0.49 Film 0.39 
Architecture 0.41 Humor 0.38 
       
FS: Science/Math   F6: Fitness/Sports   
Chemistry 0.58 Fitness/Exercise 0.59 
Electronics 0.56 sports 0.55 
Mathematics 0.55 Health 0.52 
Computers 0.55 Dieting 0.38 
Physical Science 0.42 Travel 0.31 
       
F7: Religion/Scripture   F8: Geography/Histoq   
scripture 0.79 Geography 0.66 
Religion 0.73 History 0.63 
Education 0.34 Maps 0.52 
Family/Child 0.33 Biography 0.42 
Literature 0.33 Westerns 0.35 
       
F9: Wildlife/Outdoors   FIO: Psychology & Philosophy   
Wildlife 0.77 Psychology 0.58 
Hunting/Fishing 0.62 Philosophy 0.52 
Outdoor Recreating 0.56 Sociology 0.48 
Marine Life 0.055 Biology 0.39 
Conservation 0.38 Occult 0.35 

Note: Best five indicators are shown for each factor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen                                                                                                                      Els De Cuyper 

UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde 23 

Tabel 3.2 Correlaties tussen “extraversion” en film genres 

Onderzoeker Positieve correlatie Negatieve correlatie Geen correlatie 

Hall (2005) actie  Komedie* 

 Horror*  Romantiek 

 Science fiction  Klassiekers 

 thriller  Drama 

   Documentaire 

Weaver (1991) Komedie* avontuur Algemeen 

   Romantiek 

   Tragedie 

   Horror* 

Weaver et al (1993) “sexual-comedy”  Horror* 

   Non conf. drama 

   Tragedie 

Zuckerman et al (1986) Horror*   

 

Tabel 3.3 Correlatie tussen “neuroticism” en tv voorkeur 

onderzoeker Positieve correlatie Negatieve 
correlatie Geen correlatie 

Kraaykamp en van 
Eijck (2005) Soaps  Informatieve programma’s 

 Erotische programma’s  Culturele programma’s 
Hall (2005)   Spelprogramma’s 
   Reality programma’s 
   talkshow 
   Magazine programma’s 
   Drama 
   Documentaires 
   Actieprogramma’s 
   Tekenfilms 
   Kinderprogramma’s 
   Science fiction 
Weaver (1991) Drama Actie  
 Informatief Situationele humor  
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Bijlage 5: Tabellen hoofdstuk 6  
 
 
Tabel 6.1 Vragenlijst 

Extraversion 

Feel inhibited   1 2 3 4 5 6 7 Spontaneous* 

Introvert   1 2 3 4 5 6 7 Extrovert* 

Submissive   1 2 3 4 5 6 7 Assertive* 

Quiet    1 2 3 4 5 6 7 Talkative* 

Shy    1 2 3 4 5 6 7 Confident 

Agreeableness 

Cold    1 2 3 4 5 6 7 Warm-hearted* 

Counteractive   1 2 3 4 5 6 7 Cooperative 

Selfish    1 2 3 4 5 6 7 unselfish 

Rigid    1 2 3 4 5 6 7 Flexible/tolerant* 

Unfriendly   1 2 3 4 5 6 7 Friendly* 

Conscientiousness 

Careless   1 2 3 4 5 6 7 Conscientious* 

Negligent   1 2 3 4 5 6 7 Scrupulous* 

Lazy    1 2 3 4 5 6 7 Assiduous* 

Inaccurate   1 2 3 4 5 6 7 Accurate* 

Remiss    1 2 3 4 5 6 7 Thorough* 

Emotional stability 

Tense    1 2 3 4 5 6 7 Relaxed 

Nervous   1 2 3 4 5 6 7 Calm* 

Short-tempered              1 2 3 4 5 6 7 Cool* 

Labile    1 2 3 4 5 6 7 Firm* 

Tense    1 2 3 4 5 6 7 Feel at ease* 

Intelligence  

Uninterested   1 2 3 4 5 6 7 Eager to learn* 

Unwise               1 2 3 4 5 6 7 Wise* 

Unintelligent   1 2 3 4 5 6 7 Intelligent* 

Creativity 

Pretty sterile   1 2 3 4 5 6 7 Creative* 

Lacking in    1 2 3 4 5 6 7 Teeming with 

ideas*           imagination 
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Tabel 6.56 Kenmerken Knack, Libelle, Dag Allemaal, Humo en P-Magazine 

  

ik vind Knack 

voorspelbaar-

onvoorspelbaar 

ik vind Libelle 

voorspelbaar-

onvoorspelbaar 

ik vind Dag 

Allemaal  

voorspelbaar-

onvoorspelbaar 

ik vind Humo 

voorspelbaar-

onvoorspelbaar 

Ik vind P Magazine 

conservatief-

progressief 

N Valid 83 58 90 62 58 

  Missing 37 62 30 58 62 

Mean 4,31 3,29 2,15 4,08 4,72 

Median 4,00 4,00 2,00 4,00 4,5 

Std. Deviation 1,035 1,325 1,114 1,416 1,295 

 

Tabel 6.57 Kenmerk Goed Gevoel, Flair, Glam It en Feeling (select cases: if neurlaaghoog=2) 

  

ik vind Goed Gevoel 

ontspannend-inspannend 

ik vind Flair 

ontspannend-inspannend 

ik vind Glam It 

ontspannend-inspannend 

ik vind Feeling 

ontspannend-inspannend 

N Valid 15 33 20 13 

  Missing 44 26 39 46 

Mean 2,93 2,12 2,35 2,54 

Median 3,00 2,00 2,00 3,00 

Std. Deviation 1,438 1,341 1,387 1,330 

 

 


