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ABSTRACT 

 

Heel wat feministisch mediaonderzoek uit kritiek op de beeldvorming van vrouwen in 

vrouwenmagazines omdat zowel artikels als advertenties stereotiepe representaties bevatten (Ballaster, 

Beetham, Frazer & Hebron, 1991; Inness, 1999; McCracken, 1993; McRobbie, 1999; Nayak & 

Kehily, 2008). Vrouwen worden voorgesteld als emotioneel, sensueel, mooi, slank, heteroseksueel, 

enzovoort. Zo creëren vrouwenbladen een normative femininity: stereotiepen hebben immers gevolgen 

voor het opbouwen van onze eigen identiteit, en voor het vormen van onze genderidentiteit (Nayak & 

Kehily, 2008; Pickering, 2001).  

 

We zien een evolutie in genderrepresentatie door de jaren heen, in artikels en advertenties. Tot de 

jaren 1950 zagen we vrouwen vooral als echtgenoten en moeders, in de naoorlogse periode als 

lustobject en vandaag de dag als assertieve, zelf verlangende personen (Gill, 2007; Goldman, 1992; 

Hermes, 1995; Lont, 1995). Lezeressen worden bovendien nu nog meer dan vroeger aangesproken als 

consumenten (Kitch, 2001; McRobbie, 2000; Nayak & Kehily, 2008).  

 

Daaruit voortvloeiend gingen we na wat de mogelijke gevolgen zijn van congruentie of incongruentie 

tussen  reclame- en mediastijl. Bestaande literatuur hieromtrent is niet eenduidig over wat het beste 

werkt. Volgens sommigen (Guido, 2001; Loef, 2002) trekken incongruente of onverwachte elementen 

in advertenties meer de aandacht, volgens anderen is het congruentie die hiervoor zorgt (Aaker & 

Brown, 1972; Cannon, 1982; Park & Young, 1986). Onze probleemstelling luidt: wat werkt het beste 

in vrouwenmagazines – congruentie of incongruentie tussen artikels en advertenties? Het lijkt echter 

zo te zijn dat niet de congruentie of incongruentie hier de belangrijkste factor is, maar de (stereotiepe) 

manier waarop vrouwen worden voorgesteld. 
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1. INLEIDING 

 

Magazines kennen wereldwijd een enorme verspreiding en bereiken zodoende een heel groot publiek 

bestaande uit zowel mannen als vrouwen, en alle leeftijdscategorieën. In deze verhandeling leggen wij 

ons specifiek toe op het fenomeen vrouwenmagazines. In België kennen we bijvoorbeeld Flair, 

Goedele, Marie Claire, Glam*It, … Deze magazines alleen al hebben in Vlaanderen een 

verkoopspercentage per nummer variërend tussen 82% en 95% (Febelmag, 2008-2009). Ze zijn dus 

populair bij lezers, maar vaak ook het onderwerp van kritiek. Een vaak gehoorde kritiek op 

vrouwenbladen is bijvoorbeeld dat ze homogeen zijn: ze richten zich tot een homogene groep 

vrouwen, die allen dezelfde interesses delen. Deze bladen zouden bovendien handelen over een 

bepaald type vrouw: jong, slank, blank en heteroseksueel (Ballaster, Beetham, Frazer & Hebron, 1991; 

Byerly & Ross, 2006; Lont, 1995). Veel lezers en lezeressen worden met andere woorden blootgesteld 

aan de manier waarop vrouwenmagazines omgaan met beeldvorming van mannen, vrouwen, … en alle 

mogelijke verhoudingen tussen hen. Net daarom vinden wij het, gezien hun groot lezersaantal, 

maatschappelijk en wetenschappelijk relevant om onderzoek te doen naar de inhoud van deze 

magazines, zowel op vlak van artikels als op vlak van advertenties. Er heerst in de maatschappij 

immers een bezorgdheid om de inhoud van mediateksten en hun invloed. Meer specifiek gaan we na 

welke stereotiepe en niet-stereotiepe representaties van vrouwen voorkomen in vrouwenbladen. We 

doen dit vanuit het perspectief van het feministische mediaonderzoek: onderzoeken uit twee 

paradigma‟s zullen aan bod komen, namelijk het modernity discourse en the turn to pleasure. Uit onze 

literatuurstudie zal blijken dat sommige auteurs zich meer zorgen maken om vrouwenmagazines dan 

andere. Ook op wetenschappelijk vlak is dit onderzoek relevant, aangezien de inhoud van 

vrouwenmagazines doorheen de jaren steeds verandert. 

 

We beginnen onze literatuurstudie met een overzicht van feministisch mediaonderzoek naar 

magazines, startend met enkele belangrijke kenmerken van vrouwenmagazines, zoals het typerend 

mediagebruik, homogeniteit en aansporing tot consumentisme. In de jaren 1970 stonden veel 

feministische auteurs zeer kritisch tegenover vrouwenmagazines. Vaak gehoorde kritiek was dat 

vrouwenmagazines ervoor zorgden dat vrouwen binnenshuis bleven en dat de ideale vrouw volgens 

deze bladen passief en afhankelijk was. Bijna alle feministische studies maakten zich zorgen om 

degenen die vrouwenbladen lazen en concludeerden dat deze magazines slecht waren (Gill, 2007; 

Lont, 1995). Deze zorgen behoren tot het zogenaamde modernity discourse van mediakritiek. In dit 

discours worden media enerzijds beschouwd als progressief en vooruitstrevend en anderzijds als een 

duivel in vermomming die zorgt voor vervreemding. Oudere feministische mediakritiek kunnen we in 

dit discours plaatsen. Deze kritiek zegt immers dat „gewone vrouwen‟ niet doorhebben hoe slecht 

vrouwenmagazines zijn en dat ze nood hebben aan feministische media om hen te redden. 



 

 

 

Recentere studies (Hermes, 1995; Nayak & Kehily, 2008) worden gekenmerkt door the turn to 

pleasure: zij hebben een positievere kijk op populaire cultuur in de jaren 1980. Deze studies, 

waaronder poststructuralisme, psychoanalyse en postmodernisme, stellen dat plezier een belangrijk 

aspect is van populaire cultuur. Hermes (1995) is zo‟n auteur die kiest voor een postmoderne aanpak 

waarin respect centraal staat in plaats van bezorgdheid. 

Vervolgens bespreken we de voorstelling van vrouwen in magazines. Aangezien vrouwenmagazines al 

bestaan sinds de 17de eeuw beperken wij dit onderzoek tot vrouwenmagazines van de jaren 1970 tot 

en met het einde van de jaren 1990. We gaan ook kort in op tijdschriften uit vroegere decennia, maar 

enkel om de evolutie in content aan te duiden, op vlak van zowel redactionele inhoud als reclame. 

Daaruit blijkt dat vrouwen vroeger vooral werden aangesproken als huisvrouwen, echtgenotes en 

moeders – met andere woorden, de eerder traditionele rollen van vrouwen. Later evolueerde dit naar 

de voorstelling van vrouwen als lustobject, en vandaag de dag zien we ook assertieve, onafhankelijke 

vrouwen opduiken in magazines. 

 

Daarnaast concentreren we ons in deze verhandeling vanuit de studievelden marketing en psychologie 

op het gebruik van congruente en incongruente stimuli in advertenties. Onderzoekers naar deze 

materie zijn het niet altijd eens met elkaar, daarom is verder onderzoek hieromtrent zeker 

wetenschappelijk relevant. Volgens Guido (2001), Loef (2002) en anderen trekken incongruente (of: 

onverwachte) stimuli in advertenties méér de aandacht dan congruente (of: verwachte) stimuli. 

Volgens De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh (2010) en Park & Young (1986) leiden net 

congruente stimuli tot meer aandacht en betere verwerking van de boodschap. Ook op het vlak van 

studies naar (in)congruentie tussen reclamestijl en mediastijl zien we geen eenduidige resultaten.  

 

Evenredig met de hoeveelheid literatuur die te vinden is rond representaties van vrouwen in 

vrouwenmagazines enerzijds, en congruentie en incongruentie in advertenties anderzijds, besteden we 

in onze studie meer aandacht aan literatuur rond vrouwenmagazines.  

Sowieso is er nog niet veel onderzoek gebeurd naar (in)congruentie tussen mediastijl en reclamestijl. 

Wij kiezen ervoor om in ons eigen onderzoek de focus te leggen op congruentie en incongruentie in 

redactionele en advertentie-inhoud van vrouwenmagazines. We voerden een surveyonderzoek uit en 

ontwikkelden vier tijdschriften (telkens bestaande uit één artikel en één advertentie) volgens vier 

verschillende condities (twee congruente en twee incongruente condities): stereotiep artikel met 

stereotiepe advertentie, niet-stereotiep artikel met niet-stereotiepe advertentie, stereotiep artikel met 

niet-stereotiepe advertentie, niet-stereotiep artikel met stereotiepe advertentie. Onze algemene 

probleemstelling luidt: welke conditie werkt het best in een vrouwenmagazine? Om deze vraag te 

beantwoorden, peilden we in een enquête bij 232 vrouwen onder andere naar geloofwaardigheid, 

betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van elke conditie. Congruentieonderzoek leent zich bij uitstek 

om attitudes van lezeressen op genderrepresentatie na te gaan want deze soort onderzoek toont aan dat, 



 

 

 

wanneer informatie ietwat incongruent is met prior expectations, er effecten plaatsvinden op 

consumentenattitudes (Alden, Mukherjee & Hoyer, 2000; Meyers-Levy & Tybout, 1989; Orth & 

Holancova, p. 78). De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van ons onderzoek schuilt in 

het feit dat er al veel onderzoek naar advertising effectiveness is gebeurd, maar “the existing body of 

research neglects to link sex role portrayals with consumer emotions” (Orth & Holancova, 2004, p. 

77). De relevantie is eigenlijk drieledig: eerst en vooral trachten we aan de hand van onze resultaten 

een beeld te schetsen van hoe lezeressen van vrouwenmagazines denken over de inhoud van die 

magazines, zowel de redactionele als reclame-inhoud. Ten tweede zijn deze resultaten interessant voor 

magazinemakers. Zo weten zij wat lezeressen vinden van de combinatie van artikels en advertenties 

met een bepaalde inhoud, meer bepaald een al dan niet stereotiepe representatie van vrouwen. Zo kan 

elk tijdschrift, of het nu voor congruentie of incongruentie kiest, de meest effectieve combinatie 

artikel/advertentie selecteren. Tot slot is dit onderzoek interessant voor reclamemakers. Stereotiepen 

zullen in reclame altijd blijven bestaan, al wordt dat niet door iedereen geapprecieerd. Met deze studie 

in het achterhoofd kunnen marketeers echter gerichter een mediaselectie maken: het type advertentie 

moet steeds bij de doelgroep passen van het medium waarin je adverteert. Nu kunnen marketeers 

tijdens die beslissing ook rekening houden met de manier waarop hun advertentie vrouwen voorstelt 

en in welk soort magazine die specifieke advertentie het beste past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. WAT ZIJN VROUWENMAGAZINES?
1
 

 

Magazines in het algemeen worden vooral door de middenklasse geproduceerd en geconsumeerd. 

Deze klasse werd immers generaties lang aangespoord om geschreven teksten te consumeren, naast 

andere culturele praktijken van het dagelijkse leven. Lagere klassen hielden zich eerder bezig met niet-

literaire praktijken zoals sport, dans en muziek (Kearney, 2006, p. 143). Het vrouwenmagazine in het 

bijzonder is een van de weinige mediavormen die een vooral vrouwelijk publiek aantrekt. Net daarom 

hebben ze volgens Lont (1995, p. 69) vanaf hun ontstaan de manier gevormd waarop vrouwen – en 

mannen – de ideale vrouw zien. McRobbie beaamt dit: vrouwenmagazines richten zich tot een 

uitsluitend vrouwelijke markt en houden zich vooral bezig met het promoten van een vrouwelijke 

cultuur naar hun lezers. Ze definiëren en vormen de wereld van vrouwen vanaf de kindertijd tot een 

oudere leeftijd. Elke soort magazine, of het nu gericht is op jonge tienermeisjes of volwassen vrouwen, 

legt de rol van de vrouw uit, afhankelijk van haar leeftijd en status (McRobbie, 2000, p. 69). We 

kunnen vrouwenmagazines dus beschouwen als een vorm van „populaire cultuur‟, geproduceerd door 

vrouwen voor vrouwen (Ballaster et al., 1991, p. 16). De magazine-industrie gericht op jonge meisjes 

en jongens is een relatief recent voorbeeld van culturele productie, ongeveer sinds de helft van de 

20ste eeuw (Nayak & Kehily, 2008, p. 134). Maar ook Nayak & Kehily zijn het erover eens dat 

magazines in deze huidige tijden gericht zijn op een voornamelijk vrouwelijk publiek. Er zijn veel 

verschillende titels beschikbaar en aantrekkelijk voor jonge meisjes, oudere tieners, jonge vrouwen en 

vrouwen van middelbare leeftijd. McRobbie gaat zelfs nog een stapje verder en zegt dat er eigenlijk 

geen „mannenversie‟ van dit medium bestaat. Zogenaamde mannenbladen zijn gebaseerd op bepaalde 

gemeenschappelijke hobby‟s en interesses zoals motors, vissen, auto‟s of zelfs pornografie. Wat 

vrouwenmagazines zo uniek maakt, en wat in mannenbladen dus ontbreekt, is de constante link van 

interesses met leeftijd (McRobbie, 2000, p. 70). Nayak & Kehily (2008, p. 134) stellen precies 

hetzelfde: voor mannen zijn er veel minder dergelijke magazines beschikbaar en als ze er al zijn, zijn 

ze gebaseerd op gemeenschappelijke hobby‟s of interesses. In vrouwen- en tienermagazines komen 

veel meer vrouwspecifieke onderwerpen aan bod. Dit toont volgens Kearney aan dat geslacht de 

primaire factor is waarmee magazineproducenten rekening houden. De duidelijkste vorm van 

vrouwspecifieke onderwerpen in magazines gaat om de bevestiging van vrouwelijkheid van meisjes en 

vrouwen. Dit is zo talrijk aanwezig in zoveel magazines dat we kunnen spreken van de dominante 

vorm. Ook vrouwelijke producenten maken hier gebruik van om zo hun vrouwelijke identiteit te 

benadrukken en tegelijkertijd te wijzen op de marginalisatie van vrouwen (Kearney, 2006, pp. 162- 

163). Hoewel vrouwenmagazines in de jaren 1990 en daarvoor volgens Lont (1995, p. 104) vooral 

door mannen werden geleid, stelt Kearney dat dit vanaf de jaren 1990 is veranderd. Heel wat bladen 
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content van vrouwenmagazines en kwantitatieve inhoudsanalyse van Libelle, Flair en Goedele. Niet-
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worden nu door vrouwen geproduceerd, wat geleid heeft tot een enorme stijging in het aantal 

vrouwenbladen. Vrouwen brengen diversiteit in het aanbod en stoppen creativiteit, emotie en energie 

in de magazines (Kearney, 2006, p. 186). Volgens haar is het niet verrassend dat steeds meer meisjes 

en vrouwen zelf magazines maken, wegens het tekort aan magazines en mediateksten in het algemeen 

die vrouwen en meisjes benaderen als intelligent, machtig en creatief (Kearney, 2006, p. 143).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. EVOLUTIE EN OVERZICHT VAN (FEMINISTISCH) ONDERZOEK NAAR 

VROUWENMAGAZINES
2
 

 

Eerst geven we wat meer uitleg bij de belangrijkste kenmerken van vrouwenmagazines. Daarna 

bespreken we wat gender, stereotypering en genderstereotypering precies inhouden. Vervolgens 

behandelen we enkele kritieken op vrouwenmagazines en ten slotte de ommekeer in feministisch 

mediaonderzoek, namelijk the turn to pleasure. In een later puntje voorzien we enkele voorbeelden uit 

de praktijk in verband met stereotypering in de content van vrouwenmagazines.  

 

3.1. Belangrijkste kenmerken van vrouwenmagazines 

 

3.1.1. Mediagebruik 

 

Het belangrijkste verschil tussen vrouwenbladen en andere populaire genres is dat vrouwenbladen met 

minder concentratie en meer afstandelijkheid worden gelezen (Hermes, 1995, p. 14). Het 

mediagebruik is dus niet altijd betekenisvol, soms heeft het helemaal geen betekenis of is het slechts 

een bijkomende activiteit. Je kan wel een magazine doorbladeren, maar daarom niet noodzakelijk 

bewust lezen wat er staat. Natuurlijk houden lezers van teksten die kennis of een vlucht uit de 

werkelijkheid aanbieden en concentreren sommigen zich wel op de tekst, maar vaak heeft het lezen 

van magazines niet zoveel betekenis (Hermes, 1995, pp. 17-20). Recenter onderzoek van Davalos, 

Davalos & Layton (2007) spreekt de bevindingen van Hermes echter volledig tegen en stelt dat 

magazines een zeer invloedrijk medium zijn voor jonge volwassenen en vooral voor jonge vrouwen: 

ze vormen het sociale gedrag van vrouwen en de manier waarop ze zichzelf zien. Lezeressen zelf 

bekennen dat magazines, na hun vrienden, de meest invloedrijke bron van informatie zijn. Ook Nayak 

& Kehily (2008) komen na onderzoek bij jonge vrouwen en mannen tot deze conclusie. Magazines 

worden beschouwd als een cultural resource voor jonge mensen, waardoor ze met anderen kunnen 

meepraten en meedenken. Ze leiden er toe dat meisjes op een individueel niveau met zichzelf in 

discussie treden als onderdeel van het lezen, en dat ze op een collectief niveau met vriendinnen praten 

over wat ze gelezen hebben. In het tijdschrift staat bovendien vaak informatie die ze in hun dagelijks 

leven kunnen gebruiken (Nayak & Kehily, 2008, pp. 135-137). Hermes stelt wel dat magazines, net als 

andere vormen van media, direct worden gebruikt in de opbouw van een identiteit en het behouden 

van deze identiteit (Hermes, 1995, p. 21). Het lezen van magazines is immers een interactieve 

activiteit, die de mogelijkheid biedt om de inhoud ervan collectief te interpreteren en te bediscussiëren 
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met vrienden en vriendinnen. Jonge mensen integreren hetgeen ze lezen in hun dagelijks leven en 

zoeken herkenningspunten tussen de verhalen in het tijdschrift en hun eigen ervaringen (Nayak & 

Kehily, 2008, p. 141). Vrouwenmagazines zijn voor vrouwelijke lezers sowieso zeer herkenbaar: ze 

lezen en leren over de problemen en emoties van anderen, en herkennen zichzelf hierin. Net daardoor 

leren ze bij over hun eigen gevoelens, angsten en wensen (Hermes, 1995, p. 41). Magazines bieden 

volgens Nayak & Kehily bovendien gedetailleerde informatie over persoonlijke zaken. Vooral jonge 

meisjes vinden dit interessant omdat ze, zoals Hermes zegt, deze informatie ook kunnen gebruiken in 

hun eigen leven en ervaringen. Voor hen voelen magazines dan ook zeer persoonlijk aan (Nayak & 

Kehily, 2008, pp. 136-137). Het onderzoek van Ballaster et al. bevestigt dit: lezers definiëren 

vrouwenmagazines als magazines die handelen over hun sociale, economische en ideologische 

realiteit, magazines die enkel kunnen worden beschouwd als „speciaal gemaakt voor vrouwen‟ (1991, 

p. 129). De bevindingen van Hermes, Nayak & Kehily en Davalos et al. komen dus voor het overgrote 

deel overeen, al benadrukken deze laatsten dat het mediagebruik van magazines niet zomaar als „niet 

betekenisvol‟ mag worden bestempeld. 

 

3.1.2. Consumentisme 

 

Samen met de fantasieën en het plezier zijn er betekenissen aanwezig die onzekerheid aanmoedigen, 

stereotiepen aandikken en benadrukken dat een positief zelfbeeld enkel via consumptiegoederen kan 

worden bereikt. Het maakt niet uit of het magazine gericht is tot jonge meisjes, vrouwen van 

middelbare leeftijd, minderheidsgroepen of zeer welgestelde groepen, het is wegens hun koopkracht 

en consumptiepatronen dat ze de doelgroep vormen van deze magazines. Op deze manier worden de 

behoeften van vrouwen gedefinieerd en gemanipuleerd (Kitch, 2001; McCracken, 1993; McRobbie, 

2000; Nayak & Kehily, 2008; Winship, 1991).  Inness stelt net hetzelfde en zegt dat 

vrouwenmagazines aan hun lezers verlangens bieden naar een bepaalde levensstijl, maar dat deze 

verlangens nooit kunnen worden vervuld. Een hulpmiddel is uiteraard het consumeren van de 

producten die in het magazine worden gepromoot en natuurlijk van het magazine zelf (Inness, 1999, p. 

54). Daarom gaan magazines vrouwen ook zelf voorstellen als shoppers om zo adverteerders aan te 

trekken (McCracken, 1993, p. 4). Ook Lont en McRobbie stellen dat vrouwenmagazines aansporen tot 

consumeren. Net als McCracken en Inness hebben ze het over het feit dat vrouwenmagazines lezers 

overtuigen van hun gebreken en beloven dat ze deze gebreken kunnen „wegkopen‟ door de producten 

in het magazine aan te schaffen (McRobbie, 1999, p. 46). Ballaster et al. delen deze mening en hebben 

het in dit verband over een dubbelzinnigheid in vrouwenmagazines: zij zijn een medium dat 

handelswaren verkoopt en tegelijkertijd zijn ze zelf een handelswaar (1991, p. 2). Kranz & Long 

beamen dit: volgens vrouwenmagazines is stress in een vrouwenleven onvermijdelijk. Magazines 

bieden als oplossing producten en diensten aan, die kunnen worden gekocht door de lezeressen om zo 



 

 

 

hun stress te verlichten (Kranz & Long, 2002, p. 527). Vrouwenmagazines creëren dus zelf problemen, 

die enkel op te lossen zijn door consumeren. Beelden van mensen die echt lijden tonen ze niet. „Echte‟ 

vrouwenmagazines moeten volgens Lont handelen over de problemen van degenen die worden 

onderdrukt. Het kapitalisme zal nooit worden bekritiseerd (Lont, 1995, p. 105). 

 

3.1.3. Homogeniteit 

 

Vrouwenmagazines zouden net de diversiteit tussen vrouwen moeten respecteren en appreciëren, zelfs 

benadrukken. Toch is net de homogeniteit van vrouwen in magazines het meest merkbaar. De 

meerderheid van de magazines lijkt te spreken voor en over heteroseksuele, jonge vrouwen uit de 

middenklasse die geen extreme politieke overtuigingen hebben (Lont, 1995, p. 106). Byerly & Ross 

(2006, p. 49) denken hierover hetzelfde en zeggen dat magazines een onrealistische vrouwelijke 

schoonheid creëren, die meestal blank, slank en jong is. Hierdoor worden volgens Ballaster et al. 

(1991, p. 9) zwarte vrouwen, lesbische vrouwen of vrouwen uit de werkende klasse in feite 

gemarginaliseerd. Magazines moeten veel meer de vrouwelijke intelligentie respecteren en vermijden 

dat ze de interesses van vrouwen schaden door bijvoorbeeld niet de gewoonlijke advertenties te 

plaatsen die vrouwen bagatelliseren of vrouwen voorstellen als objecten (Lont, 1995, pp. 105-106). 

Vrouwenmagazines worden bovendien gekenmerkt door dubbelzinnigheid: er is een constant 

spanningsveld tussen enerzijds het verlangen naar een man in ieder vrouwenleven en anderzijds de 

voorstelling van mannen als een gevaar en probleem voor vrouwen (Ballaster et al., 1991, p. 9). In de 

wereld van het vrouwenblad staan mannen en vrouwen altijd tegenover elkaar en zijn ze altijd in strijd, 

maar streven ze toch naar een relatie met elkaar (Ballaster et al., 1991, p. 8). Ook magazines voor 

jonge meisjes zijn ronduit dubbelzinnig (McCracken, 1993, p. 139). Enerzijds sporen ze meisjes aan 

om lustobjecten te worden en anderzijds bevatten ze artikels die waarschuwen voor seks op een te 

jonge leeftijd, voor een te hoog alcoholgebruik en dergelijke (McCracken, 1993, pp. 140-141). De 

constructie van vrouwen als een homogene groep wordt net door deze dubbelzinnigheid en het creëren 

van een „natuurlijke‟ tegenstander – mannen – in de hand gewerkt (Ballaster et al., 1991, p. 9). Ook 

McRobbie (1999, p. 46) illustreert dit: mannen kunnen niet trouw zijn, vormen een gevaar voor 

vrouwen en zorgen enkel voor problemen. Daar recht tegenover staan de artikels over hoe je een man 

kan strikken en houden, hoe je zo verleidelijk mogelijk kan zijn, enzovoort.  

 

Zeer vaak zijn de onderwerpen van artikels die aan bod komen in vrouwenmagazines hetzelfde: mode, 

schoonheid, gewicht, gezondheidsproblemen, make-up en tips voor huid en haar (Lont, 1995, p. 106). 

Ballaster et al. stellen bovendien dat niet enkel de thema‟s die aan bod komen homogeen zijn (de 

inhoudelijke aspecten), maar ook de manier waarop de lezer wordt aangesproken en de toon van het 

magazine (de formele aspecten). Deze hebben een onderlinge invloed op elkaar: de toon van 



 

 

 

magazines blijkt vooral intiem te zijn en een gezellige uitnodiging naar de lezer toe om zo een soort 

community te creëren van „wij vrouwen onder elkaar‟. Dit wordt nog meer versterkt door de lezers zelf 

te betrekken in het maken van het magazine, onder de vorm van lezersbrieven, levensverhalen van 

lezers, de „make-over‟ van lezers enzovoort. Het beoogde effect is om van producenten en lezers één 

homogene groep te maken (Ballaster et al., 1991, p. 9). Ook magazines gericht op bijvoorbeeld 

tienermeisjes benaderen hun publiek als een homogene groep, zonder verschillen in ras of klasse. Op 

die manier creëren ze een vals gevoel van samenhorigheid. De magazines richten zich op meisjes van 

een bepaalde leeftijd en schrijven aan die leeftijd ook bepaalde ideologische betekenissen toe: 

adolescentie of de puberteit wordt een synoniem van de definitie en betekenis die het magazine eraan 

geeft. Vrouwelijke adolescentie betekent volgens de meeste tienerbladen dat alle meisjes willen weten 

hoe ze een jongen moeten versieren, hoe ze gewicht kunnen verliezen, hoe ze er op hun best kunnen 

uitzien en hoe ze moeten koken. Dit laat zeer weinig mogelijkheden open voor andere soorten 

adolescentie (McRobbie, 2000, p. 69). Ondanks het feit dat er een veelheid aan vrouwenbladen 

bestaat, vertonen ze toch allen gemeenschappelijke kenmerken. Uiteraard benadrukken ze zelf hun 

kwaliteiten die hen onderscheiden van de concurrenten (Ballaster et al., 1991, p. 10). 

 

3.2. Gender en stereotypering 

 

We leven in een wereld die onderverdeeld is in gender, ras, klasse en seksualiteit. De privileges die 

samengaan met deze onderverdelingen zijn ongelijk verdeeld. Representaties van die onderverdelingen 

zijn dus zeker het bestuderen waard (Gill, 2007, p. 7). Maar wat is precies gender? Gender is een 

theoretisch concept dat niet hetzelfde betekent als geslacht: geslacht duidt op de specifieke 

anatomische verschillen tussen mannen en vrouwen zoals gezichtsbeharing of borsten. Gender duidt 

op de manier waarop individuele en sociale symbolen mannelijk of vrouwelijk worden gemaakt en dus 

mannelijke of vrouwelijke connotaties krijgen. Men veronderstelt dat alle jongens mannelijkheid 

bezitten en dat vrouwelijkheid enkel bij meisjes voorkomt (Nayak & Kehily, 2008, pp. 3-4). 

Zogenaamde „meisjeszaken‟ zijn lifestyle, het huishouden en hobby‟s; „jongenszaken‟ zijn sport, 

politiek en business (Gill, 2007, pp. 35-36). Wegens die bedoelde en onbedoelde connotaties zeggen 

we meestal méér met woorden en beelden dan we ons bewust zijn (Buikema & van der Tuin, 2009, p. 

73). Gender is dus de sociaal-culturele tegenhanger van seksueel verschil. In de meeste culturen is het 

nog steeds zo dat men mannelijkheid hoger in waarde schat dan vrouwelijkheid (Buikema & van der 

Tuin, 2009, p. 2). Deze genderverschillen zijn historisch geconstrueerd en werden na verloop van tijd 

overgenomen in de samenleving als echte verschillen. Er is dus geen essentiële betekenis verbonden 

aan beelden en woorden: betekenis wordt verkregen in een context die afhankelijk is van plaats en tijd 

(Buikema & van der Tuin, 2009, pp. 80-81). Daarom is volgens Pickering (2001) ook geen enkele 

vorm van sociale representatie statisch, maar net veranderlijk en afhankelijk van historische en sociale 



 

 

 

omstandigheden. Nayak & Kehily (2008, pp. 3-4) beamen dit: volgens hen zit gender ingebed in 

nationale en lokale culturen en dagelijkse sociale relaties. Stereotiepen kunnen blijven bestaan of 

veranderen net, afhankelijk van die sociale en historische omstandigheden waarin ze zijn ontstaan 

(Pickering, 2001, p. 12). Voorstanders beweren zelfs dat stereotiepen orde creëren in een anders zeer 

verwarrende maatschappij en deel uitmaken van culturele processen van betekenisgeving (Pickering, 

2001, p. 19). Maar dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld tijdschriften die gebruik maken van 

stereotiepen niet enkel gevolgen hebben voor het opbouwen van zomaar een identiteit, maar ook voor 

het vormen van een genderidentiteit (Nayak & Kehily, 2008, p. 141). Vooral de specifieke manieren 

waarop jonge vrouwen en mannen magazines lezen, interpreteren en erover discussiëren met anderen 

spelen een grote rol in het vormen van gendered subject positions die beschikbaar zijn voor jonge 

mensen (Nayak & Kehily, 2008, p. 142). Zo zijn het vooral vrouwen die het lezen van magazines 

beschouwen als een collectieve praktijk en dus met vriendinnen praten over ouders, vriendjes en 

vriendschappen. Vaak gaat het in deze gesprekken over de grens tussen aanvaardbaar en 

onaanvaardbaar gedrag. Wat zij beschouwen als zijnde aanvaardbaar of niet wordt deels bepaald door 

wat zij lezen in het magazine. Nogal contrasterend is het feit dat mannen helemaal niet praten over wat 

ze lezen in magazines. Als ze toch eens een tijdschrift lezen, is dit voor hen een individuele 

gebeurtenis waarover ze niet met hun vrienden praten. Dit suggereert een bepaalde genderidentiteit, 

namelijk: voor vrouwen is het normaal om allerlei zaken te bespreken met vriendinnen, maar als 

mannen dat doen, voelen ze zich minder mannelijk (Nayak & Kehily, 2008, pp. 136-141). Zo is het 

voor vrouwen bijvoorbeeld ook meer sociaal aanvaard om emoties te tonen dan voor mannen: dit 

genderverschil werd gecreeërd door cultuur en is geen puur geslachtsverschil geworteld in onze natuur 

(Catterall, Maclaran & Stevens, 2000, p. 4). 

 

Feministische analyses van media willen begrijpen hoe deze beelden en culturele constructies 

verbonden zijn met ongelijkheid, dominantie en onderdrukking. Deze analyses benadrukken ook de 

creatieve manieren waarop het publiek onderhandelt met die mediateksten. Soms worden de plezieren 

van media beklemtoond, soms wordt hun ideologische impact benadrukt (Gill, 2007, p. 7). De studie 

van gender en media is dus zeer heterogeen. Onderzoekers zijn het erover eens dat culturele 

representaties van gender een belangrijk onderzoeksonderwerp zijn, maar er bestaan zeer veel 

perspectieven in dit studieveld: verschillende methoden, theorieën, visies op macht en conceptualisatie 

van representaties (Gill, 2007, pp. 7-8). Feministisch onderzoek onderzocht de groeiende populariteit 

van vrouwenmagazines al vaak, alsook de manieren waarop die magazines een normative femininity 

construeren. Feministische studies hebben er ons dus op gewezen dat media een grote rol spelen in de 

ontwikkeling van stereotiepen over vrouwen, en in de versterking en het behoud ervan (Pickering, 

2001, p. 14).  

 



 

 

 

Zo stellen bijvoorbeeld Ballaster et al. in hun onderzoek dat sommige vrouwenbladen ideologisch 

geladen zijn en meerdere betekenislagen en boodschappen bevatten. Ze focussen op het conflict tussen 

twee dominante analyses van vrouwenbladen. De eerste analyse beschouwt vrouwenmagazines als 

dragers van plezier, de tweede ziet ze als dragers van onderdrukkende ideologieën van verschillen in 

geslacht, klasse en ras. Hoewel dit in de academische wereld twee verschillende theorieën zijn die 

ontstaan zijn uit verschillende tradities kunnen ze, vanuit het standpunt van de lezer, wel degelijk 

tegelijk bestaan (Ballaster et al., 1991, p. 2). We mogen met andere woorden de ideologische krachten 

die spelen bij het proces van stereotypering niet onderschatten (Pickering, 2001, p. 14). Magazines 

maken immers deel uit van een ideologisch systeem waarin betekenis wordt gegeven aan gender 

difference (Ballaster et al., 1991, pp. 9-10). 

 

3.3. Kritiek op vrouwenmagazines 

 

Vroege feministische studies – in de jaren 1960 en 1970 – stonden zeer kritisch tegenover 

vrouwenbladen en media in het algemeen. De studies maakten zich zorgen om de lezers van deze 

bladen, want: vrouwenmagazines zijn bad for you (Nayak & Kehily, 2008, p. 134). Vrouwen hebben 

nood aan feministische media om hen te redden. Het feministisch denken in de late jaren 1960 en 

vroege jaren 1970 kreeg echter te maken met een uitdaging waar vroegere vrouwenbewegingen niet 

mee moesten omgaan: een wereld die gedomineerd is door media. De feministen van die tijd kregen 

dagelijks te maken met representaties van vrouwen en genderrelaties: in nieuws en magazines, op 

radio en televisie, in films en op reclameborden. Het is dan ook niet verrassend dat feministisch 

onderzoek zich vooral ging concentreren op media (Gill, 2007, p. 9). Feministische kritiek op media 

kwam vanuit verschillende hoeken. Vrouwen die werkten of studeerden op universiteiten hadden het 

over het „man-als-norm‟-probleem: vrouwen waren vaak onzichtbaar, mannen vertegenwoordigden de 

hele populatie (Gill, 2007, p. 9). Vrouwen die werkten in de journalistiek maakten zich zorgen over de 

beperkte mogelijkheden voor werkende vrouwen in de media: er waren weinig vrouwelijke 

nieuwslezers, weinig vrouwen in seniorposities en weinig promotiekansen. Dat had bovendien een 

impact op hoe vrouwen gezien werden in de samenleving. Een derde groep vrouwen had niets te 

maken met universiteit of media, maar was boos wegens de representatie van vrouwen in 

neerbuigende en vernederende stereotiepen (Gill, 2007, pp. 9-10).  

 

Vanaf de jaren 1980 merkten onderzoekers wel een drastische verandering in mediacontent: media 

boden een relatief stabiel patroon van vrouwelijkheid en meervoudige beelden van gender aan. Er was 

bovendien een groeiende bewustheid van en interesse in het proces van beeldconstructie. In zowel 

semiotische, ideologische als inhoudsanalyses stonden het transmissiemodel van media centraal: hierin 

worden media beschouwd als agenten van sociale controle die bepaalde stereotiepe en ideologische 



 

 

 

waarden over vrouwen en vrouwelijkheid aanvoeren. Media reflecteren en construeren de realiteit 

door middel van selection and interpretation (Kitch, 2001, p. 3). Beeldmateriaal in media creëert en 

transformeert bepaalde culturele ideeën. We kunnen dat doortrekken naar gender: media bieden geen 

bestaande realiteit over mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar produceren actief de betekenis van 

gender. Daarbij moeten we vermelden dat betekenis niet vaststaat, maar eindeloos verandert. Meer 

nog, betekenis kan zelfs tegenstrijdig zijn. Er is tot op de dag van vandaag, zoals Nayak & Kehily 

(2008) vaststellen, een debat over hoe bepaalde beelden op verschillende manieren kunnen worden 

gelezen. Er bestaat niet iets als een vaststaande betekenis van gender, mannelijkheid of 

vrouwelijkheid. Doordat advertenties steeds meer gebruik maken van ironie en parodie wordt dit debat 

nog moeilijker. Eenzelfde beeld kan door de ene gezien worden als onbeschoft en vernederend, terwijl 

de andere het interpreteert als speels en ironisch (Gill, 2007, pp. 11-13). Men is het dus niet eens over 

hoe men hedendaagse cultuur moet interpreteren: eenzelfde beeld kan je op verschillende en zelfs 

tegenstrijdige manieren lezen. Een sensuele advertentie kan je interpreteren als een positief, 

vrouwelijk en seksueel autonoom beeld, maar ook als een seksuele objectivering (Gill, 2007, pp. 38-

40). 

 

3.4. The turn to pleasure 

 

Recentere studies – vanaf de jaren 1980 – worden gekenmerkt door the turn to pleasure: ze kijken 

positiever naar populaire cultuur en plaatsen plezier centraal. Deze studies houden zich meer bezig met 

de complexiteit van lezerspraktijken. Plezier en fantasie worden gezien als strategieën van vrouwelijke 

lezers voor het organiseren en verifiëren van huiselijke routines en ervaringen (Hermes, 1995; 

McRobbie, 1999; Nayak & Kehily, 2008; Winship, 1991).  

 

Dit denken had onder andere tot gevolg dat een groeiende groep feministen zich boos maakte om het 

feit dat mediavormen waar vrouwen van genoten grotendeels genegeerd werden of afgedaan werden 

als triviaal en oninteressant. Een veel voorkomende techniek van vrouwenmagazines is trouwens net 

om plezier te halen uit het overschrijden van grenzen, uit wat „verboden‟ is en uit de mogelijkheid om 

te fantaseren. Sommige lezeressen fantaseren dat ze even succesvol of mooi zijn als de vrouwen in het 

magazine of dat ze dezelfde dure kleren kunnen dragen. Vrouwenmagazines worden dus vooral 

gelezen omdat ze een mix aanbieden van de „echte wereld‟ en een „fantasiewereld‟ (McCracken, 1993, 

p. 7). Ballaster et al. stellen eveneens dat escapisme één van de redenen is waarom vrouwenmagazines 

worden gelezen (1991, p. 130). Magazines of programma‟s waar vrouwen zoveel genot uit halen, 

mogen niet genegeerd worden en zijn zeker aandacht waard, net omdat ze plezier bieden aan het 

vrouwelijke publiek. Ook was er veel frustratie over kritische lezingen van mediateksten en de vaak 

deprimerende bevindingen daarvan. Voor sommigen waren deze kritieken te ver verwijderd van de 



 

 

 

plezierige manieren waarop media een rol spelen in het leven van vrouwen én mannen. Een focus op 

plezier was nodig om media beter te begrijpen in al hun facetten: de plezierige en minder plezierige 

(Gill, 2007; Hermes, 1995). Uit haar eigen media-ervaring stelt Gill (2007, p. 14) dat genot soms 

gerelateerd is aan het identificeren van jezelf met sterke en machtige karakters, maar even vaak is 

plezier gewoon neutraal. Als voorbeeld verwijst ze naar vrouwenmagazines, met hun sensueel genot, 

glossy bladzijden en beelden van mooie vrouwen in luxueuze kleding. Volgens Gill (2007, pp. 15-16) 

is het perfect mogelijk om plezier te halen uit beelden en representaties waar je, op andere vlakken, 

toch commentaar op hebt. Ook Lont geeft toe dat vrouwenmagazines plezier verschaffen aan de lezers 

en dat ze vooral om deze reden worden gelezen, maar ze heeft er toch nog steeds kritiek op. Er komen 

immers enkel „banale‟ onderwerpen aan bod, waardoor er geen aandacht wordt geschonken aan de 

diepere angsten en zorgen van de lezers (Lont, 1995, pp. 103-104). 

 

We concluderen dat feministisch onderzoek een grote evolutie is ondergaan sinds de eerste studies in 

de jaren 1960 en 1970. Van zware kritieken over stereotiepen in media naar de problemen met het 

interpreteren van representaties in reclame tot de vaststelling dat vrouwenbladen toch niet zo slecht 

zijn omdat ze ook veel plezier bezorgen aan hun lezers. In het algemeen kunnen we enkele 

vaststellingen maken in verband met onderzoek naar gender in vrouwenbladen en de evolutie ervan: 

onderzoekers maakten zich vroeger zorgen over kwesties als macht en ondergeschiktheid. Hoe 

recenter de studie, hoe meer men rekening houdt met de plezieren die media bieden. Ten slotte geldt, 

voor de meest recente studies, dat onderzoekers het ontbreken van een vaststaande vrouwelijkheid 

erkennen (Nayak & Kehily, 2008, p. 134). De manier waarop vrouwen vandaag gerepresenteerd 

worden in media en advertenties verschilt dus danig van de manier waarop zij enkele decennia geleden 

geportretteerd werden (Hermes, 1995; Kitch, 2001; Lont, 1995; McRobbie, 1999; Nayak & Kehily, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONTENT VAN VROUWENMAGAZINES
3
 

 

Hier gaan we uitgebreid in op de manier waarop vrouwen gerepresenteerd worden in magazines en 

hoe dit geëvolueerd is door de decennia heen. Daarna bespreken we de cover – het belangrijkste 

instrument van een magazine om de aandacht te trekken – en de discussie of feministisch denken een 

impact heeft gehad op de inhoud van magazines. Aansluitend daarbij bespreken we enkele praktische 

voorbeelden van stereotiepen in magazines, aangezien we in een vorig punt reeds de theorie in 

verband met (gender)stereotypering uitgelegd hebben. We sluiten af met een bespreking over de 

advertenties in vrouwenmagazines: hoe worden vrouwen voorgesteld in reclame en merken we ook 

hierin een evolutie? 

 

4.1. Evolutie in de representatie van vrouwen in magazines 

 

De manier waarop vrouwen worden voorgesteld in vrouwenmagazines is sinds het ontstaan van deze 

magazines steeds veranderd. Lont (1995) illustreert dit: in de jaren 1920 was „de ideale vrouw‟ een 

huisvrouw die voldeed aan de wensen en normen van haar familie en de maatschappij. In de vroege 

20ste eeuw had dat vooral te maken met waar ze kwam en wat ze deed, en in wiens gezelschap ze 

verscheen (Kitch, 2001, p. 19). Sociale status was toen heel belangrijk in magazines: “they […] 

presented outdoor life […] as proof of social status” (Kitch, 2001, p. 31). Het verbeteren van het 

huishouden was volgens vrouwenmagazines nog steeds het doel van vrouwen, maar hieraan werd een 

modernere attitude gegeven: vrouwen werden niet geboren als homemakers, maar moesten een 

speciale opleiding volgen om hierin competent te zijn (McCracken, 1993, p. 191). Deze voorstelling 

bleef lange tijd bestaan, maar met de jaren kwam er meer romantiek aan te pas. De ideale vrouw houdt 

zich nu dus bezig met de zoektocht naar liefde: een vrouw kan niet helemaal gelukkig zijn totdat ze de 

juiste man heeft gevonden (Lont, 1995, p. 72). Ze is aantrekkelijk, gelukkig getrouwd, heeft een 

opleiding, behoort tot de middenklasse en heeft een job buitenshuis, maar bekommert zich nog steeds 

over familieproblemen (Lont, 1995, p. 73). Er verschenen dus wel nog steeds recepten, adviescolumns 

en tips om de kinderen op te voeden. Kitch (2001, p. 36) beaamt dit: hoewel vrouwen nog altijd in 

traditionele settings zoals het huishouden verschijnen, worden ze toch aangespoord “to leave the home 

and go out into the world”. Magazines handelen bovendien steeds meer over politieke onderwerpen, 

loopbaanontwikkeling en sociaal bewustzijn. Toch wordt vrouwelijkheid tot de jaren 1950 volgens 

Ballaster et al. (1991) vooral geassocieerd met huiselijkheid en moederlijkheid. In de latere naoorlogse 

periode neemt het ideaal van de vrouw als gelukkige huisvrouw af (Lont, 1995, p. 73). 

                                                   
3
 Dit deel is deels gebaseerd op: De Bremaeker, I. (2010). It‟s the inside that counts: literatuurstudie naar de 

content van vrouwenmagazines en kwantitatieve inhoudsanalyse van Libelle, Flair en Goedele. Niet-

gepubliceerde scriptie, Gent, Vakgroep Communicatiewetenschappen. 



 

 

 

 

Nayak & Kehily (2008, pp. 52-53) zijn het hiermee eens: vanaf de jaren 1960 spreken zij van een 

feminization van de werkmarkt, die ervoor zorgt dat vrouwen worden voorgesteld als flexibele, 

capabele en presentabele werknemers. Ze zijn niet langer ondergeschikt aan de mannelijke 

broodwinners: het nieuwe vrouwelijke subject is economisch onafhankelijk en bevrijd van de 

beperkingen van de huiselijke sfeer. Met andere woorden, “she can actively realize the possibility of 

having it all and doing it all” (Nayak & Kehily, 2008, p. 52). Toch is er een duidelijk verschil tussen 

hoe jonge vrouwen werden geportretteerd in de jaren 1960 en 1970 en hoe zij nu worden getoond. De 

hoge zichtbaarheid van jonge vrouwen in de huidige media staat in schril contrast met de lage 

zichtbaarheid van jonge vrouwelijkheden in de jaren 1960 en 1970. Feministen van toen maakten zich 

zorgen over die ondergeschikte status en lage visibility van vrouwen en meisjes: dat merken we aan de 

kritieken en onderzoeken van die tijd. Sinds de jaren 1950 dragen vrouwen hun steentje bij op vlak 

van gezinsinkomen, maar vrouwenmagazines benadrukten nog steeds een bepaalde vrouwelijke 

manier van consumptie. “The working class girl” van toen, hoewel zij ook participeert in de 

werkwereld, wordt aangesproken door magazines als zijnde nog steeds gefocust op het huishouden en 

haar huwelijk (Nayak & Kehily, 2008, pp. 52-53). De vrouw was nochtans al een grote transformatie 

ondergaan: ze droeg moderne kleding en wou veel plezier maken. Maar als puntje bij paaltje kwam, 

was haar ultieme doel nog steeds om een man aan de haak te slaan die haar kon onderhouden (Kitch, 

2001, p. 12). In de jaren 1960 en 1970 zien we een eis voor positievere beelden van vrouwen: 

voordien werden vrouwen vaak gekleineerd, veroordeeld en afgekeurd in de media. In deze context 

moeten we een positief beeld dus zien als een vrouw die niet wordt voorgesteld als onintelligent, 

narcistisch of afhankelijk. Deze eis was impliciet ook een roep naar grotere diversiteit in 

mediarepresentaties van vrouwen: men wilde oudere vrouwen zien, zwarte vrouwe en zelfs invalide 

vrouwen (Gill, 2007, pp. 33-34). Schoonheidsidealen en dergelijke haalde men immers vaak – of zelfs 

altijd – uit “the native-born, white upper class” (Kitch, 2001, p. 40). 

 

Maar waar zit nu precies die verandering in het afbeelden van vrouwen sinds de jaren 1950, 1960 en 

1970? “Contemporary research on girlhood indicates that there are different ways of being a girl and 

that femininity is no longer so rigidly defined or hinged to the domestic. The embracing of pleasure by 

young women in the 1990s through television, magazine readership and fashion and beauty has been 

observed by feminist scholars as the emergence of new forms of femininity marked by moments of 

celebration, freedom and fun” (Nayak & Kehily, 2008, p .59). Zoals Lont (1995) al zei, is vooral het 

ideaalbeeld van de vrouw als gelukkige huisvrouw verdwenen. Vrouwen maken nu ook plezier. Daar 

zijn Hermes (1995) en McRobbie (1999) het mee eens. Vrouwen zijn voor het inkomen niet meer 

afhankelijk van hun echtgenoot en dus stellen Nayak & Kehily (2008) dat niet enkel de representatie 

van vrouwen, maar ook genderrelaties een verandering zijn ondergaan, deels als gevolg van die 

economic restructuring sinds de jaren 1950. Er is bovendien sprake van een groeiend zelfvertrouwen 



 

 

 

bij jonge vrouwen en een opkomst van new femininities (Nayak & Kehily, 2008, p. 75). Bovendien 

verschijnen er verhalen over de kracht van vrouwen (Kitch, 2001, p. 53).  

 

De beschrijving van new femininities vinden we bij verschillende auteurs: het gaat vooral over de 

stijgende seksualisering van de vrouw als subject, niet als object. Vrouwen worden meer omschreven 

als sterke persoonlijkheden die zelf verlangens hebben en niet door anderen als lustobject worden 

gezien (Gill, 2007; Kitch, 2001; Nayak & Kehily, 2008). Terwijl meisjes en vrouwen vroeger eerder 

werden aangespoord om passief te zijn, worden ze nu aangemoedigd om assertief en onafhankelijk te 

zijn (Machin & Thornborrow, 2006, p. 186). De nieuwe vrouw is speels en definieert “play” als een 

zonde (Kitch, 2001, p. 58). Kitch (2001) en Nayak & Kehily (2008) hebben het hier zelfs over een 

crisis of masculinity. Volgens Kitch (2001) zagen we deze crisis reeds in de jaren 1910 toen vrouwen 

zowel op de cover als in het magazine werden voorgesteld als mooie, maar gevaarlijke wezens die 

machtiger waren dan mannen en hen gebruikten. Verschillende vormen van populaire cultuur – 

theater, muziek, film – stelden de Nieuwe Vrouw voor als “a temptress and a golddigger”. Lang voor 

massamedia bestonden, werden vrouwen al onderverdeeld in twee categorieën: slecht en goed. In deze 

dichotomie zorgen slechte vrouwen (de zogenaamde „vampen‟) voor de vernietiging van de man 

(Kitch, 2001, p. 56). In magazines werd de idee van de seksueel bevrijde vrouw dus voorgesteld als 

een bedreiging voor mannen. Zij kon op drie manieren worden geportretteerd: als het feestbeest, als 

een vamp en als een hartenbreekster met een intrigerende schoonheid (Kitch, 2001, p. 60). Mannen 

werden moreel zwakker door de seksuele verleidingen van slechte vrouwen. Daardoor is de man van 

toen “someone who does not act, who works along unnoticed in somebody‟s office or store, never 

talking loud, never talking back, never taking a stand” (Kitch, 2001, pp. 69-72). Nayak & Kehily 

(2008) beschrijven een crisis in mannelijkheid in recentere tijden. Zij hebben het over het verlies van 

identiteit bij mannen: het lijkt alsof moderne mannelijkheid zichzelf verloren is en vergeten is wat het 

ooit was (Nayak & Kehily, 2008, pp. 38-39). Genderrollen veranderen zeer snel in deze postindustriële 

samenleving: daardoor weten jonge mannen niet meer wie ze zijn. “It would appear that at the heart 

of the crisis in masculinity is a crisis of identity” (Nayak & Kehily, 2008, p. 42).  

 
We zien ook op een ander vlak verandering in de manier waarop vrouwen beschreven en 

aangesproken worden in magazines. Zo stelt McRobbie (2000) dat vrouwen in hedendaagse media 

gepositioneerd worden als subjecten van consumptie, en dus als consumenten. Zoals we reeds zagen, 

is aansporen tot consumentisme een van de kenmerken van vrouwenmagazines: een nieuwe doelgroep 

voor adverteerders is geboren. Nayak & Kehily (2008) zijn het hiermee eens: in deze hedendaagse 

Westerse wereld zijn jonge mensen omringd door commerciële producten die speciaal voor hen op de 

markt komen. De economie ziet hen als een belangrijke en invloedrijke consumentengroep. Een 

uitgebreid assortiment van producten is op jonge mannen en vrouwen gericht: kleding, televisie, 

magazines, muziek, … (Nayak & Kehily, 2008, p. 126). Kitch beaamt dit: zowel mannelijkheid als 



 

 

 

vrouwelijkheid kunnen bereikt worden door de juiste aankopen te maken (Kitch, 2001, p. 159). Nayak 

& Kehily (2008, p. 217) gaan nog een stapje verder en stellen dat wij, als consumenten van 

boodschappen, ook zelf betekenissen creëren en produceren door deze boodschappen op een bepaalde 

manier te interpreteren die ons als individu logisch lijkt. 

 

Gill vat het nog even allemaal samen. De belangrijkste veranderingen in content van 

vrouwenmagazines sinds de jaren 1990 zijn: een stijgende focus op celebrities, de dramatische 

seksualisering van het lichaam, het overnemen van feministische discours, een nadruk op werk – 

zowel binnen- als buitenhuis – en ten slotte een stijgende focus op heteroseksualiteit (Gill, 2007, p. 

184). Vrouwenmagazines zijn met andere woorden erg veranderd door de decennia heen: afhankelijk 

van tijdsperiode, lezerspubliek en soort magazine varieert hun inhoud. Ideeën over gender en 

aansporen tot consumentisme en vrouwelijkheid zijn kenmerken die we kunnen beschouwen als 

constant omdat ze volgens de meeste auteurs steeds aanwezig zijn in tijdschriften (Ballaster et al., 

1991; Byerly & Ross, 2006; Gill, 2007; Inness, 1999; Kitch, 2001; Lont, 1995; McCracken, 1993; 

McRobbie, 2000; Nayak & Kehily, 2008).  

 

4.2. Feminisme in vrouwenmagazines 

 

Hebben de feministische bewegingen uit de jaren 1970 een weerslag gehad op de content van 

vrouwenmagazines? De ideeën daarover lopen sterk uiteen. Gill (2007) heeft het bijvoorbeeld over de 

tegenstrijdige genderconstructies in media: reportages over verkrachtingen verschijnen naast 

advertenties voor sekslijnen en artikelen over girl power naast reportages over anorexia. In 

advertenties en in de content van magazines is zoals eerder gezegd een re-seksualisatie van vrouwen 

aan de gang: zij worden niet meer voorgesteld als lustobject, maar als subjecten die zelf kunnen 

verlangen. Het lijkt alsof feminisme alomtegenwoordig is, terwijl het volgens Gill nog nooit eerder zo 

bitter verworpen werd (2007, p. 1). Germaine Greer  (Geciteerd in: Gill, 2007, pp. 1-2) stelt eveneens 

dat de populaire cultuur van vandaag veel minder feministisch is dan pakweg dertig jaar geleden. 

Imelda Whelehan (Geciteerd in: Gill, 2007, pp. 1-2) voegt daaraan toe dat we in een nieuw tijdperk 

leven waarin representaties van vrouwen – van het banale tot het rechtuit beledigende – opnieuw 

uitgevonden worden ten opzichte van veranderingen in het leven van vrouwen. Contrasterend hiermee 

stellen andere auteurs dat media steeds meer beïnvloed worden door feminisme en zelfs feministisch 

worden. 

Bijvoorbeeld Doner: hij zegt dat de impact van het feminisme wel te merken is aan de inhoud van 

vrouwenmagazines. Er zijn meer artikelen over de mogelijkheid om de door mannen gedomineerde 

bedrijfswereld in te stappen, over gelijke lonen, abortus, meer vrouwen met een hoge functie, … 

Feminisme in bladen hoeft trouwens niet in de weg worden gestaan door artikels over „typische‟ 



 

 

 

women‟s issues. Vrouwen kunnen geïnteresseerd zijn in zowel mode, schoonheid en hoe hun man te 

plezieren als in politieke kwesties (Doner, 1993, p. 39). Ook volgens Blix is de invloed van het 

feminisme zeker merkbaar. Ze heeft het dan over reportages die gaan over vechten tegen mannelijk 

advies, tegen de beperkte rol van vrouwen als echtgenote en moeder, en tegen de standaarden van 

jeugd en schoonheid (Blix, 1992, p. 63). Venkatesan & Losco bevestigen dit ook: hun onderzoek wees 

uit dat de voorstelling van vrouwen als seksuele lustobjecten is gedaald, wat erop duidt dat de 

vrouwenbeweging van de jaren 1970 toch enige invloed heeft gehad (1975, p. 52). We zien zelfs een 

verschil tussen magazines die verschenen tijdens de jaren van de suffragettes zelf: magazines die 

feministische ideeën ondersteunden, ervoeren een stijging in abonnementen en inkomsten van 

advertenties. Magazines die ideeën over gelijke vrouwenrechten en dergelijke niet deelden, kregen te 

maken met achteruitgang en faillissementen (Scott, 2000, p. 30). 

 

De jaren 1970 waren dus een goede tijd voor de vrouwenbeweging en voor vrouwenmagazines, 

althans Doner. Dit bleef helaas niet duren. Weinig tot geen lezeressen van deze magazines noemt 

zichzelf feministe (Hermes, 1995, p. 114). Het lijkt alsof vrouwen niet geassocieerd willen worden 

met de term „feminisme‟ (Doner, 1993, p. 40), al zeggen ze wel dat ze opkomen voor vrouwenrechten 

en het zeer belangrijk vinden dat mannen en vrouwen gelijke posities innemen in de samenleving 

(Hermes, 1995, p. 114). Aan die term zijn immers veel emotionele associaties gelinkt, en die zijn niet 

allemaal positief. Weinig woorden zijn zo controversieel. In alledaags jargon wordt er zelfs soms naar 

verwezen als “the „f‟ word” (Catterall et al., 2000, p. 1). Ballaster et al. (1991), Goldman, Heath & 

Smith (1991) en Winship (1991) delen deze mening en zeggen dat de invloed van de 

vrouwenbewegingen van de jaren 1960 en 1970 op vrouwenmagazines zeer complex was: nieuwe 

vrouwenmagazines wilden breken met de tradities van de huiselijke magazines, terwijl ze zich toch 

distantieerden van de vrouwenbewegingen. Geen enkel nieuw magazine nam bijvoorbeeld betaald 

werk op als een alternatieve definitie van vrouwelijkheid. De traditionele thema‟s als recepten en 

huishoudelijke tips bleven standhouden en werden zelfs nieuw leven ingeblazen, net omdat onze 

definitie van vrouwelijkheid zo verweven is met het huiselijke (Ballaster et al., 1991, p. 123).  

 

Lindner (2004, p. 409) stelt dat, ondanks de invloed van de vrouwenbeweging, er slechts een kleine 

daling is in het stereotiep voorstellen van vrouwen, hoewel vrouwenmagazines volgens Doner (1993, 

p. 42) toch nog steeds feministische artikels publiceren. McRobbie (1999) volgt de redeneringen van 

voorgaande auteurs en zegt dat vrouwelijke onafhankelijkheid binnengedrongen is in de hedendaagse 

common sense. De mening van Busby & Leichty (1993, p. 261) over deze hele kwestie is nogal 

dubbel: terwijl magazines afstand nemen van stereotiepen zoals de vrouwelijke afhankelijkheid van 

mannen vertonen ze meer representaties van onafhankelijke vrouwen, die dan wel enkel bezig zijn met 

jeugdigheid en hun oppervlakkig voorkomen. Ook volgens Goldman et al. (1991) duikt feminisme in 

verschillende en tegenstrijdige  vormen op in vrouwenmagazines. Soms worden aspecten uit het 



 

 

 

feministisch discours zelfs gelinkt aan koopwaren opdat magazines zo hun marktaandeel kunnen 

vergroten. Op die manier raken vrouwen verward over hun eigen rollen en verlangens (Ballaster et al., 

1991; Goldman et al., 1991; Winship, 1991). 

 

Dan brengt het onderzoek van Kearney naar feminisme in tienermagazines beter nieuws. Hoewel 

traditionele tienermagazines zeer populair zijn bij de meeste meisjes, bestaan er ook meisjes die zich 

ertegen afzetten (Kearney, 2006, p. 137). Ze verwijst hier naar het ontstaan van feministische 

tienermagazines, zoals bijvoorbeeld Sassy. De onderwerpen die in dit tijdschrift aan bod komen, 

behandelen vooral non-conformistische beelden van meisjes en vrouwen in tegenstelling tot andere 

magazines waar het vooral gaat over uiterlijke verschijning en consumeren (Kearney, 2006, p. 137). 

Natuurlijk wordt er ook geschreven over mode en schoonheid, maar in veel mindere mate dan de 

traditionele magazines voor tienermeisjes. In tegenstelling tot de magazines waar Byerly & Ross 

(2006), McCracken (1993) en Lont (1995) het eerder over hadden, leiden deze magazines dus niet tot 

onzekerheden bij de lezeressen en spelen ze er zeker ook niet op in, integendeel. Er worden eerder 

onderwerpen aangepakt als seksueel misbruik, depressie, eetstoornissen, zelfverdediging en aids in 

plaats van cliché onderwerpen als jongens, winkelen en de obsessie van schoonheid. Het verschil 

tussen Sassy en andere tienermagazines is dus vooral dat Sassy probeert te wijzen op de harde realiteit 

van jonge tienermeisjes in de maatschappij (Kearney, 2006, p. 138). McRobbie stelt daarnaast dat 

tienermagazines sinds eind 1980 en begin 1990 wegschuiven van de traditionele onderwerpen en dit 

vervangen door een meer assertieve en plezierzoekende vrouwelijkheid. Dit wordt vooral duidelijk 

door het verdwijnen van thema‟s als romantiek. Bovendien zegt McRobbie, net als Kearney, dat ook 

deze magazines langzaamaan meer feministische ideeën bevatten: de relatie tussen feminisme en 

vrouwelijkheid komt minder onder druk te staan en wordt niet meer als tegenstrijdig beschouwd. 

Beide zaken kunnen gerust samengaan (McRobbie, 1999, p. 50). Budgeon & Currie (1995, p. 185) 

beamen dat steeds meer tienermagazines feministische visies bevatten: de spanning die vroeger 

bestond tussen traditionele boodschappen van magazines en feministische boodschappen verdwijnt. 

We zien dit vooral in de advice columns en in de algemene boodschap naar de meisjes toe om assertief 

en zelfzeker te zijn, om voor elkaar op te komen, om aan te dringen als gelijken behandeld te worden 

door vriendjes en partners en om „neen‟ te zeggen wanneer ze dat willen (McRobbie, 1999, p. 55).  

 

Jammer genoeg zijn de meeste van deze magazines ter ziele gegaan tegen het einde van de jaren 1990. 

Het is in deze context dat we de fenomenale groei van tienermagazines moeten plaatsen. Het is immers 

niet toevallig dat, aangezien deze feministische magazines niet meer beschikbaar zijn, tienermeisjes 

meer gemotiveerd zijn om zelf magazines te maken. Sinds de jaren 1990 is het aantal magazines dat 

door jonge meisjes wordt gecreëerd dan ook zeer sterk toegenomen (Kearney, 2006, pp. 140-141).  

 



 

 

 

Volgens Gill valt er voor alle argumenten iets te zeggen. Enerzijds komen feministische ideeën steeds 

meer aan bod in verschillende media en genres, daarnaast ontstaan wereldwijd pittige tienermagazines 

en ten slotte vind je op het internet een enorme diversiteit aan feministische ideeën gaande van steun 

voor borstkanker tot babes against the bomb. Anderzijds blijven saaie en voorspelbare patronen van 

seksisme bestaan, bijvoorbeeld doordat weinig oudere of zwarte vrouwen aan bod komen in media. 

Bovendien zijn nieuwe representaties vaak ver van hoopvol: dat zien we in de venijnige aanvallen van 

media en magazines op vrouwen die niet voldoen aan de vereisten van een „vrouwelijk voorkomen‟. 

Het zijn deze contradicties die onderzoek van genderrepresentatie in media zo moeilijk maakt (Gill, 

2007, p. 2). Maar dat is nog niet alles: net als media zijn genderrelaties en feministische ideeën 

veranderlijk, wat alles nog complexer maakt. Er is geen stabiel, feministisch perspectief van waaruit je 

hedendaagse media kan beoordelen. Net zoals genderrepresentatie in media verandert, veranderen ook 

feministische ideeën. Op dezelfde manier evolueren ook genderrelaties steeds (Gill, 2007, p. 2).  

 

4.3. Gender en stereotypering in magazines 

 

Stereotypering is volgens Pickering (2001) een probleem dat nooit zal verdwijnen. Stereotiepe 

representaties van mannen en vrouwen bieden manieren aan om hen te beschrijven en over hen te 

denken: dit heeft een effect op hoe mannen en vrouwen zichzelf zien, hoe ze over zichzelf denken en 

hoe ze hun eigen identiteit opbouwen, aangezien deze stereotiepen een publiek idee creëren en 

onderhouden over wat „normaal‟ is. Stereotiepen stellen bovendien een bepaalde groep mensen als 

homogeen voor door bepaalde vormen van gedrag of interesses uit hun context te halen en toe te 

schrijven aan iedereen die tot die bepaalde groep behoort (Pickering, 2001, p. 4), bijvoorbeeld de 

lezeressen van vrouwenmagazines. Deze opgelegde karaktertrek wordt uiteindelijk beschouwd als 

zijnde „natuurlijk‟ (Pickering, 2001, p. 5). Zoals Nayak & Kehily (2008) reeds aanhaalden, heeft dit 

gevolgen voor het opbouwen van een genderidentiteit. Ook Inness (1999) kent een grote kracht toe aan 

vrouwenmagazines: zij zijn in staat om te bepalen hoe gender wordt beschouwd en in staat om te 

veranderen wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag voor vrouwen is. Aangezien deze magazines 

door miljoenen vrouwen wereldwijd worden gelezen, kunnen ze ook miljoenen vrouwen ervan 

overtuigen dat de opinies die aan bod komen in de magazines juist, eerlijk en waarheidsgetrouw zijn. 

Vrouwenmagazines bieden soms boodschappen aan die sociale verandering aanmoedigen. Dit kan 

progressief of conservatief zijn, maar meestal is het een mix van beide (Inness, 1999, pp. 52-53). 

Daarom bespreken we nu enkele voorbeelden van stereotiepe representaties op de cover en in zowel 

tienermagazines als magazines voor volwassen vrouwen. 

 

 

 



 

 

 

4.3.1. De cover 

 

Magazines proberen in de eerste plaats de aandacht te trekken van de lezer. Het belangrijkste 

instrument daarvoor is de cover, want die geeft de persoonlijkheid en beloftes van het magazine weer 

(Kitch, 2001, p. 4). De cover is een soort venster op een toekomstige „ik‟ waarin het alledaagse en het 

buitengewone worden samengebracht. Wanneer een vrouw magazines bekijkt en koopt, neemt zij zelf 

deel aan de opbouw van deze ideale voorstellingen. De covers laten immers uitschijnen dat de 

lezeressen dit ideaalbeeld – vaak een stereotiep beeld – kunnen bereiken door de magazines te kopen 

(Kitch, 2001; McCracken, 1993). Net doordat de magazines de realiteit en de fantasie samenbrengen, 

lijken deze ideaalbeelden makkelijker – en vooral: voor iedereen – bereikbaar (McCracken, 1993, p. 

13). Kitch heeft het hier over the female gaze: covervrouwen moeten vooral gevoelens van 

identificatie en empathie oproepen in plaats van bewondering en verlangen. De makers van magazines 

“drew cover women whom their magazines‟ readers could imagine being” (Kitch, 2001, p. 145). De 

cover heeft op die manier een invloed op wat wij beschouwen als „de ideale vrouw‟, die bereikt kan 

worden door de instructies in het magazine te volgen (McCracken, 1993, p. 14). Volgens Chrisler, 

Malkin & Wornian (1999, p. 651) is de vrouw op de cover van een magazine in 94% van de gevallen 

trouwens een dun model of een celebrity. Zo goed als alle magazines maken gebruik van beelden op 

hun cover. Hierdoor wordt de aandacht van de lezer getrokken en worden de magazines gekocht. De 

cover zegt immers iets over de lezers die het magazine kopen, namelijk dat zij het ideaalbeeld van de 

cover zelf kunnen bereiken (Kitch, 2001, pp. 4-5). Volgens sommige auteurs, waaronder McCracken, 

werken covers als een lokaas waardoor wij benieuwd zijn naar de volledige inhoud van het magazine. 

Het ideaalbeeld van de vrouw dat op de cover staat, is iets waarnaar lezers verlangen, waarmee ze zich 

identificeren en wat ze verwachten te bereiken door het magazine te kopen. Eigenlijk mogen we de 

cover beschouwen als de belangrijkste advertentie in het magazine (McCracken, 1993, pp. 14-15). 

Vaak bevinden ze zich in de winkel dichtbij de kassa, bij de andere impulse buys (Kitch, 2001; 

McCracken, 1993). Men beschouwt men de cover dus als een verkoopsinstrument (Kitch, 2001, p. 4), 

maar hiermee moet men voorzichtig omspringen. Een aantrekkelijke cover verschilt immers van 

magazine tot magazine: wat succesvol blijkt voor Vogue is niet noodzakelijk succesvol voor 

Seventeen. En hoewel bijna alle covers vandaag de dag focussen op celebrities – de fantasiebeelden bij 

uitstek – is dit niet altijd een garantie voor succes (Smith, 2008, p. 12). 

 

De cover is een non-verbale boodschap die we zien voordat we de verbale boodschappen lezen. Aan 

deze non-verbale boodschap – meestal een foto van een glimlachende vrouw – kan de lezer meerdere 

betekenissen toekennen. Daarom zal er dikwijls een tekst aan worden toegevoegd zodat lezers de foto 

op de gewenste manier interpreteren. Zo zullen wij het beeld van een lachende vrouw interpreteren als 

„normaal‟ en „wat verwacht kan worden‟ van een vrouw. We worden aangemoedigd om te denken: 



 

 

 

“Dit zijn echte vrouwen.” Daardoor zijn covers geloofwaardig en kopen lezers het magazine 

(McCracken, 1993, pp. 24-27). Covers uiten met andere woorden bepaalde ideeën over gender (Kitch, 

2001, p. 41). Kitch heeft het in dit verband over „de kracht van stereotiepen‟, die voortkomt uit een 

combinatie van drie factoren: hun eenvoud, het feit dat ze meteen kunnen worden herkend en ten slotte 

hun impliciete referentie naar een consensus over bepaalde attributen of sociale relaties. In dit geval 

treden stereotiepen op als prototypes of shared cultural meanings (Kitch, 2001, p. 5). Ze voegt hieraan 

toe dat covers visies aanbieden op zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid, met als verschil dat 

mannen meestal voorgesteld worden als zichzelf en als individuen terwijl vrouwen de identiteit en 

waarden tonen van iets of iemand anders (Kitch, 2001, p. 6). Zij staan dus symbool voor iets anders, 

dan enkel voor zichzelf (Kitch, 2001, p. 8). 

 

Volgens McCracken zorgt de cover voor opwinding, met als doel om de nieuwsgierigheid van een 

potentiële lezer op te wekken. Magazines met op de cover een mooie, glamoureuze vrouw vertrouwen 

dus op de onzekerheid van de lezers (McCracken, 1993, pp. 33-34). Des te meer omdat zoveel covers 

boodschappen bevatten in verband met uiterlijk voorkomen: volgens een onderzoek van Chrisler et al. 

maar liefst 78% van de covers van vrouwenmagazines (Chrisler et al., 1999, p. 651). Zelfs de cover 

ontsnapt niet aan de reeds eerder vermelde dubbelzinnigheid (Ballaster et al., 1991): tot 26% van de 

covers van vrouwenmagazines bevat tegenstrijdige boodschappen over gewichtsverlies en diëten 

(Chrisler et al., 1999, p. 652). Bovendien wordt gewichtsverlies gelinkt aan een beter leven, met 

andere woorden, de boodschap die wordt meegegeven is: door je uiterlijk te veranderen, kan je een 

beter leven leiden (Chrisler et al., 1999, p. 653). 

 

De stereotiepe beelden van vrouwen op magazinecovers waar deze auteurs het over hebben, zijn er 

altijd al geweest. Net als de inhoud van vrouwenbladen hebben ze verschillende evoluties 

doorgemaakt. Kitch (2001) beschrijft de transformatie van de cover doorheen de 20ste eeuw uitvoerig. 

Wij kiezen hieruit enkele hoogtepunten om nogmaals aan te tonen dat het beeld van de ideale vrouw 

steeds verandert, ook op de cover. Het eerste visuele stereotype van vrouwen situeert Kitch al in de 

vroege 20ste eeuw. Deze vrouw was een vreugdevol wezen, met een heldere en stoutmoedige blik in 

de ogen. Haar lippen zijn fijn en aanlokkelijk, haar boezem is rond en haar taille slank. De komende 

twee decennia verandert dit ideaalbeeld weinig. Haar kleding werd wel comfortabeler en haar haren 

droeg ze functioneler omdat ze meer buitenshuis deed: fietsen, zwemmen, golfen (Kitch, 2001, pp. 37-

39). Ze was “bold, confident, and free to do as she pleased” (Kitch, 2001, p. 44). Dat komt overeen 

met de verandering in inhoud die Gill (2007), Lont (1995) en Nayak & Kehily (2008) beschrijven. 

Toch was de vroeg 20ste eeuwse Ideale Vrouw altijd netjes gekleed en had ze een feilloze schoonheid: 

fysieke schoonheid was een maatstaf voor fatsoen en karakter (Kitch, 2001, pp. 39-40). Dit beeld van 

vrouwelijkheid werd beschouwd als een statussymbool, maar herbergde ook specifieke ideeën over 

gender, namelijk dat vrouwen een raadsel waren (Kitch, 2001, p. 41). De daaropvolgende jaren zien 



 

 

 

we een andere soort vrouw verschijnen op de cover. Haar schoonheid was eerder die van the girl next 

door, die nog maar pas besefte hoeveel charme ze had. Ze ondernam meer „feministische‟ activiteiten 

zoals basketbal en roeien (Kitch, 2001, pp. 46-48). Bovendien verschenen zowel op de cover als in het 

magazine meer verhalen over de kracht van vrouwen (Kitch, 2001, p. 53) en zelfs meer provocatieve 

boodschappen over gender (Kitch, 2001, p. 83). De makers van magazines probeerden bovendien om 

op verrassende manieren over vrouwen te schrijven, maar slaagden daar echter niet altijd in: vaak 

herhaalden ze de gangbare en conventionele denkbeelden over womanhood (Kitch, 2001, p. 92). In het 

interbellum zien we steeds meer beelden van vrouwen die plezier willen maken voor ze zich settelen 

met een man en kind. Dat was volgens Kitch mogelijk wegens de – wat zij noemt – postwar youth 

culture (Kitch, 2001, p. 120). Zij werd dan ook nooit getoond terwijl ze het huishouden deed of zich 

bezighield met haar huwelijk (Kitch, 2001, p. 121). Deze meisjes groeiden wel op tot vrouwen die 

trouwden en kinderen kregen, maar toch bepaalde vrijheden verwachtten (Kitch, 2001, p. 136). Met 

andere woorden,ofwel werden vrouwen in deze periode afgebeeld als jongedames die vooral plezier 

wilden beleven ofwel als echtgenotes en moeders (Kitch, 2001, p. 145). De vrijheid van vrouwen 

bestond erin dat zij konden kiezen om een bepaalde echtgenote, vrouw en consument te zijn. Oude 

stereotiepen zoals de huisvrouw, de seksueel bevrijde vrouw en de vrouw die plezier wil maken, 

bleven tussen de jaren 1930 en 1960 bestaan. Vooral na Wereldoorlog II zien we de crisis in 

mannelijkheid waar we het al eerder over hadden, toen vrouwen werden opgedeeld in „goed‟ en 

„slecht‟. Vanaf de jaren 1960 heeft de ideale vrouw het lichaam van een tienermeisje: kleine borsten, 

slanke taille en benige schouders. Magazinecovers bleven de plaats bij uitstek om denkbeelden over 

vrouwelijkheid te uiten (Kitch, 2001, pp. 183-186). The working-woman heroine zien we opduiken in 

de jaren 1950 en beleeft haar hoogtepunt in de jaren 1980 (Kitch, 2001, p. 187). In de jaren 1990 staat 

het concept girl power centraal (Kitch, 2001, pp. 188-189). Het meisje op de magazinecover is dus 

geen vreemd, historisch fenomeen. Zij was het eerste stereotype van de massamedia en zal ons ook in 

de toekomst nog veel kunnen vertellen over media en het „ideale leven‟ in de 21ste eeuw (Kitch, 2001, 

p. 192). 

 

4.3.2. Magazines voor tienermeisjes 

 

Naarmate jonge meisjes ouder worden en zelf consumenten worden, gaan ze meer op zoek naar 

mediateksten die hen helpen in de overgangsperiode van puber naar volwassene en met de problemen 

en ervaringen die hiermee samengaan. Het onderzoek van Kehily toont aan dat tienermeisjes zich 

ervan bewust zijn dat deze magazines een rol spelen in hun ontwikkelingsproces (Nayak & Kehily, 

2008, p. 135). Ze weten ook wat er daarnaast nog op de markt is: ze kennen de bladen gericht op 

oudere tieners, jonge vrouwen en oudere vrouwen. Dat verwijst volgens Kehily naar “the gendered 

experience of moving from girlhood to adolescence and into womanhood, where particular magazines 



 

 

 

may be seen as cultural markers in the developmental process” (Nayak & Kehily, 2008, p. 135). 

Tienermeisjes zijn dus afhankelijk van tienermagazines voor informatie over hun leven. Het is immers 

het enige medium dat specifiek op hen is gericht en de populariteit ervan wijst erop dat deze bladen 

aan de behoeften van de lezers voldoen (Kearney, 2006, p. 137). Toch bevatten ook tienermagazines 

dubbelzinnigheden: er worden bijvoorbeeld tegenstrijdige boodschappen aan tienermeisjes 

meegegeven in verband met wat het betekent om een vrouw te zijn (Kim & Ward, 2004, p. 48). 

Volgens verschillende auteurs bevatten deze magazines stereotiepen en ontwikkelen ze angsten en 

onzekerheden bij meisjes door dezelfde thema‟s constant te herhalen. Bovendien spelen adverteerders 

in op de onzekerheden van tienermeisjes door in advertenties onrealistische schoonheidsnormen op te 

leggen: vooral blanke en slanke meisjes, vaak met blond haar en blauwe ogen, worden getoond (Frith 

& Mueller, 2003; Lont, 1995; McCracken, 1993). Magazines zijn meestal niet de enige oorzaak van 

angsten, maar wekken ze op en verscherpen ze. De oplossing voor deze angsten is de consumptie van 

het magazine en de producten die er in worden gepromoot (McCracken, 1993, p. 138). De boodschap 

luidt meestal dat een verandering in het uiterlijk zal leiden tot een „nieuwe persoon‟ of dat slimme 

vrouwen zich moeten optutten om het goedkeuren van mannen te winnen omdat intelligentie niet 

voldoende is (Chrisler et al., 1999; McCracken, 1993). Tijdschriften voor tienermeisjes leren meisjes 

op jonge leeftijd al om kritisch te zijn tegenover hun lichaam en beschaamd te zijn voor delen van hun 

lichaam die niet overeenstemmen met het „normale model‟. Zo zullen ze het advies krijgen om 

bepaalde kleding en accessoires te dragen die hun „probleemgebieden‟ verbergen en hun goede kanten 

accentueren (McCracken, 1993, p. 139).  

 

Magazines gebruiken vele technieken om meisjes onzeker te maken over zichzelf opdat ze de 

magazines zouden kopen. De nadruk ligt op mode, schoonheid, voedsel, romantiek, huisdieren en 

beroemdheden. De bezorgdheid over de fysieke verschijning domineert zeer sterk over artikels in 

verband met bredere interesses, zoals nationale en wereldpolitiek, literatuur, kunst, wetenschap en het 

leven van jonge mensen in andere landen (McCracken, 1993, p. 142). Ook Lont zegt hetzelfde. 

Volgens haar onderzoek namen onderwerpen zoals mode, schoonheid, voedsel en decoreren 60% in 

beslag van een tienermagazine en relaties met jongens zo‟n 6 à 7% (1995, p. 82). McRobbie en Byerly 

& Ross delen deze visie: de inhoud van tienermagazines bestaat vooral uit romantiek, problemen, 

mode en schoonheid (McRobbie, 2000, p. 114). Meisjes worden op een dieet gezet van artikels in 

verband met bad hair days, puistjes de baas kunnen, tips om slanker te worden en tips om een vriendje 

te strikken en te houden (Byerly & Ross, 2006, p. 50). Artikels over mode en schoonheid verwijzen 

bovendien direct of indirect naar de bekritiserende mannelijke toeschouwer (McCracken, 1993, p. 

144). Ook Ballaster et al. (1991, p. 137) stellen dat de nadruk die bijna volledig op heteroseksuele 

relaties ligt ervoor zorgt dat meisjes en vrouwen volkomen worden voorgesteld als „in relatie tot 

mannen‟. Dit alles heeft tot doel om de meisjes op te nemen in de consumptiemaatschappij. De eerste 



 

 

 

zorg van de magazines is immers om de advertentie-inkomsten veilig te stellen (McCracken, 1993, p. 

147).  

 

4.3.3. Magazines voor volwassen vrouwen 

 

Net als tienerbladen leiden ook deze magazines tot onzekerheden bij de vrouwelijke lezeressen wegens 

de aanwezigheid van stereotiepen, volgens McCracken. De nadruk ligt op mode, schoonheid, gewicht, 

gezondheidsproblemen, zorgen voor huid en haar, make-up, enzovoort (McCracken, 1993; Doner, 

1993; Venkatesan & Losco, 1975). Elk magazine stelt een eigen mix van „vrouwenonderwerpen‟ 

voorop en presenteert deze als zijnde de enige interesses van vrouwen, en als zouden deze interesses 

worden gedeeld door alle vrouwen (Ballaster et al., 1991, p. 129). Ballaster et al. stellen zelfs dat 

hoewel modeonderwerpen komen en gaan, het onderwerp „gewicht‟ een constante is (Ballaster et al., 

1991, p. 151). Ook Lont vindt dat vrouwenmagazines een homogene groep zijn in die zin dat ze 

allemaal eenzelfde taal gebruiken, dezelfde thema‟s behandelen en hetzelfde doel hebben: vriendelijk, 

toegankelijk en positief zijn (1995, p. 104). Ballaster et al. voegen daaraan toe dat vrouwen steeds 

worden voorgesteld als huiselijk, gebonden aan idealen van familie, affectie, trouw en verplichtingen, 

er wordt over vrouwen gesproken in termen van echtgenotes, moeders of huisvrouwen en de nadruk 

ligt op familie, het moederschap en huiselijkheid (1991, p. 144). Dit zou erop kunnen wijzen dat de 

invloed van de vrouwenbeweging op de inhoud van vrouwenmagazines – waarover verschillende 

auteurs reeds discussieerden – slechts van tijdelijke aard was. Zij stellen immers dat de representatie 

van de vrouw als huisvrouw sinds de jaren 1970 is afgenomen. Dit komt wel nog voor, maar veel 

minder dan vroeger (Venkatesan & Losco, 1975, p. 51). Volgens Ballaster et al. zou de steeds 

weerkerende nadruk op deze huiselijke voorstelling van de vrouw eigenlijk kunnen betekenen dat deze 

„typisch vrouwelijke rol‟ vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend voor vrouwen is weggelegd 

(1991, p. 121). Lezers worden daarnaast ook aangespoord om kritisch te zijn tegenover zichzelf. De 

(meestal negatieve) zelfbeelden die hieruit volgen, worden gelinkt aan koopwaren. Deze koopwaren 

moeten uiteraard worden aangekocht, want enkel op die manier kunnen onzekerheden worden 

overwonnen (McCracken, 1993, p. 149). Zowel de eerder vernoemde homogeniteit als het 

consumentisme merken we hier dus op. 

 

McCracken stelt, net als andere auteurs (Ballaster et al., 1991; Chrisler et al., 1999), dat deze 

magazines op de koop toe worden gekenmerkt door dubbelzinnigheid: artikels over diëten worden 

gevolgd door artikels met dikmakende recepten. Illouz (1991) heeft het dan weer over een 

dubbelzinnigheid op vlak van liefde: liefde wordt enerzijds voorgesteld als een oncontroleerbare en 

irrationele emotie, en anderzijds als iets rationeels dat in termen van costs and benefits kan worden 

geëvalueerd. Johnston & Swanson (2003, p. 260) hebben het over nog een andere soort 



 

 

 

dubbelzinnigheid: de manier waarop moeders worden aangesproken in magazines. Dit uit zich op vier 

vlakken: moeders worden voorgesteld als egoïstisch/opofferingsgezind; moeders moeten hun kinderen 

leren afhankelijk/onafhankelijk te zijn; moeders die slagen/falen in de huiselijke sfeer, falen/slagen in 

de publieke sfeer; en moeders hebben een moederinstinct en intuïtie/hebben nood aan hulp van 

experts. We kunnen in ieder geval stellen dat de auteurs het erover eens zijn dat dubbelzinnigheden in 

vorm van stereotiepen voorkomen in vrouwenmagazines, al hebben ze het over verschillende soorten 

dubbelzinnigheden. Sowieso zorgen stereotiepen er voor dat bepaalde groepen gereduceerd worden tot 

een beperkte set karakteristieken, die op zich vaak tegenstrijdig zijn (Pickering, 2001, p. 10). 

 

Ook de mannelijke blik is steeds aanwezig, bijvoorbeeld in een artikel over de „perfecte alleenstaande 

vrouw‟. Dit beeld van een plezierige, zorgeloze alleenstaande vrouw is echter eerder een mannelijke 

dan een vrouwelijke constructie (McCracken, 1993, p. 159). Ballaster et al. blijven benadrukken dat 

mannen een zeer aanwezig onderwerp zijn in vrouwenbladen: het single zijn is slechts tijdelijk en 

wordt meestal zelfs afgeschilderd als een probleem (1991, p. 138). Venkatesan & Losco vonden 

eveneens in hun onderzoek dat vrouwen in magazines, en vooral in advertenties, vaak worden 

voorgesteld als afhankelijk van mannen, in die zin dat vrouwen afhankelijk zijn van mannen voor 

affectie, advies, geluk en dergelijke (1975, pp. 51-52). Nog meer bewijs voor de aanwezigheid van the 

male gaze wordt geleverd door Monk-Turner, Wren, McGill, Matthiae, Brown & Brooks (2008). Zij 

stellen dat seksualiteit niet zo vaak voorkomt in advertenties, maar als het wel voorkomt, is het de 

vrouw die in een verleidelijke positie wordt getoond, gericht naar een mannelijk publiek. Pickering 

omschrijft het als: “In the case of women as a discursive construct of masculinity, this is directly 

associated with the contradictory stereotypicality of their gender” (Pickering, 2001, p. 64). Vrouwen 

worden voorgesteld als de projectie van de mannelijke fantasie over vrouwen als zijnde passief, 

plichtmatig en onderdanig, én als de projectie van hun angsten voor vrouwen als zijnde over-assertief, 

bedrieglijk en narcistisch (Pickering, 2001, p. 64). 

 

Tot slot willen we hier een onderzoek van Ballaster et al. (1991, pp. 129-131) vermelden, waaruit 

blijkt dat lezers – vooral jongere vrouwen – klagen over de stereotiepen die naar voren komen in 

vrouwenmagazines, ondanks het feit dat ze deze bladen toch graag lezen. Vooral het feit dat, zelfs als 

het mogelijk zou zijn om de ideaalbeelden te bereiken, deze toch niet het geluk zouden brengen dat ze 

beloven, stoort hen (Ballaster et al., 1991, p. 131). Het is duidelijk dat vrouwen niet alles wat ze lezen 

zomaar kritiekloos aannemen. Doner stelt eveneens dat, hoewel vrouwen magazines lezen om 

geïnformeerd te worden over seks, relaties en gezondheid, ze er toch een haat/liefde-relatie mee 

hebben: ze ergeren zich aan de stereotiepen en aan de manier waarop magazines zich doen voelen over 

hun eigen uiterlijk (1993, p. 38). Het onderzoek van Crane bevestigt opnieuw dat vrouwelijke lezers 

neerkijken op stereotiepe voorstellingen van vrouwen, vooral wanneer het gaat om sexual availability 

(1999, p. 560).  



 

 

 

4.4. Niet-stereotiepen in vrouwenmagazines 

 

We bespraken reeds de evolutie in het voorstellen van vrouwen in magazines en zagen daar reeds dat 

er meerdere veranderingen merkbaar waren, meestal in positieve zin. Toch willen we hier nog eens 

enkele onderzoeken in verband met niet-stereotiepe voorstellingen van vrouwen bespreken, meer 

specifiek over de aanwezigheid van volslanke vrouwen en tough girls in tijdschriften. 

 

 De strijden van het feminisme in de jaren 1960 en 1970 tegen onderdrukking op basis van klasse, ras 

en geslacht benadrukten de gevaren van vooroordelen en stereotypering. Toch werd er weinig 

aandacht gegeven aan een andere soort onderdrukking, namelijk de onderdrukking van degenen die 

niet pasten in het schoonheidsideaal dat in de media werd getoond. Volslanke vrouwen klaagden over 

de grote nadruk die lag op de fysische verschijning en stelden dat ze ook waardevolle mensen zijn, wat 

hun maat ook is. Zo ontstond een nieuwe soort van magazines, gericht op volslanke vrouwen, met als 

doel om hun gevoel van trots aan te wakkeren, maar ook om op financieel vlak voordeel te halen uit de 

groeiende integratie van volslanke vrouwen in de consumptiemaatschappij. Een voorbeeld hiervan is 

het blad Big Beautiful Women dat komaf maakt met stereotiepen en vooroordelen over volslanke 

vrouwen (McCracken, 1993, p. 258). Dit is zeker een goede zaak, maar terwijl het blad enerzijds 

protesteert tegen de oppervlakkigheid van de fysieke verschijning legt het anderzijds net de nadruk op 

het uiterlijk, vooral in verband met mode en schoonheid (McCracken, 1993, p. 259). Ook in deze 

tijdschriften zien we alweer dat dezelfde oplossing wordt aangeboden voor angsten, onzekerheden en 

twijfels van de lezers: kopen, kopen en nog eens kopen. Consumeren wordt voorgesteld als de remedie 

tegen alles (McCracken, 1993, p. 260). Lont is het hiermee eens en stelt dat het meestal zo is dat lezers 

worden aangespoord om zelf te veranderen, om zich aan te passen aan de rest van de wereld. De 

obsessie met kleine gebreken en een zoektocht naar snelle oplossingen komen immers enkel de 

magazine-industrie ten goede (Lont, 1995, pp. 104-105). 

 

Inness spitst haar onderzoek vooral toe op de aanwezigheid van tough girls in mediateksten: stoere 

meiden die niet in een stereotiep hokje worden geplaatst. Tot haar grote verbazing vindt ze deze tough 

girls ook terug in vrouwenmagazines: een zwaar getatoeëerde vrouw in een ondergoedreclame, een 

vrouw in kickboks-outfit, modellen die kleding showen met een mannelijke snit, … Deze niet-

stereotiepe voorstellingen van vrouwen zijn dus niet zo zeldzaam als Inness eerst dacht (1999, p. 50). 

Toen ze dit grondiger onderzocht, merkte ze echter dat de stoerheid van deze vrouwen op vele 

manieren werd ondermijnd: de magazines toonden eerder een fantasie naar stoerheid. De magazines 

benadrukten bovendien steeds dat stoere vrouwen ook sexy kunnen zijn en hun rol als lustobject voor 

mannen niet hoeven te verwerpen (Inness, 1999, p. 51). Volgens Byerly & Ross tonen 

vrouwenmagazines de laatste dertig jaar steeds dezelfde patronen van aanvaarde vrouwelijkheid en 



 

 

 

van wat vrouwen zijn, wat ze kunnen zijn en wat ze zouden moeten zijn. Zowel vrouwen- als 

tienermagazines nemen eigenlijk deel aan de circulatie van een dominante en patriarchale ideologie 

(Byerly & Ross, 2006, p. 50). Bovendien zijn mensen vandaag meer gevoelig voor seksistische 

waarden, verspreid wegens stereotiepe verwijzingen, dan 50 jaar geleden (Pickering, 2001, p. 11). 

 

We kunnen ons afvragen waarom niet-stereotiepe vrouwen dan überhaupt voorkomen in 

vrouwenmagazines. Men zou denken dat beelden van stoere vrouwen de vrouwelijkheid ondermijnen, 

maar niets blijkt minder waar. Deze beelden worden namelijk vooral gebruikt om de relatie tussen 

vrouwen en vrouwelijkheid te herbevestigen. Een andere reden waarom bladen beelden van stoere 

vrouwen tonen, is dat magazines meer dan één versie van het vrouw-zijn promoten: de nieuwe vrouw, 

de werkende vrouw, de sportvrouw, de familievrouw, de seksueel bevrijde vrouw, de opgeleide 

vrouw, … Hermes duidt dit aan als de verschillende soorten selves die magazines aanbieden (Hermes, 

1995). Deze selves worden allen gecreëerd en geëxploiteerd door magazines. Op deze manier 

verkrijgen magazines immers een zo groot mogelijk publiek. Vandaar dat ze ook stoere vrouwen tonen 

(Inness, 1999, p. 55). Deze vrouwen zijn slechts oppervlakkig stoer en vormen dus geen bedreiging. 

Ze maken overigens maar een zeer klein deel uit van het volledige magazine, als ze er al in 

voorkomen. Het overgrote deel van vrouwen in traditionele, lifestyle en modemagazines heeft nog 

steeds lang haar, gelakte nagels en strakke jurken. Daarnaast mogen we niet zomaar veronderstellen 

dat gedurfdere magazines een progressievere houding hebben tegenover de rol van vrouwen (Inness, 

1999, pp. 55-56). We moeten beseffen dat bijvoorbeeld modemagazines in staat zijn om iets dat 

mogelijk bedreigend is (mannelijke, stoere kleren dragen) om te vormen tot niets meer dan de laatste 

modetrend. De meeste magazines vormen tough girls dus om tot een onbedreigend handelswaar dat 

kan worden gekocht en verkocht (Inness, 1999, p. 64). 

 

4.5. Advertenties in vrouwenmagazines 

 

Men maakt zich al zorgen over de representatie van vrouwen in reclame sinds de opkomst van de 

feministische beweging in de Verenigde Staten in de jaren 1960 (Frith & Mueller, 2003, p. 223). 

Advertenties zijn dan ook heel belangrijk in de evolutie van mediacontent. Zowel de inhoud van 

magazines als de manier waarop vrouwen getoond worden in reclame zijn de laatste decennia immers 

sterk veranderd. In ons dagelijks leven worden advertenties behandeld als onderdeel van entertainment 

en wereldwijd wordt bevestigd dat ze een impact hebben op de samenleving. Advertenties hebben 

sociaal-culturele gevolgen, want elke dag participeren we in de verspreiding van hun ideologische 

codes over sociale relaties (Goldman, 1992, pp. 1-2). Ze reiken waarden aan en beïnvloeden ons 

gedrag, maar weerspiegelen ook de samenleving (Frith & Mueller, 2003, pp. 10-12). Zij zijn dus 

belangrijk in ons sociaal leven en vormen de sleutel tot de vorm en content van hedendaagse 



 

 

 

mediaproductie (Gill, 2007, p. 73). Daarom bespreken we hier enkele onderzoeken en ontwikkelingen 

op vlak van advertenties in media en vrouwenmagazines. 

 

Volgens Kitch toonden advertenties in het interbellum vrouwen vaak als moeders, wat niet verrassend 

is aangezien meestal de moeders zorgen voor de aankopen (2001, p. 166). Deze advertenties 

benadrukken de verantwoordelijkheden van moeders als consumenten. Reclame impliceert met andere 

woorden dat de aankoop van het verkeerde product schade kan toebrengen aan kinderen (Kitch, 2001, 

p. 172). Hoe iemand een goede moeder kan zijn, wordt afgesneden van de echte realiteit en afgebeeld 

in één foto: het product op de foto aankopen, wordt dan het equivalent van succesful mothering 

(Goldman, 1992, p. 18). Veel advertenties handelen bovendien over de manier waarop het 

geadverteerde product lezeressen kan helpen om te lijken op de vrouw die op de cover staat: meestal 

een aantrekkelijke, jonge vrouw (Kitch, 2001, pp. 177-179). Manca & Manca vinden 

reclameboodschappen zelfs utopisch: advertenties gebruiken “utopian appeals that embody the 

consumer‟s dreams and aspirations” (Manca & Manca, 1994, p. 1). Als je het parfum uit de 

advertentie koopt, krijg je immers niet enkel een bepaald geurtje maar a gorgeous, sexy, young 

fragrance (Goldman, 1992, p. 23). Reclame leert ons om niet het product te kopen, maar datgene waar 

het product voor staat, een soort imago (Goldman, 1992, p. 45). De ideologische boodschap hierachter 

is dat vrouwen (en mannen) kunnen shoppen voor hun ideale identiteit en dat ze perfecte levens 

kunnen kopen in het plaatselijke winkelcentrum (Manca & Manca, 1994, p. 1). Adverteerders 

proberen dan ook een zo groot mogelijk publiek te overtuigen van de link tussen dat imago en hun 

product (Goldman, 1992, p. 45). Dat kan gaan van kleding waardoor je meteen zelfverzekerd door het 

leven stapt tot parfums waarmee je de man van je leven verleidt (Goldman, 1992, p. 53). Het product 

wordt gedefinieerd als a way of life (Goldman, 1992, p. 55). Adverteerders bereiken dit door sociaal-

culturele betekenissen uit de dagelijkse leefwereld van mensen te halen en deze vervolgens in te 

bedden in beelden van hun product (Goldman, 1992, p. 61). “Cultural values are the core of 

advertising messages”, beamen Frith & Mueller (2003, p. 12). Zo creëren ze bepaalde positioning 

concepts die betekenis en imago geven aan hun product en hen onderscheidt van de concurrentie 

(Goldman, 1992, p. 81) en bouwen adverteerders een relatie op met het publiek “based on the 

associations of meanings with commodities” (Myers, 1994, p. 8). De weerspiegeling van de 

samenleving in advertenties waar Frith & Mueller (2003, p. 12) het eerder over hadden, geeft ons 

daardoor een vertekend beeld en reflecteert enkel die waarden die aansporen tot consumeren. Ook 

volgens Manca & Manca (1994, p. 3) valideren advertenties enkel waarden die het meest compatibel 

zijn met consumentisme.  

 

Naast studies over de werking van reclame werd ook de representatie van vrouwen in advertenties 

vaak onderzocht. Courtney & Lockeretz (1971, pp. 94-95) maakten vier grote bevindingen: de plaats 

van de vrouw is thuis, vrouwen maken geen belangrijke beslissingen of doen geen belangrijke dingen, 



 

 

 

ze zijn afhankelijk van mannen en hebben hun bescherming nodig en ten slotte zien mannen vrouwen 

vooral als seksuele lustobjecten. Een ander bekend onderzoek naar de representatie van vrouwen in 

media en reclame werd uitgevoerd door de National Organization of Women (NOW) in 1972. Deze 

studie was gebaseerd op „gewone vrouwen‟ uit heel Amerika: zij analyseerden meer dan 1200 

televisieadvertenties. Uit de resultaten bleek dat meer dan één derde van deze advertenties vrouwen 

toonde als huiselijke wezens die afhankelijk zijn van mannen. Bijna de helft portretteerde vrouwen als 

„huishoudelijke functionarissen‟ en er waren ook veel voorbeelden van reclames die de vrouw 

presenteren als „decoratief object‟ en „onintelligent‟ (Gill, 2007, p. 10). Deze studie benadrukt dat 

mannen bijna altijd een autoritaire rol hebben in advertenties (Gill, 2007, p. 78). 

In dit onderzoek werd gekozen voor de methode van een inhoudsanalyse. We zien dat vele andere 

studies uit deze periode kozen voor een gelijkaardige methodiek: tellen hoeveel keer bepaalde soorten 

van representatie voorkomen, bijvoorbeeld het aantal vrouwen in verhouding tot het aantal mannen, 

worden vrouwen vaker dan mannen getoond in bijvoorbeeld de keuken of slaapkamer enzovoort. 

Sommige onderzoekers vonden deze methode echter te beperkend, waardoor twee andere analyses 

ontstonden: semiotische analyse en ideologische analyse. Deze hielden zich eerder bezig met de vraag 

hoe (media)teksten werken om betekenissen te produceren en hoe deze betekenissen op hun beurt 

dominante ideologieën van gender reproduceren. Al deze onderzoeken zijn verantwoordelijk voor de 

fundamenten van feministisch mediaonderzoek en, niet onbelangrijk, de betrouwbaarheid ervan (Gill, 

2007, pp. 10-11). Buikema & van der Tuin (2009, p. 80) vermelden enkele inzichten die het 

feminisme te danken heeft aan semiotiek op vlak van gender en advertenties zijn bijvoorbeeld dat een 

meisje „een meisje‟ wordt genoemd, nog voordat zij zelf weet wat dat precies betekent. Reclame 

benadert haar met vele pasklare genderconnotaties zoals: haar domein is roze, ze is lief, passief en 

mooi. Jongens maken kennis met volledig andere termen: zij zijn stoer, slim, sterk en vindingrijk. Nog 

voor ze potty trained zijn, weten ze al welke toiletten ze later mogen gebruiken en welke absoluut 

verboden zijn. Ze hebben nog geen gevoel voor stijl ontwikkeld, maar weten wel al welke ze kleren ze 

wel en niet mogen dragen. Kortom, vooraleer een jongen of meisje de kans heeft om iemand te zijn, 

wordt hij/zij „gegendered‟ via symbolische frames (Buikema & van der Tuin, 2009, p. 80). Wanneer 

kinderen in aanraking komen met deze stereotiepen via media en reclame worden gendermythen 

voortgezet en beperken jongens en meisjes al van een zeer jonge leeftijd de rollen die zij zichzelf later 

zien vervullen in de maatschappij (Frith & Mueller, 2003, p. 224). Volgens Myers hoeven dergelijke 

advertenties echter niet negatief te zijn. “When people are adressed in terms of their gender, they can 

see the message as addressed personally to them, or to individuals, in a way it can‟t be without this 

gender marking. In this view, the marking of what is appropriate for each gender is not the 

advertisers‟ main aim; the ad does it in the course of making the message personal” (Myers, 1994, pp. 

85-86). Semiotiek biedt dus het theoretisch kader aan voor de stelling dat we gemaakt worden tot 

vrouwen, via taal en symbolische middelen (Buikema & van der Tuin, 2009, p. 80). Advertenties 

maken daar gebruik van (Buikema & van der Tuin, 2009; Myers, 1994). Op vlak van ideologie stelt 



 

 

 

Myers dat advertenties nuttige inzichten bieden “into how women are made into women, workers 

made into workers, consumers into consumers” (Myers, 1994, p. 194).  

De belangrijkste conclusie die we hier kunnen trekken, is dat vrouwen vernietigd werden door een 

combinatie van afwezigheid, trivialisering en afkeuring (Gill, 2007, pp. 10-11). Advertenties 

bagatelliseren vrouwen of buiten hun kwetsbaarheden uit (Catterall et al., 2000, p. 2), en wanneer 

reclame gebruik maakt van stereotiepen zorgt dat enkel voor een versterking van de reeds aanwezige 

stereotiepen in een cultuur (Frith & Mueller, 2003, p. 227). 

 

Op het onderzoek van 1972 kwam echter commentaar, vooral over de professionaliteit en 

geloofwaardigheid: er werd gecodeerd op basis van subjectieve criteria zoals afhankelijkheid en 

intelligentie, en de studie werd uitgevoerd door „gewone‟ vrouwen en niet door ervaren codeurs. Toch 

vonden latere onderzoeken steeds opnieuw dezelfde resultaten: vrouwen werden getoond als 

huisvrouwen en moeders terwijl mannen onafhankelijke en autoritaire rollen kregen (Gill, 2007, p. 

78). Ze worden emotioneler beschouwd dan mannen, alsof emoties een geslachtspecifieke aanleg zijn 

(Catterall et al., 2000, p. 4). De vrouwelijke onafhankelijkheid en individualiteit worden gedefinieerd 

in relatie tot mannen: in deze relatie spelen vrouwen de onderdanige rol (Goldman, 1992, p. 193). 

Frith & Mueller (2003, p. 230) stellen zelfs dat reclame vrouwen beschouwt als inferieur. Volgens 

Goffman (Geciteerd in: Gill, 2007, pp. 79-80) gebruiken advertenties hiervoor een alternatieve versie 

van de ouder/kindrelatie, waarin de vrouwen een kinderlijke status krijgen. Ze worden lager gezet of 

kleiner getoond dan mannen en gebruiken gebaren die hun onderdanigheid demonstreren: ze liggen 

neer, zakken verlegen door de knieën of glimlachen eerbiedig. Vrouwen zien we vaak in wat hij noemt 

licensed withdrawal: licht gedistantieerd van een scène, starend in de verte, de vrouw is er niet echt 

volledig bij. Vaak kijken vrouwen in een advertentie bijvoorbeeld in een spiegel: je ziet dan enkel hun 

reflectie. Dat is een truc om die licensed withdrawal te bereiken. En hier krijg je er volgens Goffman 

(Geciteerd in: Gill, 2007, pp. 79-80) dan ook nog eens de boodschap bij dat vrouwen narcistisch zijn.  

Wagner & Banos voerden twee jaar na de eerder vermelde studie van Courtney & Lockeretz een 

vervolgonderzoek uit om na te gaan of er al iets veranderd was in de representatie van vrouwen. Er 

was een verbetering merkbaar in die zin dat vrouwen meer getoond werden op de werkvloer. 

Desondanks werden ze nog steeds beschouwd als decoratief object en afhankelijk van mannen 

(Wagner & Banos, 1973, pp. 213-214). Ook andere studies toonden duidelijke patronen in verband 

met aantrekkelijkheid en autoriteit: vrouwen waren visueel aantrekkelijk, mannen waren de autoritaire 

figuren. Hier zien we opnieuw de al meerdere malen vermelde male gaze (Buikema & van der Tuin, 

2009; Gill, 2007; Goldman, 1992; Kitch, 2001). Reclame objectiveert vrouwen dus als lustobject. Niet 

enkel om de mannelijke kijker te plezieren, maar ook om het consumeren aan te sporen: aantrekkelijke 

modellen kregen alles verkocht, van airconditioners tot moersleutels (Frith & Mueller, 2003, p. 227). 

Goldman (1992) beschrijft deze mannelijke blik in zijn onderzoek naar advertenties uit de jaren 1980: 

vrouwen worden zodanig geportretteerd dat de afwezige mannelijke kijker er plezier aan beleeft. De 



 

 

 

seksuele economie van het kijken naar foto‟s – niet noodzakelijk erotische of pornografische – 

representeert dus de heteroseksuele mannelijke blik (Buikema & van der Tuin, 2009, p. 159). 

Goldman geeft hiervan talloze voorbeelden, zoals een parfumadvertentie waarin een jonge vrouw haar 

gezicht in een verleidelijke en glamoureuze pose houdt (1992, p. 52). Of zoals Myers zegt: “ the male 

gaze defines the woman” (Myers, 1994, p. 86) Maar ook in advertenties bestaat een female gaze: 

vrouwelijke kijkers nemen dan het standpunt van mannelijke toeschouwers over en zien beelden van 

vrouwen “as the same figure they know themselves to be: the surveyed female” (Kitch, 2001, p. 26). 

Volgens Gill (2007) is de grootste verdienste van latere feministische onderzoek de studie naar de 

manier waarop – wat zij noemen – cropping wordt gebruikt. Dan zie je niet het volledige 

vrouwenlichaam, maar slechts een deel ervan: ogen, lippen, borsten of dijen. In de bijhorende slogan 

schetst reclame de idee dat het vrouwenlichaam bestaat uit verschillende probleemzones, met voor 

elke zone een bijbehorende oplossing (Gill, 2007, p. 80). Op deze soort representatie kwam kritiek 

omdat deze „uiteengereten‟ lichamen zouden bijdragen tot geweld tegenover vrouwen (Frith & 

Mueller, 2003, p. 227). Nu is het wel zo dat dit ook steeds meer voorkomt bij mannen: advertenties 

tonen enkel hun torso. Je ziet dan hoofd- en beenloze six-packs naast stukjes vrouwenlichaam (Gill, 

2007, p. 80).  

Ook mannen krijgen dus met stereotiepen te maken. Daarvan geeft Myers een mooi voorbeeld. Hij 

beschrijft een reclamespot van Head and Shoulders waarin een jongen last heeft van roos, maar maakt 

daar geen probleem van. Zijn zus wijst hem erop dat meisjes niet voor hem zullen vallen als hij er 

niets aan doet, dus biedt ze hem de shampoo aan. Deze reclame laat uitschijnen dat uiterlijk 

voorkomen iets typisch vrouwelijk is waar mannen zich niet mee bezig houden. Dat is zowel 

stereotiepbevestigend voor mannen als voor vrouwen (Myers, 1994, pp. 113-114). 

 

Als we niet enkel kijken naar vrouwen in het algemeen, maar naar specifieke groepen vrouwen zijn de 

bevindingen nog somberder. Oudere vrouwen zijn zeer vaak afwezig in advertenties. Wanneer ze er 

toch in voorkomen is dat in een beperkte en onflatterende rol: roddeltante, bemoeiende 

(schoon)moeder, … Homoseksuele vrouwen zien zichzelf ook maar zelden weerspiegeld in reclame, 

tenzij als “highly sexualized „lipstick lesbians‟, usually kissing another woman” (Gill, 2007, pp. 78-

79). Het gaat dan om “extraordinarily attractive, conventionally feminine, young women” (Gill, 2007, 

p. 100). Zwarte vrouwen krijgen het zwaar te verduren: ofwel zien we modellen die bijna blank lijken 

of Eurocentrische trekken hebben ofwel worden ze geassocieerd met sensualiteit en het exotische 

(Frith & Mueller, 2003; Gill, 2007). Bijvoorbeeld in een reclame waar een zwarte vrouw warme 

chocolademelk drinkt en naar beide wordt verwezen als hot chocolate… (Gill, 2007, p. 79). Vrouwen 

van Aziatische afkomst zien we vaak in een context van seksuele onderdanigheid en seksuele diensten 

(Gill, 2007, p. 79).  

 



 

 

 

Vrouwen werden het echter stilaan beu om geobjectiveerd te worden als plezier voor de mannelijke 

blik (Goldman, 1992, p. 141). Daarom kwam er stilaan een eis naar positievere en realistischere 

beelden van vrouwen. Het probleem daarmee is dat men het er niet over eens is wat nu precies 

positieve beelden zijn. Pickering (2001, p. 15) haalt bovendien aan dat er grote moeilijkheden 

betrokken zijn bij die eis, en niet enkel wegens de subjectieve interpretaties die hiermee samengaan. Er 

bestaat bijvoorbeeld veel verwarring rond de vraag of stereotiepen veroordeeld moeten worden omdat 

ze niet realistisch zijn – in het foutief representeren van vrouwen als zijnde in wezen promiscue – of 

omdat ze té realistisch zijn – in het accuraat representeren van de vele huiselijke bedieningen van 

vrouwen aan mannen (Pickering, 2001, p. 15). Daarbovenop staat betekenis niet vast. De betekenis 

van een beeld komt immers niet uit het beeld zelf, maar uit de context waarin dat beeld wordt gebruikt 

en de manier waarop lezers onderhandelen en interpreteren, zoals meerdere auteurs reeds aanhaalden 

(Gill, 2007; Goldman, 1992; Nayak & Kehily, 2008). Ook Goldman beaamt dit: interpretaties van 

beelden variëren volgens subcultuur, klasse, gender en ras (1992, p. 40). Volgens Myers is dat zelfs 

één van de kenmerken van advertenties: het publiek reconstrueert de reclame en de betekenis ervan op 

verschillende manieren (1994, pp. 7-8). Beelden staan open tot meerdere interpretaties (Myers, 1994, 

p. 139), want het publiek is niet passief, maar actief (Myers, 1994, p. 188). Een foto van een jong 

model of knappe actrice ziet de ene als stereotiep en de andere als toonbeeld van seksueel bevrijde 

vrouwen. Met andere woorden, “what is positive is contested” (Gill, 2007, pp. 33-34). De discussie is 

met andere woorden nog niet op haar einde. 

Het is bovendien niet meer duidelijk wanneer een bepaalde advertentie seksistisch is. Dit alles wordt 

nog complexer doordat er een algemeen akkoord ontbreekt over wat seksisme nu precies betekent. Net 

zoals positieve beelden omstreden zijn, is ook elke notie van wat een seksistische representatie is, 

omstreden. Het is niet voor de hand liggend om een betrouwbare uitspraak te doen over de problemen 

met genderrepresentaties (Gill, 2007, pp. 34-35). En dat wordt niet makkelijker door het hedendaags 

seksisme: dit neemt steeds meer humoristische en ironische vormen aan. Als vrouwen hier iets op 

zeggen, worden ze al snel met de vinger gewezen als „die humorloze feministen‟ (Gill, 2007, p. 82). 

Maar volgens Goldman (1992, p. 107) is de representatie van gender in advertenties sinds de jaren 

1990 toch geëvolueerd op een positieve manier: vrouwen worden meer getoond op de werkvloer en 

krijgen een meer autoritaire status. Net als andere auteurs al aanhaalden op vlak van mediacontent 

worden vrouwen in advertenties nu ook minder getoond als lustobjecten en meer als seksueel 

verlangende wezens (Gill, 2007; Goldman, 1992; Kitch, 2001; Nayak & Kehily, 2008). We kunnen 

concluderen dat reclame mannen en vrouwen nu als gelijken toont (Frith & Mueller, 2003; Goldman, 

1992). Al komt de rol van machtige vrouw in de maatschappij nog steeds slechts zelden voor (Frith & 

Mueller, 2003, p. 228). 

 

 



 

 

 

5. THEORETISCH KADER ROND CONGRUENTIE EN INCONGRUENTIE IN 

ADVERTENTIES 

 

De meeste onderzoeken naar congruentie en incongruentie in advertenties – en dus ook degene die wij 

hier bespreken – handelen over informatieverwerking: welke stimuli trekken de aandacht, leiden tot 

betere herinnering, enzovoort? Wij zullen deze begrippen in ons eigen onderzoek op een ander gebied 

toepassen, namelijk op de vormgeving van vrouwenmagazines. Meer bepaald kijken we naar de 

mogelijke gevolgen van (in)congruentie tussen redactionele inhoud en advertenties, op vlak van het 

gebruik van stereotiepen en niet-stereotiepen. In een volgend punt gaan we hier dieper op in. 

 

Veel literatuur rond congruentie en incongruentie draait om specifieke en zeer uiteenlopende 

onderwerpen: incongruentie in humoristische advertenties, verschillen in reacties op (in)congruentie 

afhankelijk van klasse, geslacht, etniciteit, … enzovoort. Aangezien ons eigen onderzoek ook weer 

vanuit een andere invalshoek deze materie benadert, geven we in dit deel vooral het theoretisch 

framework mee rond congruentie en incongruentie. Elk onderzoek, vanuit welke invalshoek dan ook, 

is toch gebaseerd op deze theorie. 

 

5.1. Wat betekenen congruentie en incongruentie? 

 

Een stimulus is incongruent wanneer hij ongewoon is voor de waarnemer: hij breekt met de prior 

knowledge en verwachtingen van een waarnemer (Guido, 2001, p. 37; Loef, 2002, p. 11). Met andere 

woorden: “The perceptual events which occur when expectancies established through learning fail to 

be confirmed are the cause of incongruity.” (Guido, 2001, p. 47). Incongruentie duidt op het 

onverwachte, discrepante, inconsistente, ongecorreleerde, enzovoort. Op basis van bepaalde 

verwachtingen en kennis verwachten we bepaalde teksten, afbeeldingen, verwoordingen, enzovoort. 

Wanneer dat niet het geval is, spreken we van incongruentie (Guido, 2001, p. 47). De inhoud van een 

advertentie verschilt dan van onze verwachte attitudes, overtuigingen of gedrag (Alden, Mukherjee & 

Hoyer, 2006, p. 4). 

De stimulus kan onverwacht zijn, out-of-role, negatief, extreem of vernieuwend. De out-of-role stimuli 

hebben te maken met sociale context, bijvoorbeeld genderrollen. Mensen trekken de aandacht wanneer 

ze zich gedragen op een manier die niet van hen verwacht wordt als individu, als leden van een 

bepaalde sociale categorie of als mensen in het algemeen (Guido, 2001, pp. 53-56). In ons eigen 

onderzoek gaan wij de gevolgen na van congruentie en incongruentie tussen stimuli die al dan niet 

out-of-role zijn. Alden et al. (2006, p. 3) geven een voorbeeld van grappige out-of-role incongruentie 

op vlak van onze verwachtingen over „volwassen gedrag‟: een tv-reclame toont een volwassen man 



 

 

 

die op straat wandelt en plots begint te hinkelen als een kind. Van volwassen mensen verwachten we 

niet dat ze ineens gaan hinkelen, dus dit beeld is incongruent met „typisch‟ volwassen gedrag. 

 

In onderzoek naar het gebruik van (in)congruente stimuli worden vooral de effecten ervan op de 

perceptie van producten, attitudes tegenover producten, en het verwerken en herinneren van 

advertenties nagegaan. De resultaten over wat nu het beste werkt – incongruentie of niet – zijn echter 

niet eenduidig. In het volgend puntje geven we enkele voorbeelden van onderzoeken. 

 

5.2. Onderzoeken naar en impact van (in)congruentie 

 

Guido (2001, p. 7) ontwikkelde voor zijn onderzoek naar de invloed van prominentie en opvallendheid 

(salience) van stimuli in een reclameboodschap op consumentenpercepties het incongruity-salience 

model. Volgens dit model is de prominentie en opvallendheid van een bepaalde stimulus te wijten aan 

ofwel een contextuele incongruentie van die stimulus met de schema‟s die consumenten gebruiken om 

de boodschap te begrijpen (zogenaamde in-salience) ofwel een contextuele congruentie van die 

stimulus met hun persoonlijke doelen (zogenaamde re-salience). Schema‟s zijn cognitieve structuren 

die consumentenkennis en –verwachtingen over merken, producten en advertenties bevatten en 

gebruikt worden voor informatieverwerking (Loef, 2002, p. 3). Een stimulus die incongruent is met 

onze schema‟s en onze aandacht trekt, leidt bijvoorbeeld tot awareness en herinnering. Wanneer 

individuen bepaalde verwachtingen hebben en informatie ontvangen die ietwat incongruent is met hun 

verwachtingen, verwerken ze die informatie met meer aandacht dan wanneer ze congruente informatie 

ontvangen (Guido, 2001, p. 48). In het geval van humor bijvoorbeeld beschouwt men advertenties als 

meer humoristisch en heeft men er meer aandacht voor wanneer er sprake is van incongruity from 

expectations (Alden et al., 2006, p. 2).  

 

Wat is nu precies de impact van het gebruiken van informatie die incongruent is met onze schema‟s? 

Wanneer marketeers informatie overbrengen naar hun publiek aan de hand van een stimulus die 

contextueel incongruent is met de schema‟s van het publiek zal de aandacht voor en herinnering van 

die informatie groter zijn (Guido, 2001, p. 100). Fiske & Taylor (Geciteerd in: Goodstein, 1993, p. 89) 

stellen eveneens dat incongruente elementen mensen motiveren om de informatie in groter detail te 

verwerken. Dat leidt volgens Goodstein (1993, p. 90) tot hogere aandacht voor de advertentie. 

Consumenten kijken langer naar unieke boodschappen en verwerken ze gedetailleerder dan „typische‟ 

boodschappen (Goodstein, 1993, p. 96). Of, zoals Loef (2002, p. 4) het verwoordt: “Schema-based 

research suggests that ads that do not match advertising expectations draw consumers‟ attention and 

are likely to be processed more extensively than ads that match advertising expectations.”. Algemeen 

gezien leidt incongruente informatie meer tot intensieve verwerking en betere herinnering dan 



 

 

 

informatie die congruent is met onze schema‟s (Loef, 2002, p. 19). Ander onderzoek wees eveneens 

uit dat “[…]incongruent ads can lead to an increase in attention, more sophisticated processing […] 

and brand recall […]” (Torn & Dahlen, 2008, p. 236). De incongruentie hoeft niet eens extreem te 

zijn om tot hogere aandacht en betere verwerking te leiden: een moderate incongruity die niet in 

direct conflict staat met bepaalde verwachtingen is voldoende om centraal verwerkt te worden 

(Guido, 2001, p. 50). Ook volgens Mandler (1982) en Meyers-Levy & Tybout (1989) stimuleert 

gemiddelde incongruentie in schematische verwachtingen de verwerking van informatie meer dan 

congruentie of extreme incongruentie. Dit is men het schema congruity effect gaan noemen 

(Noseworthy, Finlay & Islam, 2010, p. 470). 

Toch zal niet elk individu dat in aanraking komt met een incongruente stimulus zich deze herinneren 

of er meer aandacht aan besteden, doordat mensen zien wat ze willen zien, met andere woorden: wat 

overeenkomt met hun schema‟s (Guido, 2001, pp. 100-101). Soms kan het gebeuren dat schema‟s van 

mensen niet voldoende ontwikkeld zijn, waardoor ze niet doorhebben dat een bepaalde stimulus 

incongruent is (Alden et al., 2006, p. 11). Schema‟s gebruikt men immers om de (in)congruentie van 

een stimulus te bepalen door de attributen van een stimulus te proberen matchen met de verwachtingen 

(Guido, 2001, pp. 105-106). In het geval van congruentie is er een match, bij incongruentie is er een 

mismatch (Meyers-Levy & Tybout, 1989, p. 41). Faseur & Geuens (2006) en Yi (1993) verwijzen 

hiernaar met de term priming principle: advertenties interpreteert men op basis van schema‟s die door 

de context worden opgeroepen. Mensen zoeken naar congruentie omdat het verwerken van (extreme) 

incongruente informatie meer aandacht en inspanning vergt (Guido, 2001, p. 108). Incongruentie leidt 

tot arousal waardoor consumenten steeds proberen om de incongruentie op te lossen (Mandler, 1982). 

Alden et al. (2006, p. 4) noemen dit ease of resolution: de inspanning die individuen moeten leveren 

om een incongruente situatie in een advertentie op te lossen.  

Men heeft ook de impact van (in)congruentie tussen mediastijl en reclamestijl onderzocht. Hiermee 

komen we in de buurt van ons eigen onderzoek. Er zijn nog slechts weinig studies naar deze materie 

gebeurd, met bovendien niet altijd eenduidige resultaten. We proberen hier een zo duidelijk mogelijk 

beeld te schetsen over dit onderwerp. 

Eerst en vooral is dit studiegebied zeer belangrijk, want “[t]he effectiveness of advertising may be 

greatly improved by embedding it in the appropriate media context. If the media context proves 

relevant, ad pretests that do not take this factor into account may become less useful or even totally 

irrelevant.” (De Pelsmacker, Geuens & Anckaert, 2002, p. 50). De conclusies hieromtrent zijn echter 

niet eenduidig. Enerzijds stellen sommige onderzoekers dat hoe beter de reclame bij het medium past, 

hoe gemotiveerder mensen zijn om die reclame te verwerken (Park & Young, 1986). Mensen hebben 

bijvoorbeeld meer aandacht voor een computeradvertentie die in een computertijdschrift verschijnt in 

plaats van in een modetijdschrift. Bij lezers van computertijdschriften is de behoefte aan informatie 



 

 

 

over computers immers aanwezig (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh, 2010, p. 217). Hoewel 

Torn & Dahlen (2008, p. 238) enerzijds stellen dat incongruentie leidt tot hogere aandacht en betere 

verwerking stellen ze anderzijds dat dit niet het geval is in een competitieve reclameomgeving. In een 

dergelijke omgeving kan incongruentie volgens hen zelfs negatieve gevolgen hebben voor de 

informatieverwerking. Mediacontext speelt dus een belangrijke rol: “Media context […] can make 

certain needs more salient and stimulate the motivation to pay attention to ads featuring context-

congruent products.” (De Pelsmacker et al., 2002, p. 49). De Pelsmacker et al. (2002, pp. 51-52) 

geven een opsomming van enkele studies die in de richting wijzen van het positieve effect van 

congruentie op verwerking, aandacht en herinnering van de advertentie: Aaker & Brown (1972), 

Cannon (1982) en Perry, Jenzowsky, King & Huiuk (1997) stellen allen dat er een positief effect is 

van congruentie in stijl op de effectiviteit van advertenties (Geciteerd in: De Pelsmacker et al., 2002). 

De verklaring schuilt in het “priming principle”: “[a] certain context style may activate knowledge 

structures that make the processing of messages similar to a particular context easier.” (De 

Pelsmacker et al., 2002, p. 52).  

Guido stelt daarnaast echter dat, wanneer een stimulus steeds hetzelfde blijft, we hem gewoon worden. 

En het is net aan veranderingen in de stimulus dat we aandacht besteden (Guido, 2001, p. 127). Dat is 

een gevolg van zowel de context als van onze schema‟s. Guido (2001, p. 127) geeft het voorbeeld van 

een humoristische advertentie in een tijdschrift dat voor het overige vol traditionele advertenties staat: 

die ene humoristische reclame trekt de aandacht. Indien het tijdschrift vol grappige advertenties zou 

staan, trekt die ene advertentie niet meer of minder de aandacht dan de andere. Dat is het effect van de 

context. Als we door onze schema‟s enkel saaie reclame verwachten, dan trekt een humoristische 

reclame de aandacht, ook als die omringd wordt door andere humoristische reclames. Dat is het effect 

van onze schema‟s. De Pelsmacker et al. (2002, p. 52) bieden opnieuw een duidelijk overzicht van 

auteurs pro incongruentie: zowel Cantor & Venus (1980), Derks & Arora (1993) als Juntunen (1995) 

stellen dat een reclamestijl die contrasteert met contextstijl kan leiden tot positieve reclame-effecten en 

dat congruentie zelfs negatieve effecten heeft (Geciteerd in: De Pelsmacker et al., 2002, p. 52).  

Het blijkt dus anderzijds zo te zijn dat net incongruentie tussen reclame en medium tot betere 

verwerking kan leiden (De Pelsmacker et al., 2002; Guido, 2001). De verklaring van De Pelsmacker et 

al. (2002) en Guido (2001) luidt dat de nieuwigheid of onverwachtheid van de reclame leidt tot meer 

aandacht. Meyers-Levy & Tybout noemen dit het contrasteffect. Bij incongruente stimuli is het 

volgens Guido (2001, p. 136) de incongruentie zelf die zorgt voor opvallendheid en betere verwerking. 

Persoonlijke doelen en betrokkenheid kunnen hier eventueel ook een rol spelen, maar Guido (2001, p. 

67) beschouwt dit als een alternatieve verklaring en als voer voor ander, uitgebreider onderzoek.  

 



 

 

 

Welke conclusie kunnen we nu trekken uit deze weinig eenduidige resultaten? Moet men kiezen voor 

congruentie of net niet? De oplossing ligt in het betrokkenheidniveau als modererende factor (De 

Pelsmacker et al., 2002; Guido, 2001). Bij een lage betrokkenheid verwerken mensen informatie 

minder aandachtig. Congruentie tussen mediastijl en reclamestijl kunnen dan soelaas bieden. Bij een 

hoge betrokkenheid zijn mensen sowieso al bereid om meer aandacht te besteden aan de informatie en 

dan leidt een incongruent element net tot betere herinnering en verwerking (De Pelsmacker et al., 

2002, pp. 52-53). Ook Guido (2001, p. 136) stelt dat, in het geval van congruente stimuli, persoonlijke 

doelen en betrokkenheid een rol spelen bij de verwerking van de boodschap. Betrokkenheid werkt in 

dit geval als een modererende variabele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. SPECIFIEKE ONDERZOEKSVRAGEN, THEORETISCH MODEL EN CONCEPTUEEL 

MODEL 

 

Wij kiezen ervoor een surveyonderzoek op te zetten omtrent congruentie en incongruentie tussen 

artikels en advertenties in vrouwenmagazines. Surveyonderzoek wordt onder andere gebruikt wanneer 

onderzoekers iets willen zeggen over verschijnselen die voorkomen in (deelgroepen van) de 

samenleving of om ze te verklaren. Daartoe wordt op een bepaald moment in de tijd informatie 

verzameld bij een veelheid van respondenten, die representatief zijn voor (een deel van) de bevolking 

(Berger, 2000, p. 187; Gunter, 2000, p. 24; Wester, Renckstorf & Scheepers, 2006, p. 76). Deze 

respondenten krijgen identieke en gestandaardiseerde vragen voorgeschoteld, zodat de antwoorden 

met elkaar kunnen worden vergeleken (Gunter, 2000, p. 96; Wester et al., 2006, p. 76). Het 

surveyonderzoek is het onderzoek bij uitstek om subjectieve zaken als attitudes, gevoelens en 

meningen te bevragen of zaken als publiek opinie en gedrag (Berger, 2000, p. 187; Gunter, 2000, p. 

24; Wester et al., 2006, p. 77).  

Wij willen door middel van een websurvey (een online vragenlijst) een antwoord vinden op enkele 

onderzoeksvragen die gebaseerd zijn op de twee onderwerpen die in onze literatuurstudie aan bod 

komen: stereotiepe en niet-stereotiepe representaties van vrouwen in magazines, zowel in artikels als 

in advertenties, gecombineerd met congruentie en incongruentie tussen deze artikels en advertenties. 

In ons onderzoek gaan we meer bepaald na voor welke conditie een vrouwenmagazine het beste kiest: 

als het op vlak van artikels reeds op een stereotiepe manier over vrouwen handelt, kiest het dan beter 

voor stereotiepe advertenties (congruentie tussen artikel en advertentie) of voor niet-stereotiepe 

advertenties (incongruentie tussen artikel en advertentie)? Hetzelfde vragen we ons af voor een niet-

stereotiep artikel: wordt dit het best gevolgd door een niet-stereotiepe advertentie (congruentie) of 

door een stereotiepe advertentie (incongruentie)? Ook voor marketeers is dit een interessante vraag: als 

hun ontwikkelde reclames eerder stereotiep of niet-stereotiep zijn, in welk soort tijdschrift adverteren 

ze dan het best? Er gebeurde immers reeds veel onderzoek rond effectiviteit van advertenties op vlak 

van genderrepresentatie, maar zeer weinig studies gingen al de respons na van consumenten op 

beeldvorming van genderrollen in een congruentieframework (Orth & Holancova, 2004, p. 77). Ons 

onderzoeksmateriaal bestaat uit vier “tijdschriften” die we zelf ontwikkelden, telkens volgens één van 

de besproken condities. Elk tijdschrift bestaat uit één afbeelding waarin telkens één artikel en één 

advertentie worden getoond (bijlage 5). We plaatsen een vragenlijst (bijlage 1) online waarin we 

nagaan welke conditie voor een magazine het beste werkt, door vragen te stellen over attitudes, 

gevoelens en meningen: hoe voelen respondenten zich bij het tijdschrift en hoe betrouwbaar, 

geloofwaardig en aanvaardbaar vinden ze het?  

Na deze survey hielden we met een twintigtal respondenten een persoonlijk interview om na te gaan 

welke conditie hen het meest is bijgebleven. Aan de hand van deze gesprekken krijgen we een idee 



 

 

 

over welke conditie het meeste aandacht trekt bij lezeressen. De mate van aandacht die bij congruentie 

dan wel incongruentie wordt opgeroepen, is immers een belangrijk onderzoekspunt in voorgaande 

onderzoeken. 

Congruentieonderzoek leent zich bij uitstek om attitudes van lezeressen op genderrepresentatie na te 

gaan want deze soort onderzoek toont aan dat, wanneer informatie ietwat incongruent is met prior 

expectations, er effecten plaatsvinden op consumentenattitudes (Alden, Mukherjee & Hoyer, 2000; 

Meyers-Levy & Tybout, 1989; Orth & Holancova, p. 78). 

 

In onze vragenlijst kiezen we voor enkele stellingen en een 7-puntenschaal waarop respondenten 

moeten aangeven of ze hiermee helemaal niet akkoord, niet akkoord, eerder niet akkoord, neutraal, 

eerder akkoord, akkoord of helemaal akkoord zijn. Volgens Fowler (1995, pp. 56-57) zijn aan deze 

vraagvorm enkele nadelen verbonden:  

1. De stellingen moeten ondubbelzinnig zijn opdat antwoorden correct kunnen worden 

geïnterpreteerd. Ook Wester et al. (2006, p. 86) halen ondubbelzinnigheid aan als een zeer 

belangrijk punt. 

2. Zelfs al worden er verschillende categorieën aangeboden – helemaal akkoord of akkoord, 

helemaal niet akkoord of niet akkoord – toch analyseert men het antwoord als: akkoord versus 

niet akkoord. Zulke schalen geven dus niet alle informatie weer. Ook Gunter (2000, p. 165) 

haalt aan dat schalen niet altijd accurate of precieze inzichten weergeven. 

3. Lager opgeleiden hebben een neiging om steeds „akkoord‟ te antwoorden. 

Wij hebben onze vragenlijst op voorhand bij een twintigtal mensen getest: hieruit bleek dat onze 

stellingen ondubbelzinnig geïnterpreteerd worden, over dit nadeel hoeven we ons dus geen zorgen te 

maken. Nadeel 2 vangen we op door na elke stelling te vragen waarom iemand akkoord is of niet: 

hierdoor achterhalen we toch iets meer informatie dan enkel of respondenten akkoord zijn of niet. 

Nadeel 3 kunnen we pas al dan niet weerleggen als we onze resultaten kennen. Blijkt het inderdaad  te 

kloppen, dan zullen we hier rekening mee houden in onze conclusies. 

 

We zetten dus een surveyonderzoek op, aan de hand van een online vragenlijst. In een survey-

onderzoek wordt aan de hand van een conceptueel model de probleemstelling uitgewerkt. Dit model 

wordt geoperationaliseerd wat betreft de selectie van waarnemingseenheden, de inhoud van het 

waarnemingsinstrument en de statistische analysetechnieken. Vervolgens gebeurt de 

steekproeftrekking en worden de waarnemingen geanalyseerd. Hieruit worden conclusies getrokken en 

deze worden in een eindrapport geformuleerd (Wester et al., 2006, p. 123).  

 

Onze probleemstelling luidt, zoals eerder vermeld, dat we willen nagaan wat het beste werkt voor een 

vrouwenmagazine: congruentie of incongruentie? Dit onderzoeken we aan de hand van enkele 



 

 

 

concrete vragen in verband met hoe geloofwaardig, betrouwbaar en aanvaardbaar lezeressen onze 

gemanipuleerde tijdschriften vinden, hoe ze zich erbij voelen en of ze het tijdschrift zouden kopen.  

 

We omschrijven onze concrete vragen aan de hand van één of meerdere concepten: 

1. positieve emotie 

2. negatieve emotie 

3. geloofwaardigheid 

4. betrouwbaarheid 

5. aanvaardbaarheid 

6. koopattitude 

 

Vervolgens volgt de operationalisering: Wester et al. (2006, p. 83) omschrijven dit als de vertaling van 

de vraagstelling naar begrippen die meetbaar zijn bij respondenten. We willen, zoals onze hypothesen 

reeds stellen, nagaan welke emoties lezeressen hebben bij onze vier condities en welke meningen ze 

hebben over de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van de condities. Het is 

belangrijk dat deze concepten duidelijk worden geoperationaliseerd en niet dubbelzinnig zijn (Wester 

et al., 2006, p. 86). In onze survey worden deze concepten bevraagd als: 

1. Ik krijg een positief, goed gevoel bij dit tijdschrift. 

2. Ik krijg een negatief, slecht gevoel bij dit tijdschrift. 

3. Ik vind dit tijdschrift geloofwaardig, want het artikel en de advertentie passen bij elkaar, gaan goed 

samen.  

4. Ik vind dit tijdschrift betrouwbaar, want het artikel en de advertentie geven een realistisch beeld 

over vrouwen. 

5. Ik vind dit tijdschrift aanvaardbaar, want het artikel en de advertentie zijn acceptabel en 

verantwoord. 

6. Ik zou dit tijdschrift kopen. 

 

Voor het opstellen van onze hypothese houden we rekening met de reeds bestaande onderzoeken over 

congruentie en incongruentie tussen reclame- en mediastijl. Onze hypothese luidt: 

 

H0: Er zijn geen verschillen tussen congruentie en incongruentie tussen reclame- en mediastijl 

op vlak van emotie, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, aanvaardbaarheid en koopattitude. 

H1: Incongruente condities scoren beter op vlak van emotie, geloofwaardigheid, 

betrouwbaarheid, aanvaardbaarheid en koopattitude dan congruente condities. 

 



 

 

 

In onze survey wordt bij elke conditie de volledige vragenlijst geplaatst. Op het einde bevragen we de 

respondenten nog naar hun leeftijd, opleidingsniveau en mediagebruik om eventuele verbanden met 

hun antwoorden na te gaan.  

 

Tenslotte volgt de selectie van waarnemingseenheden en de steekproef. We ontwikkelden vier 

tijdschriften, volgens de vier besproken condities, en zetten deze samen met onze enquête online. Zo 

hopen we 250 vrouwen te bereiken die onze enquête invullen. Een voldoende grote steekproef is 

noodzakelijk om accurate resultaten te bekomen (Berger, 2000, p. 203). We proberen er bovendien 

voor te zorgen dat deze respondenten zo goed mogelijk verspreid zijn over alle leeftijdscategorieën, 

aangezien vrouwenmagazines zich zelf op lezeressen van verschillende leeftijden richten als 

doelgroep. Nadat we alle data verzameld hebben, gaan we over tot de statistische analyse. Zo kunnen 

we nagaan bij welke condities lezeressen zich goed of slecht voelen, en welke condities ze 

geloofwaardig, betrouwbaar of aanvaardbaar vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ONDERZOEKSDESIGN 

 

Vragen en antwoorden vormen een onderdeel van ons dagelijks leven. Surveyonderzoek probeert deze 

dagelijkse vragen en antwoorden om te zetten in strikte meetresultaten. We zijn dus niet geïnteresseerd 

in de antwoorden op zich, maar wel in wat die antwoorden ons kunnen vertellen over iets anders 

(Fowler, 1995, p. 1). In ons geval willen we weten wat vrouwen denken van onze vier tijdschriften. 

Een surveyonderzoek leent zich hiertoe perfect. Mediaorganisaties voeren vaak zelf een dergelijk 

onderzoek om de respons van hun publiek ten opzichte van hun producties te meten (Gunter, 2000, p. 

238). Als men met een vragenlijst werkt, moet men er wel op letten dat de antwoorden betekenisvolle 

informatie bieden (Fowler, 1995, p. 2). Om ervoor te zorgen dat onze vragenlijst correcte informatie 

biedt, hanteren wij de vijf basiskenmerken van een goede survey van Fowler (1995, pp. 4-5): 

1. Vragen moeten consistent begrepen worden. 

2. Vragen moeten consistent gecommuniceerd worden naar respondenten toe. 

3. Er moet duidelijkheid zijn over wat een adequaat antwoord vormt. 

4. Alle respondenten moeten toegang hebben tot de informatie die nodig is om de vragen te 

beantwoorden. 

5. Respondenten moeten bereid zijn de vraag te beantwoorden. 

Ook Wester et al. (2006, p. 86) en Berger (2000, p. 196) wijzen op het belang van kenmerk 1: te 

moeilijke vragen of begrippen kunnen tot problemen leiden bij de interpretatie van de resultaten. Je 

kan dit voorkomen door een pilootsurvey te testen op een kleine groep mensen: zo ontdek je eventuele 

onduidelijkheden in je vragenlijst (Berger, 2000, p. 199). Daarom hebben wij onze vragenlijst 

zorgvuldig geoperationaliseerd en op voorhand getest bij een twintigtal personen om er zeker van te 

zijn dat alle vragen en begrippen op dezelfde manier begrepen worden. We kiezen voor een 

websurvey, dus iedereen krijgt dezelfde vragenlijst voorgeschoteld en heeft toegang tot de nodige 

informatie (zijnde onze vier condities), en respondenten vullen enkel de enquête in als ze hiertoe 

bereid zijn. Zodoende is aan alle basiskenmerken voldaan. 

 

We verzamelen voor ons onderzoek de benodigde data aan de hand van een websurvey en creëren zelf 

de tijdschriften die onderzocht zullen worden. Het onderzoek bestaat uit vier condities, vier 

tijdschriften: 

1. Conditie 1: stereotiep artikel en stereotiepe advertentie. 

2. Conditie 2: stereotiep artikel en niet-stereotiepe advertentie. 

3. Conditie 3: niet-stereotiep artikel en niet-stereotiepe advertentie. 

4. Conditie 4: niet-stereotiep artikel en stereotiepe advertentie. 

 



 

 

 

De keuze voor een webenquête heeft echter voor- en nadelen. Respondenten worden via e-mail 

benaderd en kunnen dus op elk gewenst moment de vragenlijst invullen. Je verzamelt er heel veel data 

en informatie mee, en het is bovendien goedkoop. De kans op non-response is echter hoger en de 

informatie die je achterhaalt is minder specifiek. Ook is het moeilijk om representatieve resultaten 

voor de hele bevolking te bekomen (Berger, 2000; Fowler, 1995; Wester et al., 2006).  

 

Toch hopen we enkele conclusies te kunnen trekken in verband met de gevoelens, attitudes, 

opmerkingen en meningen van vrouwen die geconfronteerd worden met stereotiepe en niet-stereotiepe 

representaties van vrouwen in magazines. Op basis van die conclusies kunnen we vaststellen welke 

conditie het beste werkt in een vrouwenmagazine: handelen de artikels in het magazine zelf op een 

stereotiepe manier over vrouwen: welke advertenties plaatsen ze dan het beste naast die artikels? En 

kiest een magazine dat op zich vrouwen niet-stereotiep voorstelt beter voor niet-stereotiepe 

advertenties of niet? We doen dit niet door hen specifiek te vragen naar hun attitudes en gevoelens bij 

ofwel een (niet-)stereotiep artikel ofwel een (niet-)stereotiepe advertentie, maar door te vragen wat ze 

denken over een combinatie van beide. Het is dus niet de bedoeling om na te gaan hoe lezeressen 

reageren op een (niet-)stereotiepe representatie van vrouwen in ofwel een artikel ofwel een 

advertentie, maar eerder hoe ze een combinatie van beide ervaren. Bovendien vermelden we niet in 

welk tijdschrift een stereotiepe voorstelling van vrouwen voorkomt en in welk niet, om de resultaten 

zo min mogelijk te manipuleren. 

 

Nadat alle enquêtes zijn verzameld, houden we met een twintigtal respondenten een persoonlijk 

gesprek, waarbij we de vraag stellen: “Welk tijdschrift is je het meest bijgebleven?”. Dit doen we om 

de mate van aandacht bij de condities na te gaan, omdat het aandachttrekkend vermogen bij het 

gebruik van congruentie of incongruentie een belangrijk punt is in onderzoek hieromtrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. RESULTATEN 

 

Aan de hand van een Repeated Measures ANOVA zagen we of er significante verschillen waren 

tussen de condities. Via gepaarde T-tests gingen we na waar die significante verschillen zich precies 

bevonden. Alle SPSS-outputs staan in de bijlage: Repeated Measures ANOVA (bijlage 2), T-tests 

(bijlage 3) en frequentietabellen (bijlage 4). Om de vermelding van de frequenties zo duidelijk 

mogelijk te houden, nemen we helemaal niet akkoord, niet akkoord en eerder niet akkoord samen tot 

“niet akkoord”. Helemaal akkoord, akkoord en eerder akkoord nemen we samen tot “akkoord”. We 

konden geen conclusies trekken over mogelijke demografische verschillen: de respondenten lagen zo 

goed als allemaal in hetzelfde segment: 20-30 jaar, hoger diploma en frequente mediagebruikers. 

 

8.1. Manipulatiecheck 

 

Voor de manipulatiecheck baseren we ons op de antwoorden van de respondenten op de open vragen 

van onze survey. We vragen ons af: begrepen de respondenten dat het onderzoek om stereotiepe en 

niet-stereotiepe voorstellingen van vrouwen ging? Om dit te kunnen nagaan, hebben we in onze 

inleidende tekst met uitleg over de survey en in de gehele survey op zich de termen “stereotiep” en 

“niet-stereotiep” niet gebruikt. Toch blijkt uit de antwoorden op de open vragen dat de respondenten 

meteen en heel sterk aanvoelden dat het ging om de beeldvorming van vrouwen, meer bepaald: om de 

al dan niet stereotiepe beeldvorming van vrouwen. Dit leiden we af uit de vele antwoorden als: “Ik 

vind dit tijdschrift niet aanvaardbaar, want het stelt vrouwen op een zeer stereotiepe en denigrerende 

manier voor.” Of: “Ik vind dit tijdschrift wel aanvaardbaar, want het doorbreekt de traditionele rol die 

vrouwen opgelegd krijgen.” Zo goed als alle antwoorden van de respondenten op de open “Waarom?”-

vragen sluiten hierbij aan. We stellen dat onze respondenten de manipulatie van de vier condities 

perfect doorhadden en beschouwen onze manipulaties als geslaagd. 

 

8.2. Positief en negatief gevoel 

 

Repeated Measures ANOVA toont significante verschillen (Wilks‟ Lambda=0,000) aan tussen de vier 

condities op vlak van de stelling “Ik krijg een positief gevoel bij dit tijdschrift.” (figuur 1): 

1. Conditie 1 scoort gemiddeld 2,780 op de Likert-schaal (75,4% is niet akkoord met de stelling). 

2. Conditie 2 scoort gemiddeld 4,836 (70,7% is akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 5,569 (78% is akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 4,681 (62,9% is akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities (behalve conditie 2 en 4) significant van elkaar 

verschillen (p=0,000). 



 

 

 

 

 

 

Hetzelfde geldt voor de stelling “Ik krijg een negatief gevoel bij dit tijdschrift.” (figuur 2): 

1. Conditie 1: gemiddeld 4,560, leidt dus het meest tot een negatief gevoel (62,5% is akkoord).  

2. Conditie 2: gemiddeld 2,720 (73,8% is niet akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 2,263 (80,6% is niet akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 2,763 (72,8% is niet akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities (behalve conditie 2 en 4) significant van elkaar 

verschillen (p=0,000). 

 

 

 



 

 

 

De respondenten krijgen het meest een goed gevoel (en het minst een slecht gevoel) bij conditie 3, en 

het meest een slecht gevoel (en het minst een goed gevoel) bij conditie 1. Over conditie 1 zeggen ze 

bijvoorbeeld: “De vrouw wordt weerspiegeld als dom”, “Stereotypering van de vrouw”, “Dit is 

vrouwonvriendelijk”, “De advertentie en het artikel bevestigen clichés waartegen zichzelf 

respecterende vrouwen al erg lang aan het vechten zijn”, enzovoort. Over conditie 3 zeggen ze: 

“Positieve omkering van de stereotypen”, “Het stelt vrouwen voor als sterk en onafhankelijk”, “Toont 

de vrouw niet als ondergeschikt”, “Onafhankelijkheid en gelijkheid met mannen”, enzovoort. 

 

8.3. Geloofwaardigheid 

 

Er bestaan significante verschillen (Wilks‟ Lambda=0,000) tussen de vier condities op vlak van de 

stelling “Ik vind dit tijdschrift geloofwaardig.” (figuur 3): 

1. Conditie 1: scoort gemiddeld 3,172 (59,4% is niet akkoord met de stelling).  

2. Conditie 2: gemiddeld 3,784 (45,2% niet akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 5,534 (81,5% akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 4,004 (49,1% akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities (behalve conditie 2 en 4) significant van elkaar 

verschillen (p=0,000). 

 



 

 

 

 

De respondenten vinden conditie 3 het meest geloofwaardig en conditie 1 het minst. Antwoorden bij 

conditie 1: “Het gaat maar om één type vrouw, waarin veel vrouwen zich niet zullen herkennen”, 

“Ouderwets”, “Het geeft een achterhaald en vertekend beeld van vrouwen”, enzovoort. Antwoorden 

bij conditie 3: “Reële weerspiegeling van de moderne vrouw”, “Doorbreken van stereotiepe 

genderrollen”, “Het leven zoals het nu is”, enzovoort. Bij de incongruente condities 2 en 4 leidt de 

afwisseling tot geloofwaardigheid: “Houdt rekening met verschillen types vrouwen”, “Het geeft een 

accuraat beeld van de vrouwelijkheid, goede mix”, “Realistisch, iedereen is anders”, enzovoort. 

 

8.4. Betrouwbaarheid 

 

Er bestaan significante verschillen (Wilks‟ Lambda=0,000) tussen de vier condities op vlak van de 

stelling “Ik vind dit tijdschrift betrouwbaar.” (figuur 4): 

1. Conditie 1: scoort gemiddeld 2,228 (82,8% is niet akkoord met de stelling).  

2. Conditie 2: gemiddeld 4,332 (53,9% is akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 4,974 (64,7% is akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 4,664 (65,1% is akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities significant van elkaar verschillen (p=0,000). 

 



 

 

 

 

De respondenten vinden conditie 3 het meest betrouwbaar en conditie 1 het minst. Antwoorden bij 

conditie 1: “Onrealistisch en eenzijdig”, “De doorsnee hedendaagse vrouw is niet zo, dit zijn 

uitzonderingen”, “Niet representatief voor wat vrouwen denken over emancipatie en rolverdelingen”, 

enzovoort. Antwoorden bij conditie 3: “Realistisch en optimistisch beeld”, “Toont de moderne, 

vrijgevochten vrouw”, enzovoort. Bij de incongruente condities 2 en 4 is de afwisseling opnieuw 

positief: “Geeft vrouwen weer zoals ze zijn”, “Goede compensatie, afwisseling”, enzovoort. 

 

8.5. Aanvaardbaarheid 

 

Er bestaan significante verschillen (Wilks‟ Lambda=0,000) tussen de vier condities op vlak van de 

stelling “Ik vind dit tijdschrift aanvaardbaar.” (figuur 5): 

1. Conditie 1: scoort gemiddeld 3,397 (52,2% is niet akkoord met de stelling).  

2. Conditie 2: gemiddeld 4,966 (71,6% is akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 5,565 (81,5% is akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 5,034 (72% is akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities (behalve conditie 2 en 4) significant van elkaar 

verschillen (p=0,000). 

 



 

 

 

 

De respondenten vinden conditie 3 het meest aanvaardbaar, en conditie 1 het minst. Antwoorden bij 

conditie 1: “Op zich niet extreem kwetsen, maar opgepast voor discriminatie”, “De combinatie artikel 

en advertentie is denigrerend”, “Hangt een te eenzijdig beeld op van vrouwen”, enzovoort. 

Antwoorden bij conditie 3: “Vrouwen moeten niet onderdoen voor mannen”, “Toont zelfstandige, 

sterke vrouwen”, enzovoort. Bij condities 2 en 4 zorgt de afwisseling opnieuw voor de positieve noot: 

“De gewone vrouw wordt positief benaderd”, “Is niet kwetsend, toont de realiteit”, enzovoort. 

 

8.6. Koopattitude 

 

Er bestaan significante verschillen (Wilks‟ Lambda=0,000) tussen de vier condities op vlak van de 

stelling “Ik zou dit tijdschrift kopen.” (figuur 6): 

1. Conditie 1: scoort gemiddeld 1,987 (84,9% was niet akkoord met de stelling).  

2. Conditie 2: gemiddeld 4,474 (60,3% was akkoord). 

3. Conditie 3: gemiddeld 4,879 (65,1% was akkoord). 

4. Conditie 4: gemiddeld 4,616 (63,4% was akkoord). 

 De gepaarde T-test toont aan dat alle condities (behalve conditie 2 en 4, en conditie 3 en 4) 

significant van elkaar verschillen (p=0,000). 

 



 

 

 

 

De respondenten zouden conditie 3 het meest aankopen, en conditie 1 het minst. Antwoorden bij 

conditie 1: “Het strookt niet met mijn ideeën”, “Omdat ik een vrijgevochten vrouw ben”, “Liever 

sterke vrouwen en hun verhalen”, enzovoort. Antwoorden bij conditie 3: “Doorbreekt rollenpatroon 

man/vrouw”, “Ja, want ik ben benieuwd naar de andere artikels”, “Wegens de gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen”, enzovoort. Bij condities 2 en 4 worden wederom de afwisselende beelden van 

vrouwen geapprecieerd: “Iedereen weet dat advertenties geen realistisch beeld van vrouwen geven, 

maar hier is ook aandacht voor de gewone vrouw”, “Alle vrouwen krijgen een kans”, “Diversiteit in de 

keuze van modellen”, enzovoort. 

 

De resultaten uit deze statistische analyses zijn nogal tegenstrijdig. De ene congruente conditie scoort 

heel laag op alle variabelen, terwijl de andere congruentie conditie heel hoog scoort. Beide 

incongruente condities scoren redelijk goed, maar niet het best. Deze resultaten zijn dus niet consistent 

en beantwoorden onze onderzoeksvraag niet. Voorlopig kunnen we niet besluiten welke conditie het 

beste werkt. Daarom richten we ons op de persoonlijke gesprekken, enkele weken na het invullen van 

de enquête, om een verklaring voor deze inconsistentie te vinden. 

 

8.7. Persoonlijke gesprekken 

 

De persoonlijke gesprekken fungeerden als een soort feedbackmoment. Het was duidelijk dat ook hier 

de antwoorden heel verdeeld waren over welke conditie het meeste aandacht had getrokken en hen het 

meeste was bijgebleven. Acht van de twintig respondenten kozen voor conditie 1 (stereotiep – 

stereotiep), één koos voor conditie 2 (stereotiep – niet-stereotiep) negen kozen voor conditie 3 (niet-

stereotiep – niet-stereotiep) en twee kozen voor conditie 4 (niet-stereotiep – stereotiep). Op het eerste 

zicht denken we dat congruentie tussen mediastijl en reclamestijl overduidelijk de beste optie is voor 

een vrouwenmagazine, wat niet volledig overeenkomt met de resultaten uit de statistische analyses. 

Toen we echter vroegen waarom precies die condities hen waren bijgebleven, bleek dat conditie 1 op 

een negatieve manier de aandacht had getrokken: het tijdschrift is hen bijgebleven omdat ze helemaal 

niet akkoord waren met de manier waarop vrouwen hierin werden voorgesteld. Het omgekeerde bleek 

waar voor de respondenten die voor conditie 3 hadden gekozen: dit tijdschrift is hen bijgebleven 

omdat ze vinden dat vrouwen ook eens op café mogen gaan in plaats van de mannen, en dat vrouwen 

ook sterk en onafhankelijk kunnen zijn. De respondenten die kozen voor conditie 3 of 4 gaven als 

verklaring dat ze het gewoon zijn om mooie, slanke en aantrekkelijke vrouwen in tijdschriften te zien. 

Maar de afwisseling met mollige of oudere vrouwen vonden ze wel leuk. Met andere woorden, net als 

bij de statistische analyses, scoorden beide congruente condities hier helemaal tegenovergesteld. Uit 



 

 

 

deze gesprekken zijn bijgevolg geen nieuwe resultaten naar voren gekomen, maar wel een mogelijke 

verklaring. 

 

Het lijkt immers zo te zijn dat congruentie of incongruentie niet de aandachttrekkende factor is, maar 

de al dan niet stereotiepe beeldvorming. Als we het hebben over de (gevoelige en persoonlijke) 

kwestie stereotiepe of niet-stereotiepe voorstellingen van vrouwen lijkt (in)congruentie tussen 

reclamestijl en mediastijl geen rol te spelen in de mate van aandacht die vrouwen hebben voor het 

tijdschrift. Louter de voorstelling op zich lijkt positieve of negatieve aandacht te trekken. We 

concluderen dat magazine- en reclamemakers, willen ze de aandacht trekken en dit op een positieve 

manier doen, best kiezen voor een niet-stereotiepe voorstelling van vrouwen in hun artikels of 

advertenties, of voor een afwisseling tussen jonge, slanke vrouwen enerzijds en oudere of mollige 

vrouwen anderzijds: zowel uit de antwoorden op de open vragen als uit de persoonlijke gesprekken 

bleken vrouwen immers een afwisseling wel te appreciëren.  

 

8.8. Beperkingen 

 

Sommige onderzoekers (De Pelsmacker et al., 2002) stellen dat betrokkenheid bij of bekendheid van 

het product of merk dat geadverteerd wordt in een reclameadvertentie een invloed heeft op hoe 

mensen reageren op die advertentie. Andere onderzoekers (Guido, 2001) stellen dan weer dat dit effect 

niet noodzakelijk en niet bij iedereen plaatsvindt. Het is geen vaststaand, onvermijdelijk effect, maar 

een alternatieve verklaring, een modererende variabele (Guido, 2001, p. 138). Wij hebben er dan ook 

voor gekozen om in ons onderzoek de betrokkenheid en interesse van de respondenten bij het artikel 

en de advertentie niet te bevragen. Betrokkenheid is bovendien moeilijk te onderzoeken in een online 

survey. We sluiten ons aan bij Guido (2001, p. 67) en stellen dat dit voer is voor ander, uitgebreider 

onderzoek. Toch vermelden we deze mogelijke beperkingen, aangezien bij sommige respondenten de 

impact van betrokkenheid bij het product of merk misschien heeft plaatsgevonden, wat een mogelijke 

vertekening van onze resultaten impliceert. 

 

De mate van aandacht die met congruentie of incongruentie tussen reclamestijl en mediastijl 

samengaat, is een belangrijk punt in vorige onderzoeken naar deze materie. Wij hebben de mate van 

aandacht niet bevraagd in onze survey, maar achteraf, via een persoonlijk gesprek bij een twintigtal 

respondenten. Het kan een beperking zijn dat we dit niet bij alle respondenten bevraagd hebben, en dat 

we slechts via één vraag naar hun aandacht gepeild hebben. Toch geven deze antwoorden ons al een 

eerste beeld over welke conditie, welk tijdschrift het meest is blijven hangen. 

 



 

 

 

Natuurlijk kunnen magazines zelf niet beslissen hoe vrouwen in een reclameadvertentie worden 

gerepresenteerd, maar deze conclusies geven toch al een eerste zicht op hoe vrouwen precies denken 

over magazines en de artikels en advertenties die er in voorkomen. Stereotiepen zullen in onze 

maatschappij altijd blijven bestaan, of het nu gaat om mannen of vrouwen, kinderen of bejaarden, 

blanke mensen of mensen van een ander ras, en daar zal ons onderzoek niets aan veranderen. 

Desondanks hopen wij met deze conclusies een lezersprofiel op te stellen op vlak van hoe lezeressen 

zich voelen en wat ze denken bij de confrontatie met allerlei combinaties van stereotiepe en niet-

stereotiepe representaties van vrouwen in magazines. Makers van magazines kunnen hierdoor eens 

verder nadenken over welke advertenties ze in hun bladen plaatsen en welke niet. Of zoals Gunter 

(2000, p. 105) de waarde van lezersprofielen verwoordt: “This information can be used to focus the 

publication, prepare advertising promotions, and increase subscriptions. Such information is 

particularly helpful when launching a new publication.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. BESLUIT 

 

Een eerste conclusie trekken we over het mediagebruik van lezeressen van vrouwenmagazines: ze 

kennen niet zoveel betekenis toe aan vrouwenmagazines en lezen ze enkel wanneer ze niets te doen 

hebben. Magazines worden bovendien snel aan de kant gelegd wanneer er dringendere zaken moeten 

worden gedaan. Anderzijds zeggen lezers dat magazines het medium bij uitstek zijn om na een drukke 

dag even te genieten van wat lichte lectuur, waar je niet met je volle concentratie hoeft bij te zijn 

(Hermes, 1995; Ballaster et al., 1991). Vrouwenmagazines hebben als mediatekst op zich dus niet veel 

betekenis voor de lezers, maar als een dagelijks medium zijn ze wel belangrijk in het aanbieden van 

een kleine pauze en een relaxt moment. Recenter onderzoek (Davalos et al., 2007; Nayak & Kehily, 

2008) spreekt de bevindingen van Hermes en Ballaster et al. echter volledig tegen en stelt dat 

magazines een zeer invloedrijk medium zijn voor jonge volwassenen en vooral voor jonge vrouwen: 

ze vormen het sociale gedrag van vrouwen en de manier waarop ze zichzelf zien, en spelen een rol in 

de opbouw van een identiteit. Lezeressen zelf bekennen dat magazines, na hun vrienden, de meest 

invloedrijke bron van informatie zijn. 

 

Verschillende kenmerken van vrouwenmagazines vormen een punt van kritiek in feministisch 

mediaonderzoek. Ten eerste is er de stelling dat magazines aansporen tot consumentisme. 

Vrouwenmagazines zijn een koopwaar en sporen ook zelf aan tot het aankopen van allerlei zaken. Ze 

creëren (of bevestigen) onzekerheden bij de lezers en stellen dat deze onzekerheden kunnen worden 

„weggekocht‟ door de producten aan te kopen die door reclameadvertenties in het magazine worden 

gepromoot (Ballaster et al., 1991; Gill, 2007; Inness, 1999; Lont, 1995; McCracken, 1993; McRobbie, 

1999; Nayak & Kehily, 2008). Ten tweede is er de homogeniteit: vrouwenbladen zijn homogeen op 

vlak van inhoud en aanspreektoon naar lezeressen toe. Vrouwenmagazines gaan over „vrouwelijk zijn‟ 

en mannen worden tegelijk voorgesteld als begeerlijk en bedreigend, ontrouw en onbevredigend 

(Ballaster et al., 1991, p. 137). De toon van een magazine is meestal persoonlijk en intiem, met als 

doel om een gezellige community te creëren tussen de lezers en de producenten. Ten slotte lijken alle 

vrouwenmagazines over hetzelfde type vrouw te gaan en zich op hetzelfde type vrouw te richten: jong, 

slank, blank, heteroseksueel en zonder extreme politieke overtuigingen. De lezeressen beschouwt men 

als een homogene groep, met allen dezelfde interesses. Daarbij is het onderwerp „man‟ 

alomtegenwoordig (Ballaster et al., 1991; Byerly et al., 2006; Lont, 1995; McCracken, 1993; 

McRobbie, 2000; Venkatesan et al., 1975). Ten derde bevatten vrouwenmagazines verschillende 

soorten dubbelzinnigheid: artikels over hoe ontrouw en bedreigend mannen zijn voor vrouwen worden 

gevolgd door artikels over hoe je een man kan strikken, artikels over diëten worden gevolgd door 

recepten voor dikmakende recepten, liefde is enerzijds oncontroleerbaar, maar anderzijds rationeel, 



 

 

 

enzovoort (Ballaster et al., 1991; Illouz, 1991; McCracken, 1993; Monk-Turner et al., 2008; 

Venkatesan & Losco, 1975).  

 

Feministische onderzoekers uiten ook kritiek op het feit dat vrouwenmagazines stereotiepe 

representaties over gender bevatten. Gender gaat om de manier waarop individuele en sociale 

symbolen mannelijk of vrouwelijk worden gemaakt en dus mannelijke of vrouwelijke connotaties 

krijgen. Zogenaamde „meisjeszaken‟ zijn lifestyle, het huishouden en hobby‟s; „jongenszaken‟ zijn 

sport, politiek en business. Deze genderverschillen zijn historisch geconstrueerd en werden na verloop 

van tijd overgenomen in de samenleving als echte verschillen tussen mannen en vrouwen (Buikema & 

van der Tuin, 2009; Gill, 2007). Pickering (2001) beweert dat stereotiepen orde creëren in een anders 

zeer verwarrende maatschappij, maar dat neemt niet weg dat tijdschriften die gebruik maken van 

stereotiepen gevolgen hebben voor het opbouwen van een eigen identiteit én een genderidentiteit 

(Nayak & Kehily, 2008), waardoor men gaat  denken dat alle vrouwen slank, blank, jong en 

heteroseksueel (moeten) zijn. Zelfs Pickering (2001) geeft toe dat media een grote rol spelen in de 

ontwikkeling van stereotiepen over vrouwen, en in de versterking en het behoud ervan. Vooral vroege 

feministische studies (jaren 1960 en 1970) maakten zich daarover zorgen en concludeerden: 

magazines zijn bad for you (Gill, 2007; Nayak & Kehily, 2008). Recentere studies (vanaf de jaren 

1980) ondergaan een drastische ommekeer: the turn to pleasure. Deze studies kijken positiever naar 

populaire cultuur en plaatsen plezier centraal. Onderzoekers houden zich meer bezig met de 

complexiteit van lezerspraktijken. Plezier en fantasie worden gezien als strategieën van vrouwelijke 

lezers voor het organiseren en verifiëren van huiselijke routines en ervaringen (Hermes, 1995; 

McRobbie, 1999; Nayak & Kehily, 2008; Winship, 1991).  

 

De manier waarop vrouwen gerepresenteerd worden in artikels en advertenties is door de jaren heen 

geëvolueerd. Tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw werden vrouwen vooral voorgesteld als 

huiselijke wezens, echtgenoten en moeders. Langzaamaan kwam daar verandering in en werden ze 

steeds meer voorgesteld als werkende vrouwen die voor zichzelf konden zorgen en zelf ook plezier 

wilden maken. Ze waren geen lustobject meer, maar hadden eigen verlangende gevoelens en werden 

aangespoord om assertief en onafhankelijk te zijn. Toch blijft de male gaze bestaan, maar nu vergezeld 

van een female gaze. Vrouwen worden ten slotte ook steeds meer aangesproken als consumenten. 

Over deze evolutie zijn de meeste auteurs het eens (Gill, 2007; Goldman, 1992; Hermes, 1995; Lont, 

1995; McRobbie, 2000; Nayak & Kehily, 2008). We zien deze evolutie in vrouwenmagazines, maar 

ook in magazines voor tienermeisjes en op de cover.  

Ondanks deze evolutie zien we nog steeds stereotiepe voorstellingen van vrouwen in magazines. Op 

de cover zien we bijvoorbeeld mooie, gelukkige, breed glimlachende dames en wordt er geïnsinueerd 

dat ook de lezer dit ideaalbeeld kan bereiken. Natuurlijk door het magazine en de producten die erin 

voorkomen aan te kopen (Kearney, 2006; Kitch, 2001; McCracken, 1993). Ook vandaag worden 



 

 

 

vrouwen nog regelmatig voorgesteld als emotioneel, passief, slank, aantrekkelijk, afhankelijk, 

enzovoort, zowel in artikels als advertenties. Lezers storen zich bovendien zelf aan deze stereotiepen 

(Ballaster et al., 1991; Crane, 1999; Doner, 1993; Goldman, 1992). Toch zijn er ook auteurs die 

beweren dat de inhoud van magazines steeds meer door feministische boodschappen wordt 

gekenmerkt (Blix, 1992; Doner, 1993; Goldman, 1992; McRobbie, 2000; Venkatesan & Losco, 1975). 

Anderen stellen dan weer dat de invloed van de vrouwenbeweging slechts miniem is geweest (Busby 

& Leichty, 1993; Goldman, 1991; Lindner, 2004). 

 

Voor vele feministische auteurs zullen vrouwenmagazines altijd een bedreiging, onaanvaardbaar en 

duidelijk seksistisch blijven. Maar andere auteurs merken de positieve kanten op: er is een opkomst 

van feministische magazines voor tienermeisjes, magazines bieden de mogelijkheid tot fantaseren, ze 

zorgen voor ontspanning, … Met andere woorden, ze zijn niet helemaal slecht, want niet elke lezeres 

ondergaat een invloed door de stereotiepe representatie van vrouwen en niet alles wat in het magazine 

staat, wordt zomaar aanvaard: lezeressen onderhandelen met de betekenissen in de magazines en 

stellen ze in vraag. Het plezier dat magazines verschaffen, doet echter niets af aan het feit dat ze nog 

steeds de onderdrukking van de vrouw voortzetten (Ballaster et al., 1991, p. 31). We mogen 

vrouwenmagazines dus niet opzijschuiven als onbelangrijk, zoals in vroegere feministische 

mediastudies het geval was. Integendeel, we moeten ons er van bewust zijn dat vrouwenmagazines 

wel degelijk een rol spelen in de manier waarop we onszelf en de wereld zien, en in de manier waarop 

gender wordt gedefinieerd in onze cultuur (Davalos et al., 2007; McRobbie, 2000; Nayak & Kehily, 

2008).  

 

Als we kijken naar de literatuur die we vonden in verband met het gebruik van congruentie of 

incongruentie in advertenties merken we op dat onderzoekers het niet eens zijn met elkaar over wat nu 

precies het beste werkt. Trekken onverwachte, incongruente elementen in reclame meer de aandacht? 

Of zorgen net verwachte, congruente stimuli voor een betere verwerking van een advertentie? Vooral 

Guido (2001) is ervan overtuigd dat incongruentie leidt tot hogere awareness, hogere aandacht en het 

herinneren van de boodschap. In zijn experiment testte hij aan de hand van enkele hypothesen zijn 

model: het incongruity-salience model. De hypothesen bevestigden zijn theorie – met uitzondering van 

één hypothese waarvoor hij geen significante resultaten vond. Ook volgens De Pelsmacker et al. 

(2002), Goodstein (1993), Loef (2002), Meyers-Levy (1989) en Alden et al. (2006) leiden 

incongruente elementen tot meer motivatie om de informatie te verwerken en dus tot meer aandacht, 

wegens de nieuwigheid of onverwachtheid van de reclame, beter bekend als het contrasteffect. 

Aan de andere kant horen we auteurs als Park & Young (1986), Aaker & Brown (1972), Cannon 

(1982) en Perry et al. (1997) (Geciteerd in: De Pelsmacker et al., 2002) die stellen dat congruentie 

tussen reclamestijl en mediastijl beter werkt dan incongruentie. Mensen lezen een computeradvertentie 

in een computertijdschrift aandachtiger dan diezelfde advertentie in een modetijdschrift. Bij lezers van 



 

 

 

een computerblad is de behoefte aan informatie omtrent computers immers aanwezig. 

Betrokkenheidniveau bij het geadverteerde merk of product blijkt dus de modererende factor te zijn 

(De Pelsmacker et al., 2002; Guido, 2001). Bij een lage betrokkenheid verwerken mensen informatie 

minder aandachtig. Congruentie tussen mediastijl en reclamestijl helpen hun aandacht te verhogen. Bij 

een hoge betrokkenheid zijn mensen sowieso al bereid om meer aandacht te besteden aan de 

informatie en dan zullen ze een incongruent element net appreciëren. 

 

Wat betreft onze eigen onderzoeksvraag is de conclusie niet zwart-wit. De scores van de twee 

congruente condities liggen significant ver uit elkaar, terwijl de twee incongruente condities wel goed 

scoren, maar niet het best. Uit het feedbackmoment bleek dat beide congruente condities de meeste 

aandacht trokken: de ene deed dat op een positieve manier, de andere op een negatieve manier. Een 

mogelijke verklaring voor deze inconsistente resultaten is dat niet congruentie of incongruentie de 

aandachttrekkende factor is, maar de al dan niet stereotiepe beeldvorming van vrouwen. Zowel de 

antwoorden op de open vragen als de persoonlijke gesprekken tonen aan dat de stereotiepe 

representatie van vrouwen in magazines en reclame een gevoelige en persoonlijke kwestie is.  Het 

antwoord op onze probleemstelling luidt dus dat het de voorstelling op zich is die positieve of 

negatieve aandacht trekt, niet de congruentie of incongruentie tussen reclame- en mediastijl. Bijgevolg 

concluderen we dat magazine- en reclamemakers die op een positieve manier de aandacht willen 

trekken voor zowel congruentie als incongruentie kunnen opteren. Bij incongruentie wisselen ze hun 

beeldvorming af tussen jonge, slanke vrouwen enerzijds en oudere of mollige vrouwen anderzijds. 

Lezeressen zijn stereotiepe beeldvormingen toch al gewoon, maar appreciëren de afwisseling. Dat sluit 

aan bij onze literatuur, waaruit bleek dat vrouwen zich storen aan de stereotiepen in 

vrouwenmagazines (Ballaster et al., 1991; Crane, 1999; Doner, 1993; Goldman, 1992). Nu en dan de 

jonge, slanke, blanke vrouwen vervangen door oudere, mollige of niet-blanke vrouwen draagt sterk bij 

tot geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van magazines en advertenties. Echter, 

in het geval van congruentie kiezen ze best voor niet-stereotiepe voorstellingen van vrouwen in hun 

artikels en advertenties. De resultaten kunnen ook nuttig zijn voor marketeers zelf, aangezien zij steeds 

op zoek zijn naar de meest effectieve advertenties om hun publiek te bereiken.  
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11. BIJLAGEN 

 

11.1. Vragenlijst 

 

Beschouw onderstaande afbeelding als zijnde een tijdschrift: links staat het artikel, rechts staat 

de advertentie. Bekijk en lees het tijdschrift zo aandachtig mogelijk. Geef aan in welke mate u 

akkoord bent de volgende stellingen: 1 (helemaal niet akkoord) tot en met 7 (helemaal akkoord).  

 

1. Ik krijg een positief, goed gevoel bij dit tijdschrift.  

2. Waarom krijg je hier een goed gevoel bij of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een korte 

zin. 

 

3. Ik krijg een negatief, slecht gevoel bij dit tijdschrift. 

4. Waarom krijg je hier een slecht gevoel bij of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een 

korte zin. 

 

5. Ik vind dit tijdschrift geloofwaardig, want het artikel en de advertentie passen bij elkaar, gaan goed 

samen.  

6. Waarom vind je dit tijdschrift geloofwaardig of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een 

korte zin. 

 

7. Ik vind dit tijdschrift betrouwbaar, want het tijdschrift is eerlijk, ik kan er op vertrouwen. 

8. Waarom vind je dit tijdschrift betrouwbaar of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een 

korte zin. 

 

9. Ik vind dit tijdschrift aanvaardbaar, want het tijdschrift is acceptabel en verantwoord. 

10. Waarom vind je dit tijdschrift aanvaardbaar of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een 

korte zin. 

 

11. Ik zou dit tijdschrift kopen. 

12. Waarom zou je dit tijdschrift kopen of waarom niet? Antwoord in enkele woorden of een korte zin. 

 

Deze vragen werden vier keer gesteld, namelijk bij elke conditie. Daarna volgden nog enkele 

demografische vragen: 

 

Vragen bij het mediagebruik 



 

 

 

49. Ik lees of koop vaak tijdschriften. 

50. Welke tijdschriften koopt of leest u vaak? 

 

Demografische gegevens 

51. Geslacht: man/vrouw 

52. Leeftijd:  

   * jonger dan 20 

   * 20 – 30  

   * 31 – 40   

   * 41 – 50   

   * 51 – 60  

   * ouder dan 60 

53. Opleidingsniveau 

   * geen diploma secundair onderwijs 

   * diploma secundair onderwijs 

   * diploma hogere studies (hogeschool, universiteit, …) 

 

11.2. SPSS-output Repeated Measures ANOVA 

 

Positief gevoel 

 

 Within-Subjects Factors 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 posgev1 

2 posgev2 

3 posgev3 

4 posgev4 

 
 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,642 137,171(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,358 137,171(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 1,797 137,171(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 1,797 137,171(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 



 

 

 

 Wilks‟ Lambda toont aan dat de verschillen tussen deze 4 condities 

significant zijn. 

 
 
 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,909 21,926 5 ,001 ,943 ,956 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 Tests of Within-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 984,107 3 328,036 172,265 ,000 

Greenhouse-Geisser 984,107 2,830 347,702 172,265 ,000 

Huynh-Feldt 984,107 2,869 343,006 172,265 ,000 

Lower-bound 984,107 1,000 984,107 172,265 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1319,643 693 1,904   

Greenhouse-Geisser 1319,643 653,803 2,018   

Huynh-Feldt 1319,643 662,753 1,991   

Lower-bound 1319,643 231,000 5,713   

 
 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 
Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 480,398 1 480,398 228,032 ,000 

Quadratic 502,682 1 502,682 298,073 ,000 

Cubic 1,026 1 1,026 ,535 ,465 

Error(tijdschrift) Linear 486,652 231 2,107   

Quadratic 389,568 231 1,686   

Cubic 443,424 231 1,920   

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 18514,036 1 18514,036 7258,380 ,000 

Error 589,214 231 2,551   

 
 
 



 

 

 

ESTIMATED MARGINAL MEANS 
 
 tijdschrift 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2,780 ,096 2,591 2,970 

2 4,836 ,094 4,651 5,021 

3 5,569 ,093 5,387 5,751 

4 4,681 ,095 4,494 4,868 

 

 Uit de means kunnen we afleiden dat conditie 3 het meest tot een positief 

gevoel leidt, gevolgd door conditie 2 en 4. Bij conditie 1 krijgen de 

respondenten niet echt een positief gevoel. 

 Conditie 1: 2,780 op de schaal: niet akkoord – eerder niet akkoord 
 Conditie 2: 4,836: neutraal – eerder akkoord 

 Conditie 3: 5,569: eerder akkoord – akkoord 

 Conditie 4: 4,681: neutraal – eerder akkoord 
 

 

Negatief gevoel 
 
 Within-Subjects Factors 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 neggev1 

2 neggev2 

3 neggev3 

4 neggev4 

 
 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,518 81,915(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,482 81,915(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 1,073 81,915(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 1,073 81,915(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 

 Wilks‟ Lambda toont aan dat de verschillen tussen deze 4 condities 
significant zijn. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,868 32,513 5 ,000 ,908 ,920 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 Tests of Within-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 716,702 3 238,901 111,936 ,000 

Greenhouse-Geisser 716,702 2,724 263,073 111,936 ,000 

Huynh-Feldt 716,702 2,760 259,671 111,936 ,000 

Lower-bound 716,702 1,000 716,702 111,936 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1479,048 693 2,134   

Greenhouse-Geisser 1479,048 629,325 2,350   

Huynh-Feldt 1479,048 637,568 2,320   

Lower-bound 1479,048 231,000 6,403   

 
  
 
 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 
Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 396,864 1 396,864 148,010 ,000 

Quadratic 317,725 1 317,725 169,689 ,000 

Cubic 2,112 1 2,112 1,142 ,286 

Error(tijdschrift) Linear 619,386 231 2,681   

Quadratic 432,525 231 1,872   

Cubic 427,138 231 1,849   

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 8783,432 1 8783,432 3382,648 ,000 

Error 599,818 231 2,597   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 tijdschrift 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 4,560 ,111 4,342 4,779 

2 2,720 ,094 2,536 2,904 

3 2,263 ,089 2,087 2,439 

4 2,763 ,099 2,568 2,957 

 

 Uit de means kunnen we afleiden dat conditie 1 het meest tot een negatief 

gevoel leidt. De overige condities liggen redelijk dicht bij elkaar en leiden 
het minst tot een negatief gevoel. 

 Conditie 1: neutraal – eerder akkoord 

 Conditie 2: niet akkoord – eerder niet akkoord 

 Conditie 3: niet akkoord 
 Conditie 4: niet akkoord – eerder niet akkoord 

 

 
Geloofwaardigheid 

 
 Within-Subjects Factors 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 geloofw1 

2 geloofw2 

3 geloofw3 

4 geloofw4 

 
 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,589 109,430(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,411 109,430(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 1,434 109,430(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 1,434 109,430(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 

 De verschillen tussen de condities zijn significant. 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 
Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,950 11,852 5 ,037 ,970 ,984 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 Tests of Within-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 701,702 3 233,901 89,626 ,000 

Greenhouse-Geisser 701,702 2,910 241,143 89,626 ,000 

Huynh-Feldt 701,702 2,951 237,784 89,626 ,000 

Lower-bound 701,702 1,000 701,702 89,626 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1808,548 693 2,610   

Greenhouse-Geisser 1808,548 672,185 2,691   

Huynh-Feldt 1808,548 681,682 2,653   

Lower-bound 1808,548 231,000 7,829   

 
 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 

Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 209,100 1 209,100 71,894 ,000 

Quadratic 266,173 1 266,173 105,542 ,000 

Cubic 226,428 1 226,428 94,392 ,000 

Error(tijdschrift) Linear 671,850 231 2,908   

Quadratic 582,577 231 2,522   

Cubic 554,122 231 2,399   

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 15782,251 1 15782,251 4990,699 ,000 

Error 730,499 231 3,162   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 tijdschrift 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 3,172 ,110 2,956 3,389 

2 3,784 ,121 3,547 4,022 

3 5,534 ,087 5,363 5,706 

4 4,004 ,115 3,778 4,231 

 

 Conditie 3 wordt het meest geloofwaardig geacht, conditie 1 het minst. 

 Conditie 1: eerder niet akkoord 
 Conditie 2: eerder niet akkoord – neutraal 

 Conditie 3: eerder akkoord – akkoord 

 Conditie 4: neutraal 

 
Betrouwbaarheid 

 Within-Subjects Factors 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 betrouwb1 

2 betrouwb2 

3 betrouwb3 

4 betrouwb4 

 
 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,668 153,249(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,332 153,249(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 2,008 153,249(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 2,008 153,249(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 

 De verschillen tussen de condities zijn significant. 
 

 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,968 7,589 5 ,180 ,979 ,993 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 



 

 

 

 Tests of Within-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 1073,763 3 357,921 173,851 ,000 

Greenhouse-Geisser 1073,763 2,938 365,472 173,851 ,000 

Huynh-Feldt 1073,763 2,980 360,326 173,851 ,000 

Lower-bound 1073,763 1,000 1073,763 173,851 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1426,737 693 2,059   

Greenhouse-Geisser 1426,737 678,681 2,102   

Huynh-Feldt 1426,737 688,375 2,073   

Lower-bound 1426,737 231,000 6,176   

 
  
 
 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 

Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 732,831 1 732,831 363,372 ,000 

Quadratic 337,931 1 337,931 169,123 ,000 

Cubic 3,001 1 3,001 1,388 ,240 

Error(tijdschrift) Linear 465,869 231 2,017   

Quadratic 461,569 231 1,998   

Cubic 499,299 231 2,161   

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 15218,280 1 15218,280 5926,003 ,000 

Error 593,220 231 2,568   

 
 tijdschrift 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2,228 ,098 2,035 2,422 

2 4,332 ,100 4,135 4,529 

3 4,974 ,098 4,782 5,167 

4 4,664 ,092 4,482 4,845 

 
 

 De respondenten vinden conditie 3 het meest betrouwbaar, conditie 1 het 

minst. 

 Conditie 1: niet akkoord 
 Conditie 2: neutraal 

 Conditie 3: neutraal – eerder akkoord 

 Conditie 4: neutraal – eerder akkoord 



 

 

 

Aanvaardbaarheid 

 
 Within-Subjects Factors 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 aanvaardb1 

2 aanvaardb2 

3 aanvaardb3 

4 aanvaardb4 

 
 
 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,507 78,492(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,493 78,492(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 1,028 78,492(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 1,028 78,492(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 

 De verschillen tussen de condities zijn significant. 
 

 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,888 27,247 5 ,000 ,921 ,933 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 
 Tests of Within-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 608,417 3 202,806 108,752 ,000 

Greenhouse-Geisser 608,417 2,764 220,159 108,752 ,000 

Huynh-Feldt 608,417 2,800 217,265 108,752 ,000 

Lower-bound 608,417 1,000 608,417 108,752 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1292,333 693 1,865   

Greenhouse-Geisser 1292,333 638,377 2,024   

Huynh-Feldt 1292,333 646,880 1,998   

Lower-bound 1292,333 231,000 5,595   

 



 

 

 

 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 
Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 352,552 1 352,552 170,698 ,000 

Quadratic 255,570 1 255,570 132,168 ,000 

Cubic ,295 1 ,295 ,185 ,668 

Error(tijdschrift) Linear 477,098 231 2,065   

Quadratic 446,680 231 1,934   

Cubic 368,555 231 1,595   

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 20852,587 1 20852,587 7129,219 ,000 

Error 675,663 231 2,925   

 
 tijdschrift 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 3,397 ,106 3,187 3,606 

2 4,966 ,095 4,778 5,153 

3 5,565 ,084 5,399 5,730 

4 5,034 ,097 4,844 5,225 

 

 Respondenten vinden conditie 3 het meest aanvaardbaar, conditie 1 het 

minst. 
 Conditie 1: eerder niet akkoord 

 Conditie 2: neutraal – eerder akkoord 

 Conditie 3: eerder akkoord – akkoord 

 Conditie 4: eerder akkoord 
 

 

Koopattitude 

 
 Within-Subjects Factors 
 

Measure: MEASURE_1  

tijdschrift 
Dependent 

Variable 

1 kopen1 

2 kopen2 

3 kopen3 

4 kopen4 

 
  



 

 

 

 Multivariate Tests(b) 
 

Effect  Value F Hypothesis df Error df Sig. 

tijdschrift Pillai's Trace ,686 166,594(a) 3,000 229,000 ,000 

Wilks' Lambda ,314 166,594(a) 3,000 229,000 ,000 

Hotelling's Trace 2,182 166,594(a) 3,000 229,000 ,000 

Roy's Largest Root 2,182 166,594(a) 3,000 229,000 ,000 

a  Exact statistic 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 

 De verschillen tussen de condities zijn significant. 

 Mauchly's Test of Sphericity(b) 
 

Measure: MEASURE_1  

Within Subjects Effect Mauchly's W 
Approx. Chi-

Square df Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-Feldt Lower-bound 
Greenhouse-

Geisser 

tijdschrift ,902 23,582 5 ,000 ,944 ,957 ,333 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables 
is proportional to an identity matrix. 
a  May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b  Design: Intercept  
 Within Subjects Design: tijdschrift 
 
 Tests of Within-Subjects Effects 
 

Measure: MEASURE_1  

Source  
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Sphericity Assumed 1259,608 3 419,869 190,438 ,000 

Greenhouse-Geisser 1259,608 2,833 444,656 190,438 ,000 

Huynh-Feldt 1259,608 2,872 438,645 190,438 ,000 

Lower-bound 1259,608 1,000 1259,608 190,438 ,000 

Error(tijdschrift) Sphericity Assumed 1527,892 693 2,205   

Greenhouse-Geisser 1527,892 654,370 2,335   

Huynh-Feldt 1527,892 663,337 2,303   

Lower-bound 1527,892 231,000 6,614   

 
 
 
 Tests of Within-Subjects Contrasts 
 
Measure: MEASURE_1  

Source tijdschrift 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

tijdschrift Linear 797,797 1 797,797 379,431 ,000 

Quadratic 438,625 1 438,625 227,244 ,000 

Cubic 23,186 1 23,186 8,982 ,003 

Error(tijdschrift) Linear 485,703 231 2,103   

Quadratic 445,875 231 1,930   

Cubic 596,314 231 2,581   

 



 

 

 

 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Measure: MEASURE_1  
Transformed Variable: Average  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 14768,108 1 14768,108 3285,303 ,000 

Error 1038,392 231 4,495   

 
 tijdschrift 
 
Measure: MEASURE_1  

tijdschrift Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 1,987 ,095 1,801 2,173 

2 4,474 ,117 4,243 4,706 

3 4,879 ,112 4,658 5,100 

4 4,616 ,112 4,396 4,837 

 

 De respondenten zouden het meest conditie 3 kopen, en het minst conditie 

1. 
 Conditie 1: helemaal niet akkoord – niet akkoord 

 Conditie 2: neutraal 

 Conditie 3: neutraal – eerder akkoord 

 Conditie 4: neutraal – eerder akkoord 

 

11.3. SPSS-output Gepaarde T-tests 

 

Positief gevoel 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik krijg een positief 
gevoel bij dit tijdschrift 2,7802 232 1,46502 ,09618 

posgev2 4,8362 232 1,42910 ,09382 

Pair 2 ik krijg een positief 
gevoel bij dit tijdschrift 2,7802 232 1,46502 ,09618 

posgev3 5,5690 232 1,40946 ,09254 

Pair 3 ik krijg een positief 
gevoel bij dit tijdschrift 2,7802 232 1,46502 ,09618 

posgev4 4,6810 232 1,44509 ,09488 

Pair 4 posgev2 4,8362 232 1,42910 ,09382 

posgev3 5,5690 232 1,40946 ,09254 

Pair 5 posgev2 4,8362 232 1,42910 ,09382 

posgev4 4,6810 232 1,44509 ,09488 

Pair 6 posgev3 5,5690 232 1,40946 ,09254 

posgev4 4,6810 232 1,44509 ,09488 

 



 

 

 

Hier kunnen we zien welke conditie hoger of lager scoort. 
 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik krijg een positief gevoel 
bij dit tijdschrift & posgev2 232 ,018 ,786 

Pair 2 ik krijg een positief gevoel 
bij dit tijdschrift & posgev3 232 -,122 ,065 

Pair 3 ik krijg een positief gevoel 
bij dit tijdschrift & posgev4 232 -,017 ,798 

Pair 4 posgev2 & posgev3 232 ,070 ,288 

Pair 5 posgev2 & posgev4 232 ,346 ,000 

Pair 6 posgev3 & posgev4 232 ,179 ,006 

 

 Hier zien we dat de condities niet sterk (paar 5 en 6) of niet significant 
(alle andere paren) met elkaar correleren. 

 

 
 Alle condities, behalve conditie 2 en 4 (paar 5) verschillen significant van 

elkaar. 

 Conditie 1 scoort lager op positief gevoel dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort lager op positief gevoel dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort lager op positief gevoel dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort iets lager op positief gevoel dan conditie 3. 

 Conditie 3 scoort iets hoger op positief gevoel dan conditie 4. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Negatief gevoel 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit tijdschrift 4,5603 232 1,68923 ,11090 

neggev2 2,7198 232 1,42457 ,09353 

Pair 2 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit tijdschrift 4,5603 232 1,68923 ,11090 

neggev3 2,2629 232 1,36271 ,08947 

Pair 3 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit tijdschrift 4,5603 232 1,68923 ,11090 

neggev4 2,7629 232 1,50319 ,09869 

Pair 4 neggev2 2,7198 232 1,42457 ,09353 

neggev3 2,2629 232 1,36271 ,08947 

Pair 5 neggev2 2,7198 232 1,42457 ,09353 

neggev4 2,7629 232 1,50319 ,09869 

Pair 6 neggev3 2,2629 232 1,36271 ,08947 

neggev4 2,7629 232 1,50319 ,09869 

 

Hier kunnen we zien welke conditie hoger of lager scoort. 

  
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit 
tijdschrift & neggev2 

232 ,017 ,797 

Pair 2 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit 
tijdschrift & neggev3 

232 -,119 ,071 

Pair 3 ik krijg een negatief 
gevoel bij dit 
tijdschrift & neggev4 

232 -,072 ,275 

Pair 4 neggev2 & neggev3 232 ,078 ,235 

Pair 5 neggev2 & neggev4 232 ,268 ,000 

Pair 6 neggev3 & neggev4 232 ,187 ,004 

 

 De condities correleren niet sterk (paar 5 en 6) of niet significant (alle 

andere paren) met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Alle condities, behalve conditie 2 en 4 (paar 5) verschillen significant van 

elkaar. 

 Conditie 1 scoort hoger op negatief gevoel dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort hoger op negatief gevoel dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort hoger op negatief gevoel dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort iets hoger op negatief gevoel dan conditie 3. 

 Conditie 3 scoort iets lager op negatief gevoel dan conditie 4. 

 

Geloofwaardigheid 
 
 

 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig 3,1724 232 1,67112 ,10971 

geloofw2 3,7845 232 1,83900 ,12074 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig 3,1724 232 1,67112 ,10971 

geloofw3 5,5345 232 1,32529 ,08701 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig 3,1724 232 1,67112 ,10971 

geloofw4 4,0043 232 1,74945 ,11486 

Pair 4 geloofw2 3,7845 232 1,83900 ,12074 

geloofw3 5,5345 232 1,32529 ,08701 

Pair 5 geloofw2 3,7845 232 1,83900 ,12074 

geloofw4 4,0043 232 1,74945 ,11486 

Pair 6 geloofw3 5,5345 232 1,32529 ,08701 

geloofw4 4,0043 232 1,74945 ,11486 

 
 

 Hier kunnen we zien welke conditie hoger of lager scoort. 



 

 

 

 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig & geloofw2 232 ,045 ,500 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig & geloofw3 232 -,044 ,507 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
geloofwaardig & geloofw4 232 ,010 ,878 

Pair 4 geloofw2 & geloofw3 232 ,065 ,323 

Pair 5 geloofw2 & geloofw4 232 ,099 ,135 

Pair 6 geloofw3 & geloofw4 232 ,122 ,063 

 
 De condities correleren niet significant (alle paren) met elkaar. 

 

 
 

 Alle condities, behalve conditie 2 en 4 (paar 5) verschillen significant van 

elkaar. 

 Conditie 1 scoort lager op geloofwaardigheid dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort lager op geloofwaardigheid dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort lager op geloofwaardigheid dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort lager op geloofwaardigheid dan conditie 3. 

 Conditie 3 scoort hoger op geloofwaardigheid dan conditie 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Betrouwbaarheid 

 
Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar 2,2284 232 1,49297 ,09802 

betrouwb2 4,3319 232 1,52532 ,10014 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar 2,2284 232 1,49297 ,09802 

betrouwb3 4,9741 232 1,48855 ,09773 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar 2,2284 232 1,49297 ,09802 

betrouwb4 4,6638 232 1,40466 ,09222 

Pair 4 betrouwb2 4,3319 232 1,52532 ,10014 

betrouwb3 4,9741 232 1,48855 ,09773 

Pair 5 betrouwb2 4,3319 232 1,52532 ,10014 

betrouwb4 4,6638 232 1,40466 ,09222 

Pair 6 betrouwb3 4,9741 232 1,48855 ,09773 

betrouwb4 4,6638 232 1,40466 ,09222 

 
 

Hier kunnen we zien welke conditie hoger of lager scoort. 
 
 
 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar & betrouwb2 232 -,005 ,941 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar & betrouwb3 232 -,013 ,845 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
betrouwbaar & betrouwb4 232 -,005 ,946 

Pair 4 betrouwb2 & betrouwb3 232 ,090 ,174 

Pair 5 betrouwb2 & betrouwb4 232 ,216 ,001 

Pair 6 betrouwb3 & betrouwb4 232 ,070 ,286 

 
 De condities correleren niet sterk (paar 5) of niet significant (alle andere 

paren) met elkaar. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 Alle condities verschillen significant van elkaar. 

 Conditie 1 scoort lager op betrouwbaarheid dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort lager op betrouwbaarheid dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort lager op betrouwbaarheid dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort lager op betrouwbaarheid dan conditie 3. 

 Conditie 2 scoort lager op betrouwbaarheid dan conditie 4. 

 Conditie 3 scoort hoger op betrouwbaarheid dan conditie 4. 

 
Aanvaardbaarheid 

 
Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar 3,3966 232 1,61636 ,10612 

aanvaardb2 4,9655 232 1,44708 ,09501 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar 3,3966 232 1,61636 ,10612 

aanvaardb3 5,5647 232 1,28095 ,08410 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar 3,3966 232 1,61636 ,10612 

aanvaardb4 5,0345 232 1,47376 ,09676 

Pair 4 aanvaardb2 4,9655 232 1,44708 ,09501 

aanvaardb3 5,5647 232 1,28095 ,08410 

Pair 5 aanvaardb2 4,9655 232 1,44708 ,09501 

aanvaardb4 5,0345 232 1,47376 ,09676 

Pair 6 aanvaardb3 5,5647 232 1,28095 ,08410 

aanvaardb4 5,0345 232 1,47376 ,09676 

 
 

Hier kunnen we zien welke condities hoger of lager scoren. 
 
 
 



 

 

 

 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar & 
aanvaardb2 

232 ,045 ,498 

Pair 2 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar & 
aanvaardb3 

232 -,119 ,070 

Pair 3 ik vind dit tijdschrift 
aanvaardbaar & 
aanvaardb4 

232 ,125 ,057 

Pair 4 aanvaardb2 & 
aanvaardb3 232 ,162 ,013 

Pair 5 aanvaardb2 & 
aanvaardb4 232 ,329 ,000 

Pair 6 aanvaardb3 & 
aanvaardb4 232 ,228 ,000 

 

 

 De condities correleren niet sterk (paar 4, 5 en 6) of niet significant (alle 

andere paren) met elkaar. 

 

 
 

 Alle condities, behalve conditie 2 en 4 (paar 5) verschillen significant van 

elkaar. 

 Conditie 1 scoort lager op aanvaardbaarheid dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort lager op aanvaardbaarheid dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort lager op aanvaardbaarheid dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort lager op aanvaardbaarheid dan conditie 3. 

 Conditie 3 scoort hoger op aanvaardbaarheid dan conditie 4. 

 

 



 

 

 

Koopattitude 
 

Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 ik zou dit tijdschrift kopen 1,9871 232 1,43994 ,09454 

kopen2 4,4741 232 1,78963 ,11750 

Pair 2 ik zou dit tijdschrift kopen 1,9871 232 1,43994 ,09454 

kopen3 4,8793 232 1,70893 ,11220 

Pair 3 ik zou dit tijdschrift kopen 1,9871 232 1,43994 ,09454 

kopen4 4,6164 232 1,70669 ,11205 

Pair 4 kopen2 4,4741 232 1,78963 ,11750 

kopen3 4,8793 232 1,70893 ,11220 

Pair 5 kopen2 4,4741 232 1,78963 ,11750 

kopen4 4,6164 232 1,70669 ,11205 

Pair 6 kopen3 4,8793 232 1,70893 ,11220 

kopen4 4,6164 232 1,70669 ,11205 

 
 
 

Hier kunnen we zien welke conditie hoger of lager scoort. 
 

 Paired Samples Correlations 
 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 ik zou dit tijdschrift 
kopen & kopen2 232 ,125 ,057 

Pair 2 ik zou dit tijdschrift 
kopen & kopen3 232 ,008 ,902 

Pair 3 ik zou dit tijdschrift 
kopen & kopen4 232 ,081 ,220 

Pair 4 kopen2 & kopen3 232 ,220 ,001 

Pair 5 kopen2 & kopen4 232 ,523 ,000 

Pair 6 kopen3 & kopen4 232 ,214 ,001 

 

 

 De condities correleren niet sterk (paar 4, 5 en 6) of niet significant (alle 

andere paren) met elkaar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 Alle condities, behalve conditie 2 en 4 (paar 5) en conditie 3 en 4 (paar 6), 

verschillen significant van elkaar. 

 Conditie 1 scoort lager op koopattitude dan conditie 2. 

 Conditie 1 scoort lager op koopattitude dan conditie 3. 

 Conditie 1 scoort lager op koopattitude dan conditie 4. 

 Conditie 2 scoort lager op koopattitude dan conditie 3. 

 

11.4. SPSS-output Frequentietabellen 

 

Conditie 1 

 

ik krijg een positief gevoel bij dit tijdschrift 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 37 15,9 15,9 15,9 

niet akkoord 86 37,1 37,1 53,0 

eerder niet akkoord 52 22,4 22,4 75,4 

neutraal 21 9,1 9,1 84,5 

eerder akkoord 23 9,9 9,9 94,4 

akkoord 8 3,4 3,4 97,8 

helemaal akkoord 5 2,2 2,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ik krijg een negatief gevoel bij dit tijdschrift 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 16 6,9 6,9 6,9 

niet akkoord 20 8,6 8,6 15,5 

eerder niet akkoord 24 10,3 10,3 25,9 

neutraal 26 11,2 11,2 37,1 

eerder akkoord 72 31,0 31,0 68,1 

akkoord 54 23,3 23,3 91,4 

helemaal akkoord 19 8,2 8,2 99,6 

missing 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 ik vind dit tijdschrift geloofwaardig 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 37 15,9 15,9 15,9 

niet akkoord 65 28,0 28,0 44,0 

eerder niet akkoord 36 15,5 15,5 59,5 

neutraal 39 16,8 16,8 76,3 

eerder akkoord 34 14,7 14,7 90,9 

akkoord 16 6,9 6,9 97,8 

helemaal akkoord 3 1,3 1,3 99,1 

missing 2 ,9 ,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 ik vind dit tijdschrift betrouwbaar 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 89 38,4 38,4 38,4 

niet akkoord 82 35,3 35,3 73,7 

eerder niet akkoord 21 9,1 9,1 82,8 

neutraal 16 6,9 6,9 89,7 

eerder akkoord 13 5,6 5,6 95,3 

akkoord 7 3,0 3,0 98,3 

helemaal akkoord 3 1,3 1,3 99,6 

missing 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 ik vind dit tijdschrift aanvaardbaar 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 31 13,4 13,4 13,4 

niet akkoord 50 21,6 21,6 34,9 

eerder niet akkoord 40 17,2 17,2 52,2 

neutraal 50 21,6 21,6 73,7 

eerder akkoord 35 15,1 15,1 88,8 

akkoord 20 8,6 8,6 97,4 

helemaal akkoord 6 2,6 2,6 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 ik zou dit tijdschrift kopen 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 120 51,7 51,7 51,7 

niet akkoord 61 26,3 26,3 78,0 

eerder niet akkoord 16 6,9 6,9 84,9 

neutraal 18 7,8 7,8 92,7 

eerder akkoord 10 4,3 4,3 97,0 

akkoord 2 ,9 ,9 97,8 

helemaal akkoord 4 1,7 1,7 99,6 

missing 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

Conditie 2 

 
 
 posgev2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 9 3,9 3,9 3,9 

niet akkoord 11 4,7 4,7 8,6 

eerder niet akkoord 18 7,8 7,8 16,4 

neutraal 30 12,9 12,9 29,3 

eerder akkoord 85 36,6 36,6 65,9 

akkoord 61 26,3 26,3 92,2 

helemaal akkoord 18 7,8 7,8 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 neggev2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 45 19,4 19,4 19,4 

niet akkoord 76 32,8 32,8 52,2 

eerder niet akkoord 50 21,6 21,6 73,7 

neutraal 38 16,4 16,4 90,1 

eerder akkoord 14 6,0 6,0 96,1 

akkoord 1 ,4 ,4 96,6 

helemaal akkoord 8 3,4 3,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 geloofw2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 24 10,3 10,3 10,3 

niet akkoord 55 23,7 23,7 34,1 

eerder niet akkoord 26 11,2 11,2 45,3 

neutraal 30 12,9 12,9 58,2 

eerder akkoord 55 23,7 23,7 81,9 

akkoord 27 11,6 11,6 93,5 

helemaal akkoord 13 5,6 5,6 99,1 

missing 2 ,9 ,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 betrouwb2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 11 4,7 4,7 4,7 

niet akkoord 27 11,6 11,6 16,4 

eerder niet akkoord 24 10,3 10,3 26,7 

neutraal 45 19,4 19,4 46,1 

eerder akkoord 71 30,6 30,6 76,7 

akkoord 45 19,4 19,4 96,1 

helemaal akkoord 9 3,9 3,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 aanvaardb2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 6 2,6 2,6 2,6 

niet akkoord 15 6,5 6,5 9,1 

eerder niet akkoord 14 6,0 6,0 15,1 

neutraal 31 13,4 13,4 28,4 

eerder akkoord 69 29,7 29,7 58,2 

akkoord 74 31,9 31,9 90,1 

helemaal akkoord 23 9,9 9,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 kopen2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 21 9,1 9,1 9,1 

niet akkoord 25 10,8 10,8 19,8 

eerder niet akkoord 16 6,9 6,9 26,7 

neutraal 30 12,9 12,9 39,7 

eerder akkoord 66 28,4 28,4 68,1 

akkoord 49 21,1 21,1 89,2 

helemaal akkoord 25 10,8 10,8 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

Conditie 3 

 
 

 posgev3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 4 1,7 1,7 1,7 

niet akkoord 4 1,7 1,7 3,4 

eerder niet akkoord 12 5,2 5,2 8,6 

neutraal 31 13,4 13,4 22,0 

eerder akkoord 36 15,5 15,5 37,5 

akkoord 75 32,3 32,3 69,8 

helemaal akkoord 70 30,2 30,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 neggev3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 86 37,1 37,1 37,1 

niet akkoord 69 29,7 29,7 66,8 

eerder niet akkoord 32 13,8 13,8 80,6 

neutraal 28 12,1 12,1 92,7 

eerder akkoord 12 5,2 5,2 97,8 

akkoord 2 ,9 ,9 98,7 

helemaal akkoord 3 1,3 1,3 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 geloofw3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 3 1,3 1,3 1,3 

niet akkoord 5 2,2 2,2 3,4 

eerder niet akkoord 9 3,9 3,9 7,3 

neutraal 26 11,2 11,2 18,5 

eerder akkoord 55 23,7 23,7 42,2 

akkoord 73 31,5 31,5 73,7 

helemaal akkoord 61 26,3 26,3 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 
 betrouwb3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 3 1,3 1,3 1,3 

niet akkoord 10 4,3 4,3 5,6 

eerder niet akkoord 31 13,4 13,4 19,0 

neutraal 38 16,4 16,4 35,3 

eerder akkoord 52 22,4 22,4 57,8 

akkoord 60 25,9 25,9 83,6 

helemaal akkoord 38 16,4 16,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 aanvaardb3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 3 1,3 1,3 1,3 

eerder niet akkoord 12 5,2 5,2 6,5 

neutraal 28 12,1 12,1 18,5 

eerder akkoord 61 26,3 26,3 44,8 

akkoord 61 26,3 26,3 71,1 

helemaal akkoord 67 28,9 28,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 kopen3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 11 4,7 4,7 4,7 

niet akkoord 19 8,2 8,2 12,9 

eerder niet akkoord 18 7,8 7,8 20,7 

neutraal 33 14,2 14,2 34,9 

eerder akkoord 51 22,0 22,0 56,9 

akkoord 58 25,0 25,0 81,9 

helemaal akkoord 42 18,1 18,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 

Conditie 4 

 
posgev4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 7 3,0 3,0 3,0 

niet akkoord 18 7,8 7,8 10,8 

eerder niet akkoord 23 9,9 9,9 20,7 

neutraal 38 16,4 16,4 37,1 

eerder akkoord 59 25,4 25,4 62,5 

akkoord 82 35,3 35,3 97,8 

helemaal akkoord 5 2,2 2,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 neggev4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 35 15,1 15,1 15,1 

niet akkoord 104 44,8 44,8 59,9 

eerder niet akkoord 30 12,9 12,9 72,8 

neutraal 32 13,8 13,8 86,6 

eerder akkoord 11 4,7 4,7 91,4 

akkoord 15 6,5 6,5 97,8 

helemaal akkoord 5 2,2 2,2 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 geloofw4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 17 7,3 7,3 7,3 

niet akkoord 52 22,4 22,4 29,7 

eerder niet akkoord 21 9,1 9,1 38,8 

neutraal 28 12,1 12,1 50,9 

eerder akkoord 62 26,7 26,7 77,6 

akkoord 41 17,7 17,7 95,3 

helemaal akkoord 11 4,7 4,7 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 betrouwb4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 3 1,3 1,3 1,3 

niet akkoord 22 9,5 9,5 10,8 

eerder niet akkoord 24 10,3 10,3 21,1 

neutraal 32 13,8 13,8 34,9 

eerder akkoord 85 36,6 36,6 71,6 

akkoord 52 22,4 22,4 94,0 

helemaal akkoord 14 6,0 6,0 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 aanvaardb4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 4 1,7 1,7 1,7 

niet akkoord 20 8,6 8,6 10,3 

eerder niet akkoord 9 3,9 3,9 14,2 

neutraal 32 13,8 13,8 28,0 

eerder akkoord 61 26,3 26,3 54,3 

akkoord 78 33,6 33,6 87,9 

helemaal akkoord 28 12,1 12,1 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 kopen4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 17 7,3 7,3 7,3 

niet akkoord 25 10,8 10,8 18,1 

eerder niet akkoord 10 4,3 4,3 22,4 

neutraal 33 14,2 14,2 36,6 

eerder akkoord 55 23,7 23,7 60,3 

akkoord 77 33,2 33,2 93,5 

helemaal akkoord 15 6,5 6,5 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

 

Mediagebruik 

 
 ik koop of lees vaak tijdschriften 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid helemaal niet akkoord 19 8,2 8,2 8,2 

niet akkoord 30 12,9 12,9 21,1 

eerder niet akkoord 15 6,5 6,5 27,6 

neutraal 45 19,4 19,4 47,0 

eerder akkoord 58 25,0 25,0 72,0 

akkoord 42 18,1 18,1 90,1 

helemaal akkoord 23 9,9 9,9 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Geslacht 

 
 wat is uw geslacht 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid vrouw 232 100,0 100,0 100,0 

 

Leeftijd 

 

 wat is uw leeftijd 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid jonger dan 20 47 20,3 20,3 20,3 

20-30 174 75,0 75,0 95,3 

41-50 3 1,3 1,3 96,6 

51-60 7 3,0 3,0 99,6 

ouder dan 60 1 ,4 ,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 

 

Opleidingsniveau 

 
 wat is uw opleidingsniveau 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid geen diploma secundair 
onderwijs 1 ,4 ,4 ,4 

diploma secundair 
onderwijs 70 30,2 30,2 30,6 

diploma hogere studies 161 69,4 69,4 100,0 

Total 232 100,0 100,0   

 
 

11.5. Condities 

 

Hierna volgen respectievelijk conditie 1 (stereotiep – stereotiep , conditie 2 (stereotiep – niet-

stereotiep), conditie 3 (niet-stereotiep – niet-stereotiep) en conditie 4 (niet-stereotiep – stereotiep). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


