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Mciurice Vergeet; Paul Rutten &  Peer Scheepers
Cultivatietheorie in een veranderd 
medialandschap
Overzicht van eerdere studies en een toetsing voor een 

middelgrote stad

In deze bijdrage staat de cultivatietheorie Achtergrond: eerdere studies

centiaal. Als onderdeel van de culturele- / A , rrOnderzoek naareirecien  van massamedia-
indicatorenbenaderingveronderstelt deze inhouden op het publiek en consequenties
.» ' rr . * i • • i • ï van deze inhouden voor de samenleving istheone effecten van televisie op inscnattin- , . ... , , , ,JJ 1 een belangrijk onderdeel van ne tcom m u-
gen van de werkelijkheid (in concreto nicatiewetenschappelijk onderzoek

• • /•. •, . . .• i • f (Stappers, Reiinders & Möller, 1990). Datcnminahteitsberceptie en veilwheids&evoe- , ,  , , , ,1 1  o o geldt ook voor de benadering die centraal
/¿w) e/7 attitudes over die werkelijkheid * staat in deze bijdrage: cultivatieanalyse. Ze
(anomie « /  subjectief ervaren etnische drei- ' f rd in, ^ jaren  zeventig ontwikkeld on-

der leiding van G erbner (Gerbner, 1969;
Dcse bijdrage is een replicatie van en \ 9 7 3 ; 1 9 7 9 ; Gerbner, Gross, Morgan &

e«ï aanvulling op de cultivatietheorie. Signoi ielli, 1986) als ondeideel \an zijn
onderzoek naar televisie aan de hand van

culturele indicatoren (vgl. Rutten, 1994).
Gerbner beschouwt de televisie als de belangrijkste slorytellervcxn de 
m oderne  Amerikaanse samenleving. De televisie is een institutie dieo
een symbolische werkelijkheid creëert waarin miljoenen 
Amerikanen dagelijks urenlang verkeren. De p rogram m a’s waar zij 
naar kijken kenmerken zich door een inhoudelijk systeem, waarin 
naar voren komt wat bestaat, wat belangrijk is, wat goed en wat slecht 
is en wat met wat te maken heeft. G erbner spreekt in dit verband van 
het boodsrhapsysleem van televisie. De centrale stelling van G erbner is 
dat de televisie verantwoordelijk is voor de cultwalievan wereldbeel
den over de werkelijkheid bij kijkers die maar in beperkte mate re
presentatief zijn voor de ‘echte ' werkelijkheid. Om deze stelling te 
onderzoeken verrichten G erbner c.s. de zogenaamde cultivatieana
lyse. Zij onderscheiden zware kijkers -  mensen die zich veelvuldig en 
langdurig aan het boodschapsysteem van televisie blootstellen -  en 
lichte kijkers die aanzienlijk m inder televisiekijken. Cultivatie wordt 
onderzocht door zware en lichte kijkers te vergelijken met betrek
king tot de inschattingen die zij hebben over de sociale werkelijk
heid en door bepaalde attitudes bij beide groepen te onderzoeken. 
Over de inschattingen (eerste orde cultivatie) wordt verwacht dat zwa
re kijkers er een beeld van de werkelijkheid op na houden dat meer 
lijkt op de televisiewerkelijkheid dan het beeld dat de lichte kijkers er
van hebben. Over attitudes (tweede orde cultivatie) wordt verwacht
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dat zware kijkers verschillen van lichte kijkers en dal dit verschil ver
klaard kan worden op basis van verschil in de mate van televisiekijken. 
Door de veelvuldige en langdurige blootstelling van kijkers aan het 
boodschapsysteem van televisie zou deze bijdragen aan de ‘main- 
s t m i m i n g  of America’. Doordat mensen uit verschillende sociaal-cul- 
turele groepen aan hetzelfde boodschapsysteem worden blootge
steld zullen hun wereldbeelden meer op elkaar gaan lijken.
Daarmee wordt culturele diversiteit teruggebracht. G erbner c.s. 
trachten ‘mainstreaming’ aan te tonen door inschattingen en attitu
des van lichte kijkers uit twee verschillende sociaal-culturele groepen 
en die van zware kijkers uit die twee groepen met elkaar te vergelij
ken. Wanneer de onderzochte verschillen tussen de twee groepen 
/ware kijkers kleiner zijn dan die van de lichte kijkers zou ‘main- 
streaming’ zijn aangetoond.
Post-hoc kwamen Gerbner, Gross, Morgan en Signorielli (1980) met 
een theoretische bijstelling. Uit onderzoek bleek dat in sommige ge
vallen de inschattingen en attitudes van beide zware groepen kijkers, 
onder invloed van televisie, juist m eer van elkaar verschilden. Het 
bleek dat het hier gevallen betrof waarbij de mensen uit één van de 
onderzochte subgroepen een alledaagse ervaring hadden die aan
merkelijk dichter lag bij de werkelijkheid zoals op televisie getoond, 
dan de mensen uit de andere  categorie. De cultivatie werkte daar
door exponentieel voor de zware kijkers uit de eerste groep. Ze kre
gen een dubbele dosis, in tegenstelling tot de zware kijkers in de an
dere groep. G erbner noem de dit patroon resonance. Sindsdien wordt 
in cultivatieonderzoek naast de ‘mainstreaming’-hypothese ook de 
‘resonance’-hypothese onderzoch t1.
Voorafgaand aan de probleemstelling willen we een aantal punten 
van theoretische en methodologische kritiek behandelen  die in het 
kader van deze bijdrage verdisconteerd zijn ter verbetering van het 
gangbare cultivatieonderzoek.O o

Kritiek op eerdere studies

Verschillende onderzoekers hebben methodologische en theoreti-
D

siiie kritiek geleverd op het cultivatieonderzoek. De kritiek betreft 
in hoofdzaak vier punten.
Een eerste pun t  betreft de meting van de onafhankelijke variabele: 
blootstelling aan televisie2. Potter (1994) pleit er voor blootstelling 
aan televisie op metrisch niveau te operationaliseren. Uit onderzoek 
is namelijk gebleken dat het dichotomiseren, in het bijzonder daar 
waar men de grens tussen lichte en zware kijkers trekt, invloed heeft 
op de gevonden resultaten. Tevens wordt door meerdere onderzoe
kers gepleit voor een gedifferentieerde operationalisering van bloot
stelling. Door uit te gaan van blootstelling in het algemeen is het 
moeilijk om een inhoudelijke relatie te leggen tussen inhoudscate- 
gorieën die eigen zijn aan bepaalde genres en cultivatieaspecten. 
Bovendien vinden verschillende onderzoekers (Hawkins & Pingree,
1981; Potter & Chang, 1990; Rubin, Perse & Taylor 1990; Pfau,
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Muilen, Deidrich &Garrow, 1995) in hun onderzoek dat blootstel
ling aan specifieke inbonden  een betere verklaring geeft voor het 
optreden van cultivatie dan blootstelling in het algemeen. Zij beplei
ten daarom cultivatieonderzoek uitgaande van een operationalise
ring van blootstelling aan specifieke inhoudelijke televisicgenrrs.
Een tweede punt van kritiek betref t de cultivatievariabclen: de in
schattingen en attitudes die door het boodschapsysleem van televisie 
zouden worden gecultiveerd (Potter, 1994). Ook deze kritiek is 
meerledig. O p de eerste plaats zou de theorie niet a priori (kunnen) 
aangeven welke ciiltivatiemetingen van belang zouden zijn: alleen 
op basis van boodschapanalyse kan voor de cultivatieanalyse worden 
bepaald wat er gecultiveerd wordt en welke richting clie cultivatie op
gaat. Als uit boodschapanalyse blijkt dal criminaliteit een belangrijke 
plaats inneemt in de programmering, dan dient men te voorzien in 
een theoretische argumentatie inzake de vraag waarom blootstellingO o o

aan televisie een verband zou hebben met de betref fende cultivatie- 
variabele. Daarnaast is de kritiek dat de meting van de cultivatievaria-o

beien niet voldoet aan conventionele schaalbaarheidscriteria inzake 
geldigheid en betrouwbaarheid (Potter, 1994). Dit geldt met name 
voor variabelen die op grond van meervoudige items zijn gemeten, 
zoals anomie, racisme enzovoort. En als men wil nagaan of mensen 
die veel televisiekijken ook daadwerkelijk de criminaliteit in de wer
kelijkheid overschatten, kan men dat volgens Potter (1994) geldiger 
en betrouwbaarder vragen door de respondenten een schatting te la
ten maken van de criminaliteit in plaats van hen een keuze te laten 
maken tussen twee mogelijke antwoorden, zoals doorgaans in culti- 
va ti eo n de rzoe k gebe u r t.o

Een derde punt van kritiek betref t de aard van de relatie tussen 
blootstelling aan televisie en de cultivatievariabclen. Kritische onder-

O

zoekers stellen dat de sterkte van het verband te laag is om de cultiva-
O

tietheorie te aanvaarden. Daarnaast wordt opgemerkt dat het ver
band mogelijkerwijs niet lineair is, terwijl associatiematen worden 
gehanteerd  die lineariteit assumeren. Daarom raadt Potter (1991, 
1994) aan om de precieze aard van de relaties in beeld te brengen 
(lineair dan wel curvilineair). Deze inspectie kan eveneens uitsluitsel 
geven over de mate van ‘mainstreaming’*. Om ‘mainstreaming’ op 
het spoor te komen kan men ook kijken naar de relatie tussen bloot
stelling aan televisie en een cultivatieconcept. Men moet dan nagaan 
in hoeverre de spreiding op het cultivatieconcept afneemt naarmate 
blootstelling aan televisie toeneemt. Indien deze spreiding afneemt, 
is er sprake van ‘mainstreaming’.
Daarnaast is de kritiek geuit dat de relatie tussen televisieblootstel- 
l ingen de cultivatievariabelen een schijnverband zou kunnen zijn 
dat tot stand komt door derde testvariabelen (Dool) 8c MacDonald, 
1979; Hirsch, 1980; 1981a; 1981b; Hughes, 1980). Potter raadt dan
ook aan te testen of de relatie blijft bestaan onder  controle van, theo
retisch en empirisch, relevante variabelen.
Als vierde punt voert Potter, in navolging van Morgan en Signorielli 
(1990), aan dat nagegaan dient te worden of de associatie tussen
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blootstelling aan televisie en cultivatievariabelen in bepaalde om
standigheden sterker is dan in andere omstandigheden. Dit laatste is 
mogelijk door, theoretisch en empirisch, relevante conditionele va
riabelen te specificeren.

P ro b leem ste llin g

In deze bijdrage willen we de cultivatietheorie opnieuw toetsen voor 
de Nijmeegse situatie. De cultivatieanalvse die Bouwman in Neder
land verrichtte in 1980 leverde geen ondersteuning op voor de culti- 
vatiehypothese hier te lande. Tevens kon onvoldoende empirische 
ondersteuning voor ‘mainstreaming* of ‘resonance’ gevonden wor
den. Dit was zijns inziens te wijten aan het verschil in inhoud en pro
grammering van de televisie in de Verenigde Staten en Nederland en 
aan liet verschil in gemiddelde kijktijd. Een zware kijker in 
Nederland in 1980 ziet niet alleen televisiedrama. Hij of zij ziet in 
vergelijking met de Amerikaanse zware kijker veel nieuws en infor
matie en wordt daarbij ook nog geconfronteerd met een scala van 
verschillende omroepen. Bovendien kijkt de Nederlandse zware kij
ker minder lang dan de Amerikaanse (Bouwman, 1987). De reden 
om de cultivatiehypothese opnieuw te toetsen is de sterk veranderde 
Nederlandse mediacontext. Immers, sinds 1980, toen Bouwman 
(1987) een dergelijke analyse uitvoerde, is de Nederlandse televisie- 
situatie drastisch gewijzigd. Aan het eind van 1994 zijn er vijf stations 
in de lucht, drie publieke en twee commerciële, die zich eerst en 
vooral richten op de Nederlandse kijkersmarkt1 tegen slechts twee 
publieke stations in 1980. Het meest bekeken station, r t i .4, is een 
recente nieuwkomer en kent een populairdere, m eer op de grootste 
gemene deler gerichte programmering dan de drie publieke netten. 
Daarnaast ligt de gemiddelde kijktijd per dag in 1994 aanzienlijk ho
ger dan in 1980. Werd in maart 1980 nog gemiddeld 105 minuten 
per dag gekeken, in 1994 is dat opgelopen naar 154 minuten. Deze 
toename is vooral te wijten aan de toegenomen kijktijd overdag die 
optrad bij de introductie van middagtelevisie ’. Gelet op deze sterk 
veranderde omstandigheden, is er voldoende aanleiding om te on
derzoeken of er in deze sterk veranderde constellatie sprake is van 
cultivatie.
Voor de herhaalde toetsing van Gerbners theorie over de rol van de te-o
levisie voor de Nijmeegse situatie zullen we drie vragen specificeren. 
Die vragen zullen we in eerste instantie trachten te beantwoorden op 
grond van de theoretische en empirische evidenties die deze onder
zoekstraditie tot nog toe heeft voortgebracht, hetgeen resulteert inn  n  7 n
een aantal hypothesen. Die hypothesen zullen we vervolgens toetsen, 
hetgeen uiteindelijk leidt tot een kritische evaluatie van de cultivatie
theorie. Daarbij houden we rekening met de hierboven geformuleer
de kritische kanttekeningen. De eerste algemene vraag luidt:

n  O  O

Bestaat er een verband tussen blootstelling aan televisie en inschat
tingen en attitudes bij kijkers, met betrekking tot aspecten van het 
boodschapsysteem van televisie?
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Een aantal verschillende aspecten van cultivatie vvorclt hier o n d e r
zocht. Allereerst wordt nagegaan in hoeverre er een verband bestaat 
tussen enerzijds de mate van blootstelling aan televisie in het alge
meen, dan wel blootstelling aan specifieke programmagenres, en an
derzijds inschattingen van elem enten van de sociale werkelijkheid: 
de zogenaamde eerste orde cultivade-items. Het verband wordt ge
controleerd voor relevante derde variabelen. Vervolgens worden ver
banden onderzocht tussen enerzijds de genoem de blootstellingsva- 
riabelen en anderzijds bepaalde attitudes: de zogenaam de tweede 
orde cultivatie. Ook hier wordt gecontroleerd voor relevante derdeO
variabelen.
In het traditionele cultivatieonderzoek wordt vooral onderzocht in 
hoeverre blootstelling aan televisie een verband vertoont met in
schatting van de mate van geweld in de samenleving en het beeld van 
de wereld als een gem ene en angstaanjagende wereld. Dit aandachts
pun t  vloeit voort uit de bevindingen in het onderzoek  van het bood- 
schapsysteem van televisie. Daaruit blijkt dat geweld een belangrijke 
plaats inneem t in Amerikaanse televisieprogramma’s (G erbner 8c 
Gross 1976; Gerbner, Gross, Eeley, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox & 
Signorielli, 1977; G erbner Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox & 
Signorielli, 1978; Gerbner, Gross, Signorielli, Morgan & Jackson- 
Beeck, 1979; Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1980, 1981).
Uit gelijksoortig Nederlands onderzoek (Bouwman, 1987; Bouw
man, Meier & Nelissen, 1987) en een vergelijkende analyse van 
Nederlandse en Amerikaanse d ram aprog ram m a’s (Bouwman & 
Signorielli, 1985) blijkt dat de hoeveelheid geweld in d ram apro
g ram m a’s uitgezonden op de Nederlandse televisie in grote lijnen 
overeenkomt met die in Amerikaans drama. Voorts blijkt dat de uit 
de Verenigde Staten naar Nederland geïm porteerde  p rog ram m a’s 
zich in de mate waarin geweld voorkomt niet onderscheiden  van de 
p rog ram m a’s die in de vs op het scherm verschijnen (Bouwman 8c 
Signorielli, 1985). De hoeveelheid Amerikaans d ram a die wordt uit
gezonden op de Nederlandse televisie is aanzienlijk en is sinds het 
onderzoek van Bouwman hier te lande verder toegenom en
(Hustings, 1992; Biltereyst, 1995).
Gezien het feit dat de televisiewereld beschouwd kan worden als een 
gewelddadige wereld, bestaat het verm oeden dat de mensen die veel 
naar televisie kijken de mate van criminaliteit in die werkelijkheid 
hoger zullen inschatten dan mensen die m inder  naar televisie kij
ken. Daarbij willen we nagaan of deze hypothese geldig is voor bloot
stelling in he t  algemeen of genuanceerd  d ien t te worden voor wat 
betreft het kijken naar specifieke programmagenres. Daarbij base
ren wij ons op Rubin, Perse en Taylor (1988) die aan tonen  dat genre- 
specifieke blootstelling gedif ferentieerde effecten heeft op cultiva- 
tieconcepten: nieuws blijkt m inder  sterk samen te hangen  met culti- 
vatieconcepten dan dram a en amusement. In dit onderzoek zal dan 
ook een onderscheid  worden gemaakt in blootstelling aan ‘dram a 
en am usem ent' en ‘nieuws en inform atie’. De veronderstelling is datO
nieuws en informatieve p rog ram m a’s wel een realistischer beeld van
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de werkeli jkheid schetsen, maar dat dit voor cle kijker ver van zijn 
bed is. D ram a-en am usem entsprogram m a’s daarentegen schetsen 
een m eer fictief beeld van de werkelijkheid. Echter, dit is een beeld 
van de werkelijkheid dat meer aansluit bij de eigen leefwereld van de 
kijker. Dit leidt tot de eerste drie hypothesen:

Hypothese la
Blootstelling aan televisie be ïnv loedt de  inschatting van d e  m ate van 
criminaliteit in de  m aatschappelijke werkelijkheid.

Hypothese I h
Blootstelling aan d ram a-en  am u sem en tsp rogram m a’s op  televisie 
beïnvloedt de inschatting van criminaliteit in de m aatschappelijke  
werkelijkheid sterker dan b lootste lling  aan televisie in het a lgem een .

Hypothese 1 c
Blootstelling aan nieuws en in form atieprogram m a’s o p  televisie  
beïnvloedt de  inschatting van criminaliteit in de m aatschappelijke  
werkelijkheid zwakker dan b lootste lling  aan televisie in het alge
meen.

Gebaseerd op het feit dat de televisiewerkelijkheid absoluut en rela
tief als een gewelddadige werkelijkheid beschouwd kan worden, 
wordt er een positief verband verwacht tussen de mate van televisie
kijken en inschatting van (on)veiligheid in de maatschappelijke wer
kelijkheid. Wederom wordt een gedifferentieerd verband verwacht 
voor de eerder  onderscheiden  program m agenres ‘d ram a en amuse
ment' en ‘nieuws en informatie '. Dit leidt tot de tweede trits hypo
thesen:

Hypothese 2 a
Blootstelling aan televisie beïnvloedt de inschatting van onveiligheid 
in de maatschappelijke werkelijkheid.

Hypothese 2b
Blootstelling aan drama- en am usem entsprogram m a’s beïnvloedt de 
inschatting van onveiligheid in de maatschappelijke werkelijkheid 
sterker dan blootstelling aan televisie in het algemeen.O

Hypothese 2c
Blootstelling aan nieuws-en inform atieprogram m a’s beïnvloedt de 
inschatting van onveiligheid in de maatschappelijke werkelijkheid 
/wakker dan blootstelling aan televisie in het algemeen.

o  o

Bovenstaande hypothesen dragen allemaal een bi- o f  trivariaat karak
ter. De kritiek van Potter (1994) bestaat evenwel daarin dat deze hy
pothesen pas aanvaard kunnen  worden als kan worden uitgesloten 
dat deze relaties tot stand worden gebracht door  derde, in casu con- 
trolevariabelen. Uit eerdere  studies met betrekking tot de subjectie-
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ve factoren die van invloed zijn op inschattingen van criminaliteit en 
onveiligheid is gebleken dat deze sterk geassocieerd zijn met leeftijd. 
Zo komt u i teen  recente onderzoek van het Centraal B u reau v o o rd e  
Statistiek naar voren dat terwijl ouderen  m inder vaak het slachtoffer 
zijn van een delict, zij veel meer kam pen m et angst en onrust  in ver
band met criminaliteit (c b s , 1985; Cozijn & Van Dijk, 1976). 
Daarnaast is gebleken dat inschatting van criminaliteit ook samen
hangt met opleiding en sociale klasse. Mede op grond hiervan wordt 
nagegaan in hoeverre relaties die bij het onderzoek van de hypothe
sen la  tot en met 2c wellicht zijn te wijten aan de werking van rele
vante derde  variabelen:

Hypothese 3
De invloed van blootstelling aan televisie in het algemeen en van 
blootstelling aan program m agenres op de inschatting van criminali
teit en onveiligheid blijft bestaan o n d e r  controle van de variabelen 
leeftijd, opleiding en sociale klasse.

Door G erbner c.s. wordt verondersteld dat kijkers die veel televisie
kijken een beeld van de wereld als zijnde ‘mean and dangerous’ zul
len ontwikkelen. De televisiewereld is immers een wereld waarin ge
weld en machtsgebruik c.q. -m isbruik  doorslaggevend zijn bij de op
lossing van conflicten en problemen. Televisiekijken zou, vanuit 
deze gedachtengang, een positief verband moeten hebben met ano- 
mische gevoelens. De volgende hypothesen hebben betrekking op 
dit veronderstelde verband:

Hypothese 4 a
Blootstelling aan televisie beïnvloedt het hebben van anomiegevoelens.

o  < 1

Hypothese 4!)
Blootstelling aan d ram a-en  am usem entsprogram m a’s beïnvloedt 
het hebben  van anomiegevoelens sterker dan blootstelling aan tele
visie in het algemeen.

n

Hypothese 4c
Blootstelling aan nieuws-en in form atieprogram m a’s beïnvloedt het 
hebben van anomiegevoelens zwakker dan blootstelling aan televisie

O  o

in het algemeen.
n

Het vierde aspect dat door de televisie zou worden gecultiveerd zou 
bestaan in racistische attitudes. Daarvoor zijn zowel theoretische als 
empirische argum enten . Van Dijk (1991) m eent dat de pers minder 
dan voorheen ongenuanceerde  racistische opinies verspreidt. 
Desalniettemin m eent hij dat negatieve stereotypen over etnische 
m inderheden  als zijnde een ‘maatschappelijk p rob leem ’ en als ‘een 
bedreig ing’ nog steeds op grote schaal worden verspreid, ook in 
Nederland. De redenen  daarvoor zijn volgens Van Dijk (1993) gele
gen in de blanke dom inantie  b innen de pers waardoor wordt be-
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paalcl wat de nieuwstopies zijn en op welke wijze daarvan verslag 
d ie n t  te worden gedaan. Deze vaststelling geldt volgens Van Dijk zo
wel voor de schrijvende pers als voor de televisie en de wijze waarop 
d r a m a  en komedies worden geproduceerd  (1993, p. 247). Deze om 
standigheden hebben verstrekkende consequenties: zij vormen zo
wel de inhoud  van de verslaggeving als indirect de etnische attitudes 
van het grote publiek.
Entman (1990; 1992) is in dit opzicht wat voorzichtiger. Hij toont 
aan dat zwarten, op een lokaal televisiestation, systematisch op zo n 
wijze werden geportre tteerd  dat negatieve stereotypen zouden wor
den aangewakkerd: zwarten zouden worden gepercipieerd als zijnde 
maatschappelijke lastposten, die allerlei rechten opeisen zonder dat 
/ ij daar daadwerkelijk aanspraak op zouden kunnen maken. Daarom 
/ouden zwarten mogelijkerwijs als bedreigend worden ervaren 
(Entman, 1992, p. 359). Maar Entman beschouwt dit als een nader te 
onderzoeken hypothese. Hypothese 5a tot en met 5c luiden derhalve:

Hypothese 5a
Blootstelling aan televisie be ïnv loedt de gevoe len s  van etn ische drei-

O  o

g i n g .
n  t i

Hypothese 5b
Blootstelling aan dram a en am u sem en tsp rogram m a’s beïnvloedt de  
gevoelens van etn ische dreig ing  sterker dan b lootste lling  in het alge
meen.

Hypothese 5 c
Blootstelling aan nieuws-en informatieprogramma's beïnvloedt de 
gevoelens van etnische dreiging zwakker dan blootstelling in hel al-
« i  n  O  n

gemeen.

l it eerdere studies met betrekking tot enerzijds anomie en ander
zijds gevoelens van etnische dreiging is gebleken dat deze altitudes 
sterk geassocieerd zijn met het behoren  tot een bepaalde sociale 
klasse, de hoogste opleiding die men heeft voltooid en leeftijd (vgl. 
Scheepers, Felling & Peters, 1990; 1992). In overeenstemming met 
door Scheepers, Felling en Peters (1990; 1992) gespecificeerde theo 
retische veronderstellingen is gebleken dat sociale categorieën clie

ïvig zijn aan con
door etnische m inderheden  bedreigd voelen op de huisvestings-en 
arbeidsmarkt, het meest worden gekenmerkt door zowel anomiege- 
voelens als subjectieve gevoelens dat etnische m inderheden  hen zou 
den bedreigen. Concreet gaat het om handarbeiders, zelfstandigen, 
laag opgeleiden en ouderen . Daarom is het ook hier relevant om na 
ic gaan in hoeverre bepaalde verbanden eventueel te wijten zijn aan 
de invloed van derde variabelen.

Hypothese 6
Dc invloed van blootstelling in het algemeen en van blootstelling

O  o  o
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aan specifieke program m agenres op gevoelens van anomie en etni
sche dreiging blijft bestaan o n d e r  controle van de variabelen leeftijd, 
opleiding en sociale klasse.

Tot zover de theoretische overwegingen en hypothesen m et betrek
king tot de eerste vraag. De tweede algemene vraag die in deze bij
drage aan de orde wordt gesteld heeft betrekking op het ‘main- 
streaming’-idee van Gerbner: bestaat er een verband tussen bloot-O
stelling aan televisie in het algemeen en de mate van homogeniteit 
van inschattingen en attitudes?

Het idee achter deze vraag is dat naarmate mensen m eer blootgesteld
o  O

zijn aan de televisie, zij niet alleen m eer gecultiveerd worden, maar 
bovendien onderling m inder van elkaar gaan verschillen wat betreftO O
inschattingen en attitudes dan mensen die m inder blootgesteld zijn 
aan televisie. Daartoe is de volgende hypothese geformuleerd.

Hypothese 7
Naarmate mensen meer blootgesteld zijn aan televisie is er sprake 
van een grotere hom ogenite it  in hun  inschattingen van criminaliteit 
en onveiligheid en hun gevoelens van anomie en etnische dreiging.

De hierboven geform uleerde hypothesen dragen allemaal een on
conditioneel karakter. De kritiek van Potter (1994) bestaat daarin 
dat, ter toetsing van Gerbners ‘resonance’-hypothese, nader gespeci
ficeerd dient te worden onder  welke om standigheden de boven
staande hypothesen sterker gelden dan o n d e r  andere  om standighe
den. O p  g rond  daarvan willen we de derde  vraag aan de orde stellen: 
onder  welke om standigheden is de relatie tussen blootstelling aan te
levisie enerzijds en inschattingen en attitudes anderzijds sterker dan 
wel zwakker?

L)e belangrijkste conditie die wordt genoem d in de studies van 
G erbner met betrekking tot de relatie tussen blootstelling enerzijds 
en inschattingen van criminaliteit en onveiligheid én he t  hebben 
van anomiegevoelens anderzijds heeft betrekking op de wijk waarin 
men woont (respectievelijk hypothese la, 2a en 4a). De theoretische 
argumentatie  luidt dat, indien men in een relatief criminele wijk 
woont, blootstelling aan televisie in sterkere mate cultiverend werkt 
(i.c. op inschatting van criminaliteit en onveiligheid en het hebben 
van anomiegevoelens) dan wanneer m en in een wijk woont waarin 
criminaliteit relatief weinig voorkomt (Gerbner, Gross, Morgan & 
Signorielli, 1980). Hypothese 8 heeft betrekking op inschattingen:

se 8
De invloed van blootstelling aan televisie op de inschattingen van cri 
minaliteit en onveiligheid is sterker voor inwoners van wijken met 
een relatief hoog percentage criminaliteit dan voor inwoners van wij
ken m e te e n  relatief laag percentage criminaliteit.
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De volgende conditionele hypothese heeft betrekking op anomische 
gevoelens:

Hypothese 9
De invloed van blootstelling aan televisie op anomiegevoelens is ster
ker  voor inwoners van wijken waar een relatief hoog percentage cri
minaliteit is dan voor inwoners van wijken met een relatief laag per
centage criminaliteit.

Met betrekking tot de relatie tussen blootstelling aan televisie en heto  o
hebben van gevoelens van etnische dreiging (hypothese 5a) zijn in 
Nederland slechts enkele contextstuclies voorhanden. Er zijn enige 
empirische indicaties clat extreem-rechtse partijen, waarvan veron
dersteld wordt clat zij vooral een racistisch electoraat aantrekken, 
vooral succesvol zijn in wijken respectievelijk steden en provincies 
waar relatief veel etnische m inderheden  wonen (Van Donselaar 8c 
Van Praag, 1983). De theoretische argumentatie  zou luiden dat, in
dien men in een omgeving woont waar relatief veel etnische m inder
heden wonen, blootstelling aan televisie in sterkere mate effecten 
heeft op gevoelens van etnische dreiging dan wanneer men in een 
wijk woont waarin relatief weinig etnische m inderheden  wonen. De 
volgende conditionele hypothese heeft betrekking op gevoelens van 
etnische dreiging:

Hypothese 10
De invloed van blootstelling aan televisie op gevoelens van etnische 
dreiging is sterker voor inwoners van wijken waar relatief veel etni
sche m inderheden  wonen clan voor inwoners van wijken waar rela
tie! weinig etnische m inderheden  wonen.

O

ln het onderstaande zullen we uiteenzetten op grond  van welke ge
gevens en met welke analyses we de genoem de hypothesen zullen 
toetsen.

Dataverzameling, s teek p ro ef  en representativiteit

Er is een steekproef van 1500 personen getrokken uit het bevolkings
register van de gem eente  Nijmegen, bestaande uit mensen die acht
tien jaar o f  ouder  en jonger clan zeventig jaar waren op het m om ent 
van trekking. Die personen hebben een introductiebrief ontvangen 
met daarin een uitleg over de aard en doelstelling van het onder
hoek. Uiteindelijk zijn daarvan 1275 mensen benaderd  door  in totaal 
122 studenten die daarvoor uitvoerig waren geïnstrueerd  over de

O  i i

vijze waarop zij de respondenten  d ienden  te benaderen  en over de 
nterviewprocedure. Van cle benaderde  personen zijn er 151 bij na- 
ler inzien uitgesloten van het onderzoek om dat zij tijdens cle inter- 
ïewperiocle niet geïnterviewd konden worden. Van de resterende 
124 personen bleken er 592 bereid om mee te doen  aan het oncler- 
oek, hetgeen betekent dat de responserate 52.7% bedraagt.
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O p  grond van Chi-kwadraattoetsen is nadien bepaald of en zo ja, in 
hoeverre de verdeling van een aantal kenm erken (geslacht, leeftijd 
en stadsdeel) b innen  de steekproef afweek van de verdeling van die
zelfde kenmerken binnen de populatie (i.c. Nijmegen). O p  basis van 
deze toetsen bleek de steekproef representatief te zijn voor de ken
merken geslacht en leeftijd. Met betrekking tot het kenmerk stads
deel zijn er evenwel afwijkingen geconstateerd tussen de steekproef 
en de populatie. Blijkbaar is het zo dat de mensen in bepaalde stads
delen meer bereid zijn om mee te werken aan dergelijk onderzoek 
dan in andere  stadsdelen. Desalniettemin beschouwen we deze 
steekproef als geschikt voor het beantwoorden van de vraagstellin
gen. Natuurlijk zullen we enige voorzichtigheid betrachten met uit
spraken over de stadsdelen. Voor specifiekere informatie over een 
en ander  verwijzen we naar Te Grotenhuis en Scheepers (1995).

Operationalisering

Zoals al eerder  is opgem erkt kan blootstelling aan televisie op verschil
lende wijzen worden geoperationaliseerd. In deze studie zullen twee 
daarvan worden toegepast, namelijk de multiplicatieve maat en de 
genremaat. Daarbij sluiten wij aan bij Potters (1994) aanbevelingen. 
De multiplicatieve maat betreft het aantal werkdagen waarop men te
levisie kijkt, vermenigvuldigd met het aantal m inuten televisiekijken 
op zo n dag, plus het aantal m inuten televisiekijken op zaterdag en 
op zondag. Bij deze maat wordt dus rekening gehouden  met de mo
gelijkheid dat kijkers niet elke dag televisiekijken. Tevens wordt reke
ning gehouden  met een verschil in kijkpatroon tussen het weekein
de en werkdagen. Uiteindelijk resulteert dit in de variabele blootstel
ling aan televisie per week (gemiddeld: 14.4 uren; standaarddeviatie: 
10.8 uren). O m dat deze variabele niet normaal verdeeld bleek te 
zijn, is deze in decielen ingedeeld. H ierdoor wordt een m eer nor
maal verdeelde variabele verkregen, terwijl het metrische karakter 
wordt behouden.
De tweede operationalisering van blootstelling aan televisie is de 
mate waarin mensen naar verschillende genres kijken. Daartoe is de 
respondenten  de vraag voorgelegd in welke mate zij naar de volgen
de typen p rogram m a’s kijken: journaal, actualite itenprogram m a’s, 
Nederlandse series, Amerikaanse series, speelfilms, Duitse krimi’s, 
sportp rogram m a’s, showprogram m a’s en spelletjes, praatprogram 
ma's en popmuziek. Om te bepalen of het kijken naar verschillende 
genres terug te brengen is tot een beperkter  aantal dimensies is prin
cipale factoranalyse uitgevoerd. Hieruit volgen in eerste instantie 
vier principale factoren, die echter  niet aan de conventionele crite
ria (eigenwaarde >1; communaliteit  >.20; unidimensionaliteit) vol
deden. Na verwijdering van de genres met een te lage communaliteit 
blijven er twee in terpreteerbare factoren over: enerzijds ‘dram a en 
am usem en t’ (Nederlandse series, Amerikaanse series en showpro
g ram m a’s/spelletjes) en anderzijds ‘nieuws en informatie ' (journaal 
en actualite itenprogram m a’s; zie bijlage: tabel 5).
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In deze studie w orden  vier centrale cu ltivatieconcepten  gehanteerd:  
inschatting van de criminaliteit, inschatting van de (on )ve iligh e id ,  
anom ische gevoe len s  en gevoe len s  van subjectief ervaren etn ische  
dreiging. De inschatting van  de criminaliteit is op  twee wijzen g em eten .  
Allereerst is de  resp on d en ten  gevraagd te schatten hoeveel procent  
van de N ijm eegse  bevolking per jaar slachtoffer wordt van m ishande
ling op  straat of in op en b are  g e le g e n h e d e n .  Daarnaast is de  respon
denten gevraagd te schatten in hoeveel procent van de w on in gen  in 
Nijmegen per jaar wordt ingebroken . Bij de  operationalisering  is 
aangesloten bij de aanbeveling  van Potter (1994) o m  resp on d en ten  
zel f  een  percentage te laten schatten in plaats van een  keuze te ma
ken uit twee voorgegeven  percentages. De kans dat m en  slachtoffer  
van een  inbraak o f  van een  m ishan deling  wordt, schatten de respon
denten op  g em id d e ld  24% respectievelijk 16%. O m dat deze  variabe
len niet norm aal verdeeld  zijn, zijn zij teruggebracht tot 1 1 ca tego
rieën.
De inschatting van  (on) veiligheid w<\n m en sen  is g e m eten  aan de hand  
van twee vragen waarbij de resp on d en t aangeeft in welke mate men  
zich o v e rd a g en  's nachts veilig voelt in de  buurt.

o  n

Anomie is g e m eten  m et recente  vertalingen van de Likert-items van 
Srole (1956; vgl. Scheepers, Felling & Peters, 1992). O m  de schaal
baarheid van de anom ie-item s te bepalen  is een  principale factorana
lyse uitgevoerd (zie bijlage: tabel 6 ). Volgens de reeds eerder  g e 
noem de co n v en tio n e le  schaalbaarheidscriteria resulteerde deze in 
één d im ensie . De betrouwbaarheid (C ronbachs alfa) is .6 6 . 
Vervolgens zijn hiervan de som scores over de items berekend.
De mate waarin m en  zich d oor  a lloch ton en  in e co n o m isch e  zin be
dreigd voelt (Eisinga & Scheepers, 1989) is ge ïn d iceerd  d o o r  vier  
stellingen (zie bijlage: tabel 7). Principale factoranalyse, vo lgens eer
d e r g e n o e m d e  criteria, wijst op  de  u n id im ension a lite itvan  subjectief 
ervaren etnische dreiging. De betrouwbaarheid (C ronbachs alfa) be
draagt .83. Vervolgens zijn ook  hier de som scores over de items bere
kend.

Leeftijd is g e m e ten  d oor  de resp on d en t naar de geb oorted atu m  te 
vragen. De variabele leeftijd is tot zes categorieën  teruggebracht.  
Opleiding is g e m e ten  d oor  de resp on d en t te vragen naar zijn o f  haar 
hoogst g e n o te n  op le id ing . Dit resulteert in een  variabele van tien 
categorieën, lo p en d  van lagere school tot en m et w etenschappelijk  
onderwijs. D eze  variabele is tot zeven categorieën  teruggebracht.  
Sociale klasse is g e m eten  aan de hand van de e g p -classificatie zoals 
deze d oor  Erikson, G oldthorpe en  Portocarero (1983) is ontwikkeld. 
Deze indeling  is nom inaal van m eetniveau en bestaat oorspronkelijk  
uit tien ca tegorieën , die om wille  van de overzichtelijkheid is terugge
bracht tot vijf categorieën . Daarnaast is deze  in d elin g  aangevuld met  
wee categorieën  niet-werkzame m en sen .

‘■'oor de hypothese  over ‘r e so n a n c e ’ (hypothesen  8 , 9 en  10) m o eten  
le resp ond en ten  in twee g ro ep en  verdeeld  w orden. Dit geb eu rt  op
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basis van populatiegegevens van wijken in cle gem eente  Nijmegen 
(1994). Om te bepalen wat de werkelijke gemiddelde kans is om 
slachtoffer te worden van een inbraak of  van mishandeling is lietn
aantal inbraken in een wijk gedeeld door het aantal woningen, en is 
het aantal mishandelingen in een wijk gedeeld door het aantal inwo
ners in die wijk. De kans op een inbraak in een woning is 4.7% (mini
mum = 0%, maximum = 9.6%). Voor de toetsing van de ‘resonance - 
hvpothese van inschatting van inbraken geldt dat respondenten  in 
een criminele wijk wonen indien het percentage inbraken groter of 
gelijk is aan 4.7. Respondenten in een wijk met een lagere kans wo
nen dan in een niet-criminele wijk. De kans om het slachtoffer van 
een mishandeling te worden is één procent (minimum = .3%, maxi
mum = 7.7%). V oorde toetsing van de ‘resonance'-hypothese van in
schatting van mishandelingen geldt dat respondenten  in een crimi
nele wijk wonen indien het percentage mishandelingen groter of ge
lijk is aan één. Is het wijkpercentage lager, dan wonen de 
respondenten  in een niet-criminele wijk. Het percentage allochto
nen voor geheel Nijmegen is 10.4% (minimum = 1.5%, 
maximum = 19.4%). Voorcle toetsing van de ‘resonance’-hypothese 
van subjectief ervaren etnische dreiging geldt clat mensen in een 
wijk met veel allochtonen wonen indien het percentage allochtonen 
groter of gelijk is aan 10.4. O m dat op wijkniveau niet direct een equi
valent voor anomie gevonden kan worden, zal de indeling plaatsvin
den op basis van criminele wijken.

A nalyses

O m dat de theorie rond cultivatie uitgaat van een asymmetrische re
latie tussen blootstelling aan televisie enerzijds en inschattingen van 
en attitudes ten aanzien van de werkelijkheid anderzijds, is in de ana
lyse gekozen voor lineaire regressie. Als afhankelijke variabelen wor
den clan inschatting van cle criminaliteit en (on)veiligheicl, anomie 
en subjectief ervaren etnische dreiging gepostuleerd. De onafhanke
lijke variabelen zijn blootstelling aan televisie, de blootstelling aan 
bepaalde genres en de achtergronclkenmerken leeftijd, opleiding en 
sociale klasse.
Voordat overgegaan wordt naar dc* multivariate analyses is eerst geke-O O / O
ken naar dc bivariate associaties tussen de afhankelijke variabelen en 
cle onafhankelijke variabelen. Dit heeft twee reclenen. Multivariate 
analyse heeft alleen zin als cle bivariate correlatie significant is. Op 
basis van tabel 1 kan worden geconcludeerd clat inschatting van on-

n  o

veiligheid, zowel \s nachts als overdag, niet samenhangt met bloot
stelling aan televisie. Deze concepten worden dan ook niet opgeno
men in de multivariate analyses. Tevens is getoetst of er sprake is van 
een lineair clan wel non-lineair verband tussen blootstelling aan tele
visie enerzijds en de cultivatievariabelen anderzijds1’. Van non-line- 
ariteit bleek geen sprake te zijn. Illustratief hiervoor zijn cle geringe 
verschillen tussen de produktm om entcorrelaties  enerzijds en de 
e ta ’s anderzijds.
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huel i Bivariate produktmomentcorrelaties en eta's tussen blootstelling aan 
televisie en cultivatievariabelen.

Inschatting Inschatting Inschatting Inschatting Anomie Subjectief
inbraken mishan onveiligheid onveiligheid ervaren

delingen overdag 's nachts etnische
dreiging

Blootstelling r: .1 8* .25* .06 .04 .28* .33*
aan televisie eta: .21* .29* .16 .11 .31* .36*

Amusement r: .23* .30* -.02 .08* .29* .39*
en drama eta: .26* .34* .11 .15 .31* .41*

Nieuws en r: .01 .01 .13* .08 .06* .00
informatie eta: .13 .12 .15 .13 .18* .14

’ = significant op 5%

Om cle gep ostu leerd e  verbanden te toetsen wordt stapsgewijze line
aire regressie toegepast. De eerste stap betreft het invoeren van 
blootstelling aan televisie als onafhankelijke variabele. H ier wordt 
voor elke cultivatievariabele een  regressieanalvse gedaan. De tweede

o  /  n

stap behelst het toevoegen  van twee add itionele  onafhankelijke va
riabelen: b lootste lling  aan ‘drama en am usem ent' en ‘nieuws en in
formatie'. In de derde  en laatste stap zullen uiteindelijk de achter- 
grondvariabelen als add itionele  onafhankelijke variabelen worden  
toegevoegd. Bij deze  stapsgewijze procedure wordt telkens getoetst  
of de nieuw ingevoerde onafhankelijke variabelen extra variantie 
verklaren in de cultivatievariabele. O ok wordt o p  deze  wijze duidelijk  
ol liet oorspronkelijke verband tussen b lootstelling  aan televisie en  
de cultivatievariabele blijft bestaan, o f  juist (deels) d oor  derde varia- 
bele(n) wordt verklaard. Tevens kan de relatieve invloed van de ver
schillende variabelen w orden bepaald.
Voorafgaand aan de lineaire regressieanalyse is getoetst o f  bepaalde  
assumpties die ten grondslag  liggen aan deze  analyse procedure al 
dan niet worden g esch o n d en ,  zoals interval m eetniveau, lineariteit

O

en hom oscedasticiteit. De variabelen leeftijd, o p le id in g e n  sociale  
klasse zijn ged u m m ificeerd  om dat zij n iet aan één  o f  m eerd ere  as
sumpties volcleclen. Ten aanzien van cle causale o rd en in g  van theore
tische co n cep ten  b innen  het m od el zal, indien  daar o p  basis van eer
der on d erzoek  aan le id ing  voor is, nagegaan w orden o f  er sprake is 
van wederkerige effecten .

n

Om de relatieve invloed van de verschillende variabelen te kunnen  
bepalen worclt doorgaans naar cle gestandaardiseerde regressiecoëf-  
ficiënten gekeken . In het geval van de g ed u m m ificeerd e  variabelen  
heeft dit g een  zin. Daarom zal op  basis van de ongestandaardiseerde  
i'egressiecoëfficiënten een  z o g e n o e m d e  ‘com pound'-variabele  wor
den gecon stru eerd  (vgl. Eisinga, Scheepers  & Van Snippenburg,
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1989). Dit resulteert uiteindelijk in een  variabele waarvan we de g e 
standaardiseerde regressiecoëffic iënt wel ku n n en  gebru iken  ter be
paling van d e  relat ieve invloed van d e  d esb etreffen d e  variabele. Aan 
de richting van de gestandaardiseerde regressiecoëffic iënt d ient  
m en g een  waarde te h ech ten . D eze  richting is per defin itie  positief. 
V o o r d e  interpretatie van het verband d ient m en in dit geval n a ard e  
ongestandaard iseerde regressiecoëffic iënten  te kijken.
In hypothese  8 , 9 en  10 o n d ersch e id en  wij een  co n d it io n e le  hypo
these: ‘r e so n a n c e ’. O m  te b epa len  o f  hiervan sprake is, wordt g e 
toetst via de  multi-sample optie  b in n en  1.1 s r e l  8  d o o r  de schattin
gen  van de regressiecoëffic iënten  (g a m m a ’s), de (co)varianties tus
sen de onafhankelijke variabelen (p h i’s) en  de variantie van de  
erroren in de afhankelijke variabele (psi) in de e n e  subpopulatie  ge
lijk te stellen aan die in de  andere  subpopulatie  (Jöreskog 8c Sörbom, 
1989, 1993). De nu lhypothese  is dat het m odel voor de  e n e  subpop u
latie niet verschilt van de andere  subpopulatie . De alternatieve hypo
these luidt dat er wel verschillen tussen de subpopulaties  zijn.
De g eh a n teerd e  evaluatiecriteria betreffen zowel het m od el als ge- 

t )  « »

heel als d e  relaties tussen de verklarende en te verklarende variabe
len. O m  de kwaliteit van het totale m odel te toetsen  wordt gekeken

O

naar de Chi-kwadraat in verhouding  tot het aantal vrijheidsgraden. 
Tevens wordt gek ek en  o f  de Chi-kwadraat statistisch significant is. De 
criteria o m  te bepalen  o f  ook  op  specifieke o n d er d e le n  sprake is van 
een  g o e d  passend m od el,  kijken we naar I m odificatie-indices groter 
dan vijf voor b lootste lling  aan televisie, b lootste lling  aan ‘dram a en  
a m u se m e n t’, en b lootste lling  aan ‘nieuws en in form atie ’ en 2 gestan- 
daardiseerde residuen groter dan 1.96 o f  kleiner dan -1.96 voorO
blootste lling  aan televisie, ‘drama en a m u se m e n t’ en  ‘nieuws en in
formatie'. Indien er een  verschil is in de  regressiecoëffic iënten , dan 
d ien en  d eze  coëff ic iën ten  tevens in de theoretisch  voorspelde  rich
ting te wijzen: B,< B9, waarbij B, geldt voor wijken m et lage percenta
ges criminaliteit respectievelijk etn ische m in d erh ed en  en B9 voor wij
ken m et h o g e  percentages.

R esu ltaten

In deze  paragraaf w orden de resultaten gep resen teerd  o p  grond  
waarvan we k u n n en  bepalen  o f  en  in hoeverre de hypothesen  gefal
sifieerd d ien en  te worden.

Eerste orde cultivatie: inschatting van criminaliteit
In tabel 2 staan de resultaten voor wat betreft de eerste orde  cultiva
tie: het d oor  de resp on d en ten  geschatte  percentage  m ishandelingen  
en h et  geschatte  percentage inbraken.
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i abel 2 Eerste orde cultivatie: multiple regressie van blootstelling aan televisie 
en achtergrondkenmerken op inschatting van criminaliteit: woningin
braken en mishandelingen.

Percentage Percenlage
inbraken mishandel ingen

Hypothese 1 a 1 b/1 c 3 1 a 1 b/1 c 3
Blootstelling aan televisie 19* .11* .02 .25* .13* .06

Drama en amusement .17* .07 .23* .12*
Nieuws en informatie -.02 -.01 -.02 -.01

Leeftijd .13* .16*
18-24 ref ref
25-29 (-.07) (-.08)
30-39 (-.35) (-.53)
40-49 (-.59) (-.46)
50-59 (-.49) (-.65*)
60+ (-.81*) (-.85*)

Opleiding .29* .23*
I0-/I0 (1.1 6*) (1.01*)
lbo (1.53*) (1.1 8*)
mavo (1.55*) (.77*)
mbo (.72*) (.65*)
havo/vwo (.66*) (.36)
hbo (.30) (.38)
wo/wo+ ref ref

Sociale klasse .23* .23*
managers ref rei
routine hoofdarbeiders (.89*) (.74*)
zelfstandigen (.95) (.52)
geschoolde handarbeiders (-.17) (-.01)
ongeschoolde handarbeiders (1.26*) (1.04*)
uitkeringsgerechtigden (.37) (.44)
scholier/student (.04) (.39)
huisvrouwen (1.01*) (1.11*)

R-’ .04 .06 .20 .06 .10 .21
Toename R- .02* .14* .04* .11*
N 551 544

‘ = significant op 5%; ref = referentiecategorie; tussen haakjes: ongestanclaardiseerde regres-
siecoëfficiënten

Inbraak
In cle eerste stap zien we clat de invloed van b lootste lling  aan televisie  
op het geschatte  percentage van inbraken redelijk is (hypothese  la:
Ij = .19): naarm ate m en m eer televisie kijkt, schat m en het percenta-
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ge inbraken hoger  in. Na toevoeg in g  van de twee genrespecif ieke  va
riabelen b lootste lling  aan ‘drama en a m u se m e n t’ en ‘nieuws en  in
form atie ’ (hypothese  lb  en  le )  zien we een  significante toen am e in 
de verklaarde variantie. D eze twee p rocen t toen am e kom t bijna g e 
heel voor reken ing  van b lootste lling  aan ‘drama en a m u se m e n t’ die 
in d eze  fase een  gestandaardiseerde regressiecoëffic iënt van .1 7 
heeft. D oor  d eze  toevoeg in g  daalt de invloed van ‘b lootste lling  aan 
televisie a lg e m e e n ’ van . 19 tot .11. B lootstelling aan ‘nieuws en infor-

o  O

matie' heeft  geen  significante invloed o p  het geschatte  percentage  
inbraken. In deze  tw eede fase blijken b lootste lling  aan ‘drama en  
am usem ent' een  grotere invloed en b lootste lling  aan ‘nieuws en in
formatie' een  kleinere invloed te h eb b en  dan b lootste lling  aan tele-

O

visie in het a lgem een . Dit houdt in dat hypothesen  lb  en lc  n iet ver
worpen ku nn en  w orden. In de laatste stap voegen  we de centrale  
achtergrond k en m erk en  toe (hypothese  3). U it de to en a m e van de  
verklaarde variantie (14%) blijkt al dat dit een  belangrijke verkla- 
ringsbron is. D oor  de introductie  van d eze  variabelen blijkt de rol 
van televisie u itgespeeld  te zijn. Zowel de invloed van b lootstelling  
aan televisie als b lootste lling  aan ‘dram a en a m u se m e n t’ blijkt statis
tisch niet significant on d er  contro le  van de achtergrondkenm erken .  
Voorzover m en  waarde h ech t  aan niet-signilicante param eterschat
tingen, dan blijkt dat de o n d er lin g e  verh ou d in gen  tussen blootstel
ling aan televisie in het a lg em een , ‘dram a en a m u se m e n t’ en ‘nieuws 
en in form atie ’ blijven bestaan (vgl. hypothesen  l b e n  l c ) .  H et  be
langrijkste achtergrondk enm erk  1)1 ijkt o p le id in g  te zijn (B = .29). I it 
de ongestandaard iseerde regressiecoëffic iënten  blijkt dat m ensen  
m et een  lagere o p le id in g  een  h o ger  percentage inbraken inschat
ten. O ok  sociale klasse blijkt van belang  te zijn (B = .23). Met nam e  
huisvrouwen, o n g e sc h o o ld e  h a n d -e n  routine hoofdarbeiders blij
ken het percentage inbraken h oger  in te schatten dan de referentie- 
categorie  (i.c. de  m anagers). Leeftijd (B = . 13) heeft ev en een s  een  in
vloed die niet te veronachtzam en is. Tegen de verw achting in schat-O n
ten ou d eren , blijkens de ongestandaard iseerde regressiecoëffic iën
ten, het percentage inbraken lager in dan jongeren .

Mishandeling
Blootstelling aan televisie blijkt een  belangrijke positieve invloed  
(B = .25) o p  h et  geschatte  percentage  m ish an d elin gen  te hebben  
(hypothese  l a ) . Echter, deze  invloed daalt t o t . 13 als voor de gen re
specifieke b lootste lling  aan televisie wordt gecon tro leerd  (hypothese  
lb  en lc ) .  De toen am e in verklaarde variantie is vier procent die, net 
als bij het percentage inbraken, n a g e n o e g  g eh ee l  voor reken ing  
kom t van b lootste lling  aan ‘dram a en am usem en t' (B = .23).  
Blootstelling aan ‘nieuws en in form atie ’ levert o ok  hier g e e n  signifi
cante bijdrage. In d eze  fase heeft b lootste lling  aan ‘drama en amuse
m ent' een  sterkere invloed dan b lootste lling  aan televisie in het alge
m een . De invloed van b lootstelling  aan ‘nieuws en in form atie ’ is klei
ner dan de invloed van b lootstelling  aan televisie in het a lgem een .  
H et toevoegen  van achtergrondk en m erken  (hypothese  3) levert een
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toename van 11 % verklaarde variantie op. W ederom  blijken alle ach- 
tergrondkenm erken afzonderlijk significant bij te dragen aan de ver
klaring van h et geschatte  percentage  m ishandelingen . O pm erkelijk  
is dat de bijdrage van b lootste ling  aan ‘dram a en a m u se m e n t’ on d er  
constanthouding van deze  variabelen blijft bestaan (B = . 1 2 ). 
Hvpothese 1 b wordt n iet verw orpen, h e tg een  tevens ge ld t voor hypo
these lc. Immers, hoew el b lootste lling  aan televisie a lg em een  en aan 
‘nieuws en in form atie ’ beide niet significant zijn, de o n d er lin g e  ver
houdingen zoals die in hypothesen  1 b en 1 c zijn geform u leerd  blij
ven bestaan. Leeftijd heelt een  gestandaardiseerde regressiecoëffi-  
ciënt van .16. Uit de  ongestandaard iseerde coëff ic iën ten  blijkt ook  
hier dat o u d eren  het percentage lager inschatten dan jongeren. D e  
belangrijkste verklarende variabelen blijken ech ter  o p le id in g  en so
ciale klasse te zijn (0 = .23 resp. B = .23). Blijkens cle ongestanclaardi- 
seerde regressiecoëffic iënten  blijken la g e r o p g e le id e n  een  hoger  
percentage te schatten dan h oger  o p g e le id en . Wat betreft sociale  
klasse zien we een  soortgelijk beeld  als bij het percentage inbraken. 
Ook hier verschillen de huisvrouwen, de o n g e sc h o o ld e  h a n d -e n  
routine hoofdarbeiders van de managers: de  m anagers schatten het 
percentage m ish an d elin gen  lager in dan cle e e r d e r g e n o e m d e  cate-

• • •

goneen .
n

Op basis van deze tabel con c lu d eren  wij dat b lootste lling  aan televi
sie in het a lg em een  g e e n  rol speelt bij de inschatting van criminali
teit. Echter, zowel bij cle inschatting van inbraken als bij de inschat
ting van m ish an d elin gen  is cle invloed van b lootstelling  aan ‘drama  
en a m u sem en t’ groter en cle invloecl van b lootste lling  aan ‘nieuws en  
informatie’ kleiner dan b lootste lling  aan televisie in h et  a lg em een  
(hypothesen 11) en lc ) .  De invloecl van b lootste lling  aan televisie in 
het a lgem een  verdwijnt g e h e e l  na introductie  van de achtergrond-  
kemnerken. Voor b lootste lling  aan ‘drama en a m u se m e n t’ geldt dit

O  o

ten dele. In het m od el voor inschattingen van inbraken verdwijnt de  
rol van b lootste lling  aan ‘clrama en  a m u se m e n t’. Echter, in het m o
del voor inschatting van m ishan delingen  blijft b lootste lling  aan ‘dra
ma en a m u se m e n t’, zelfs oncler contro le  van achtergrondkenm er-  
ken, een  invloed te h eb b en . Voor beide  m od e llen  gelclt dat o p le i
ding en sociale klasse de  m eest  verklarende variabelen zijn.

Tweede orde ciiltivatie: attitudes ten aanzien van de werkelijkheid
In tabel 3 staan de resultaten b etreffen de  de tw eede orde cultivade:)ei ó staan cte resultaten oetreirencie cie twee 
anomie en subjectief ervaren etn ische  dreiging.
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tabel i Tweede orde cultivatie: multiple regressie van blootstelling aan televi 
sie en achtergrondkenmerken op attitudes ten aanzien van de werke
lijkheid: anomie en subjectief ervaren etnische dreiging.

Anomie Subjectief ervaren 
etnische dreiging

Hypothese 4a 4b/4c 6 5 a 5b/5c 6
Blootstelling aan televisie .27* .18* .04 .32* .18* .03

Drama en amusement .18* .11* .28* .19*
Nieuws en informatie .02 -.01 -.03 -.06

•

Leeftijd .17* .22*
18-24 (ref) (ref)
25-29 (-.67) (-.50)
30-39 (-.21) (-.21)
40-49 (-.20) (.16)
50-59 (.66) (1.14*)
60+ (.90*) (2.09*)

Opleiding .31* .38*
I0-/I0 (2.38*) (4.44*)
lbo (2.53*) (3.44*)
mavo (1.64*) (1.88*)
mbo (1.32*) (2.35*)
havo/vwo (.65) (1.80*)
hbo (.47) (.78*)
wo/wo+ (ref) (ref)

•

Sociale klasse .09* 12*
managers (ref) (ref)
routine hoofdarbeiders (-.07) (-.36)
zelfstandigen (.36) (1.50)
geschoolde handarbeiders (-.54) (-.08)
ongeschoolde handarbeider;5 (.41) (.64)
uitkeringsgerechtigden (.35) (-.35)
scholier/student (-.08) (-.05)
huisvrouwen (.34) (.65)

RJ .07 .10 .24 .10 .16 .39
Toename RJ .02* .14* .06* .23*
N 568 555

* = significant op 5%; rel’ = referentiecategorie; tussen haakjes:' 
siecoëfficiënten

ongestandaardiseerde regres-

Anomie
Iii eerste instantie blijkt blootstelling aan televisie een belangrijke ii
vloed (B = .27) te h eb b en  op  an om ie  (hypothese  4a). Na toevoeging  
van de twee indices voor genrespec if ieke  b lootste lling  stijgt dever-
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klaarcle variantie van zeven tot tien procent (hypothese  4b en 4c).  
Deze toen am e is toe te schrijven aan b lootste lling  aan ‘drama en  
am usem en t’ (hypothese  4b: B = .18). B lootstelling aan ‘nieuws en in
formatie’ speelt g een  rol bij a n o m ie  (hypothese  4c). D oor  de intro
ductie van de gen respec if ieke  b lootste lling  daalt de invloed van alge
mene b lootste lling  t o t . 18. In deze fase is de invloed van b lootste lling  
aan televisie in het a lg em een  van een ze lfd e  om vang als van blootstel
ling aan ‘drama en am usem ent'.  D oor het toevoegen  van de ach te r- 
grondkenm erken (hypothese  6 ) in het verklaringsm odel (toen am e  
R -= 14%) verdwijnt de  invloed van b lootste lling  aan televisie in het  
algemeen op  a n o m ie  g eh ee l .  I Ivpothese 4a m oet dan o ok  worden  
vei worpen. De invloed van b lootste lling  van ‘drama en am usem ent'  
op anom ie  daalt tot .11, maar blijft statistisch significant. H ypothese  
4b kan dan ook  niet w orden verw orpen. Voorzover m en  waarde  
hecht aan niet-signifïcante param eterschattingen, kan ook  hypothe
se 1c niet w orden verw orpen. O p le id in g  is in dit uiteindelijke m odel  
de belangrijkste verklarende variabele (B = .31). Het zijn voo rn am e
lijk de la g e r o p g e le id e n  die anom isch  zijn. Leeftijd heeft  een  belang
rijke invloed o p  a n o m ie  (B = .17). Uit de  ongestandaardiseerde  
regressiecoëfficiënten blijkt dat d e  ou d eren  m eer  anom isch  zijn dan  
de jongeren. Sociale klasse heelt een  redelijke invloed (B = .09). Er 
/ ijn evenwel g een  significante verschillen met cle referentiecategorie  
(i.c. cle m a n a gers) .
Ten aanzien van de causale o rd en in g  tussen a n om ie  en blootstellingO O
aan televisie is op  basis van eerder o n d erzo ek  geb leken  dat cle o m g e 
keerde relatie ook  plausibel is. Frissen (1992, p. 165) vindt in haar 
onderzoek naar veelkijken als sociaal h an d elen  een  belangrijk effect  
van fatalisme (an om ie)  op  b lootste lling  aan televisie. O m  te bepalen  
in welke mate dit causale verband in ons o n d erzoek  aanwezig is, is 
hiervoor gecon tro leerd  met behu lp  van i j s r e i .: we heb b en  nam e
lijk wederkerige effecten  tussen b loootste lling  aan ‘drama en am use
ment' en a n o m ie  gespecificeerd . O p  grond  van inspectie van de pa
rameterschattingen van dit m od el zijn we tot cle conclusie  g ek o m en  
dat de effecten  van b lootste lling  aan ‘clrama en a m u se m e n t’ op  an o
mie substantieel groter zijn clan vice versa.

\

Subjectief ervaren etnische dreiging  
In de eerste stap (hypothese  5a) blijkt a lg em en e  b lootste lling  aan te
levisie een  belangrijke invloecl te h eb b en  op  cle subjectief ervaren et
nische dreig ing  (B = .32). D oor  de toevoeg in g  van genrespecifieke  
blootstelling aan televisie stijgt de verklaarde variantie van 1 0 % naar 
16% (hypothese  5b en 5c). D eze stijging kom t volled ig  op  reken ing  
van blootstelling aan ‘drama en am usem ent' (B = .28). B lootstelling  
aan ‘nieuws en in form atie ’ heeft  g een  invloed op  cle subjectief erva
ren etn ische dreiging. D oor cle belangrijke invloed van blootstelling

O  n  O  * J  O

aan ‘drama en am usem ent' daalt cle invloed van a lg em en e  blootstel
ling aan televisie van .32 tot .18, h e tgeen  n o g  steeds significant is. DitO 7 o O O
betekent echter  dat cle invloed van blootste lling  aan ‘drama en am u
sement' groter is dan blootstelling aan televisie in het a lgem een . De

o  n  O
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invloed van b lootstelling  aan ‘nieuws en  in form atie ’ is kleiner dan
o

blootste lling  aan televisie in het a lgem een . D oor  o p n a m e  van de ach- 
lergron d k en m erk en  (hypothese  6 ) neem t de verklaarde variantie 
m et 23% toe. De invloed van a lg em en e  b lootste lling  aan televisie ver
dwijnt hierdoor. H ypothese  5a m oet  dan ook  w orden verw orpen. De 
invloed van b lootste lling  aan ‘drama en am usem ent' daalt tot .19, 
maar blijft significant. D aarm ee is deze  invloed sterker dan die van 
televisie a lgem een  en kan hypothese  5b niet w orden gefalsifieerd. 
Blootstelling aan ‘nieuws en in form atie ’ heeft  o ok  in deze  fase geen  
invloed op  subjectief  ervaren etn ische  dreiging. Voorzover m en  
waarde h ech t  aan niet-significanie param eterschattingen kan ook  
hier hypothese  5c niet w orden verw orpen. Bij de ach tergrond ken
m erken blijkt w ed erom  o p le id in g  de belangrijkste verklarende varia
bele  te zijn (B = .38). H et zijn voornam elijk  de lager o p g e le id en  te 
zijn die m en en  clat a llo ch to n en  een  gevaar voor hun e igen  positie  
b etek en en . Leeftijd draagt ev en een s  belangrijk bij tot de ervaren  
dreig ing  (B = .22). In dit geval zijn het voornam elijk  de oucleren die 
d en k en  clat hun positie d oor  de a llo ch to n en  worclt ondergraven .  
O ok  sociale klasse draagt significant bij tot subjectief ervaren etn i
sche dreig ing  (B = . 12). Echter, de  o n d er lin g e  verschillen m et de ma
nagers als referend ecategorie  zijn niet significant.

Ma instrea m i ng
O m  te toetsen o f  er sprake is van ‘m ainstream ing' (hypothese  7) 
wordt gek ek en  naar cle standaarddeviaties van de cultivatieconcep-  
ten ged ifferen tieerd  naar verschillende niveaus van b lootste lling  aan 
‘dram a en a m u se m e n t’ (zie figuur 1). O m dat, blijkens tabel 1, bloot
stelling aan ‘clrama en am usem ent' het sterkst sam en h an gt m et de  
cultivatievariabelen, zal de analyse daarop toegepast w orden.

f ig u u r  i 'Mainstreaming' in termen van standaarddeviatie.

In tabel 4 staan de standaardcleviaties van cle cultivatievariabelen al 
gezet tegen  cle categorieën  van b lootste lling  aan ‘dram a en  am use
m ent'. Per cultivatieconcept kan in de kolom  afgelezen  w orden  in
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welke mate de spreid ing varieert naarm ate b lootste lling  aan ‘drama  
en a m u sem en t’ to en eem t. Uit de k o lo m m en  m et de standaarddevia
ties blijkt dat er g een  sprake is van daling in de standaarddeviatie. Dit 
wijst erop dat er voor g e e n  van de cu ltivatieeoncepten  ‘mainstre
aming kan w orden  vastgesteld (zie tabel 8 in de bijlage voor de addi
tionele tabellen voor b lootste lling  aan televisie a lg em een  en  b loot
stelling aan ‘n ieu w sen  in form atie ’).

[abel a 'Mainstreaming'en blootstelling aan 'drama en amusement': 
standaarddeviaties.

Percentage
inbraken

Percentage
mishandelingen

Anomie Subjectief ervaren 
etnische dreiging

sd n sd n sd n sd n

3 1.93 183 1.42 177 2.38 I 85 2.83 178
4 1.55 119 1.27 120 2.57 120 3.16 119
5 2.03 79 1.50 77 2.91 82 3.08 81
6 2.05 46 1.98 45 2.57 51 3.39 51
7 2.12 37 1.48 37 3.17 37 3.39 35
8 2.61 33 2.66 32 4.05 34 4.27 33
9 1.60 15 1.65 16 3.47 17 3.88 17

10 2.81 14 2.40 13 3.46 15 3.43 14
11 2.07 14 2.23 15 2.69 15 4.21 15
12 2.03 13 1.22 12 2.73 14 3.25 13
13 2.65 3 .58 3 2.38 4 5.85 4
15 3.19

Resonance

6* 2.66 6 4.21 5 2.04 6

Een van de centrale hypothesen  is dat cultivatie in bepaalde om stan
digheden sterker is dan in andere  o m stan d igh ed en . Voor de cultiva-O O
tieconcepten is nagegaan o f  er sprake is van ‘reso n a n ce ’: de  dubb ele  
dosis. Voor elk van de vier cu ltivatieconcepten  w orden de m en sen  in- 
gecleeld in twee subpopulaties: m en sen  w o n en d  in wijken m et een  
laag o f  h o o g  percentage m ish an d elingen , inbraken o f  a lloch tonen .  
De nu lhypothese  is dat er g een  verschil is tussen de twee subpopula
ties: cultivatie d o o r  televisie verloopt in beide  g ro ep en  identiek. De 
alternatieve hypothese  is dat cultivatie in wijken m et een  h o o g  per
centage m ish an d elin gen , inbraken o f  a lloch ton en  sterker is clan in 
wijken m et een  laag percentage (zie figuur 2 ).
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blootstelling aan televisie

f ig u u r  2 'Resonance'-hypothese.

Inschatting van  cnrninalitrit
O

Ten b eh oeve  van hypothese  8 over ‘re so n a n c e ’ en de inschatting van 
criminaliteit wordt de toets twee maal doorgevoerd: voor de inschat
ting van het percentage inbraken en voor het percentage  mishande 
lingen.O
De Chi-kwadraat van het m od el voor het percentage inbraken be
draagt 81.80 met 28 vrijheidsgraden. Dit betekent dat de Chi-kwa
draat niet significant is (p=.28). Het m od el als g e h e e l  is go ed . Alle 
m odificatie-indices zijn k leiner dan vijf, en  alle gestandaardiseerde  
residuen zijn niet significant. Kortom, er is in het geval van het g e 
schatte percentage inbraken g een  sprake van ‘re so n a n c e ’.
Bekijken we het m odel van de inschatting van het geschatte  percen
tage m ish an d elin gen , dan m oet o p  basis van de evaluatiecriteria g e 
con c lu d eerd  worden dat is er ev en een s  g een  reden is ‘r e so n a n c e ’ te

O

veronderstellen . De Chi-kwadraat is statistisch niet significant  
(%2 = 34.28; elf = 28; p = .19). A lleen  d e  m odificatie-index voor de  va- 
riantie van b lootste lling  aan televisie is groter dan vijf. In de subpo-  
pulatie waar veel m ish an deling  plaatsvindt, zijn er twee significante  
residuen'. H et voorspelde  verschil in effectparam eters voor b loot
stelling o p  inschatting van het percentage  m ish an d elin gen  is echter  
niet aanwezig.o

Kortom, voor zowel het geschatte  p ercentage  inbraken als het g e 
schatte percentage m ish an d elin gen  zijn er g een  aanwijzingen voor  
‘re so n a n c e ’. H ypothese  8 m o et  dan ook  w orden verw orpen.

Anomie
Voor h et  cu ltivatieconcept a n o m ie  is de toets o p  ‘r e so n a n c e ’ ook  
twee maal doorgevoerd: eerst voor wijken ged ifferen tieerd  naar het 
aantal inbraken, en dan ged ifferen tieerd  naar het aantal m ishande
lingen. Bekijken we eerst het m od el ged ifferen tieerd  naar wijken 
waar veel dan wel w einig  wordt ingebroken , dan is de Chi-kwadraatO O
36.40 met 28 vrijheidsgraden (p=. 13). Er zijn twee significante m odi
ficatie-indices8. Er zijn g een  significante residuen. Er is hier dan ook  
g een  aanle id ing  om  het effect van b lootste lling  aan televisie te diffe-
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rentiëren naar wijken m et veel o f  w ein ig  inbraken.
I Iet m odel voor a n o m ie  ged ifferen tieerd  naar m ish an delingen  le
ven een  Chi-kwadraat o p  van 37.32 met 2 «S vrijheidsgraden (p = .11). 
Ki is een  significantie m odificatie-index voor de  variantie van b loot
stelling aan televisie. In wijken m et relatief veel m ish an d elin gen  h eb 
ben zowel b lootstelling aan televisie als b lootste lling  aan ‘drama en  
am usem en t’ een  significant residu. Echter, ook  hier levert een  ged if
ferentieerd effect van b lootste lling  in het a lg em een  en blootstelling  
in het b ijzonder o p  a n o m ie  g een  verbetering op  in het m odel.
I Ivpothese 9 m oet  clan o ok  w orden verw orpen.

Subjectief ervaren dreiging vcm etnische minderheden 
1 Iet m od el voor subjectief ervaren etn ische dreig ing  als g e h e e l  is 
voor verbetering vatbaar. D e Chi-kwadraat statistisch significant  
( /-  = 51.57, df = 28, p = .00). O ok  zijn er significante modificatie-indi 
ces en gestandaardiseerde r e s id u e n 1. O ok hier zijn echter  g een  aan
wijzingen v o o r e e n  ged ifferen tieerd  verband tussen b lootste lling  in 
bet a lgem een  o f  specifiek met subjectief ervaren etn ische  dreiging.  
Hvpothese 10  worclt clan ook  gefalsifieerd.

Conclusies en discussie

Deze studie is er op  gericht de  cultivatietheorie voor de recente  situ
atie van 1994 te toetsen. I lier voor is eercler al een  aantal red en en  ge-o
geven. Als eerste is daar cle veranderde mecliasituatie in N ederland .o
Ten tijde van Bouw m ans dataverzam eling in 1979 voor zijn ctiltivatie- 
analyse waren er maar twee N ederlandse  televisiestations. In het jaar 
1994 waar deze  stuclie over gaat waren er reecls vijl. Mecle cloor deze  
toename is cle g e m id d e ld e  b lootstelling  aan televisie in de loop  der  
jaren to e g e n o m e n . Ten tw eede is er cloor de jaren h een  niet alleen  
theoretische maar ook  m eth o d o lo g isch e  kritiek gew eest op  het gang
bare cultivatieonderzoek. Deze kritiek is in dit o n d erzoek  clan ook  
verdisconteerd.
Op basis van d e  voorgaande analyses is een  aantal conclusies  te for
muleren, te b eg in n en  met b lootste lling  aan televisie. Uit cle factor
analyse b leek  dat in het kijken naar televisie twee d im ensies  o n d er
st heiden kunnen  worden: ‘drama en am usem ent' en ‘nieuws en in
formatie’. G ezien dit resultaat kan worden g eco n c lu d eerd  dalo
blootstelling aan televisie ged ifferen tieerd  plaatsvindt. H et wijst uit 
(lat het kijken naar televisie niet betek en t dat m en  naar alles kijkt.
Was clit wel het geval, dan zou de factoranalyse op  cle verschillende  
genres maar in één  d im en sie  m o g en  resulteren.
De tweede conclusie  luidt clat, in tegenste lling  tot cle situatie zoals 
die in 1980 d oor  Bouwman in N ederland  is aangetroffen , er in

n

Nijmegen in 1994 wel sprake is van cultivatie cloor televisie. H oew el  
de cultivatietheorie in e n g e  zin wordt gefalsifieerd -  b lootstelling

o  o  o

‘tan televisie in het a lg em een  heeft geen  invloed op  inschatting over  
cn attitudes ten aanzien van cle m aatschappelijke w erkelijkheid -  
voor drie van de zes cultivatievariabelen, blijkt b lootste lling  aan ‘dra-
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ma en am usem ent' wel degelijk een  effect te hebben  op  het geschat
te percentage m ish an d elin gen , a n om ie  en  de subjectief ervaren etni
sche dreiging. De eerder  g e n o e m d e  differentiatie van b lootste lling  
naar genres  is, getu ige  deze bevinding, zinvol: er is niet a lleen  een  
ged ifferen tieerd  kijkpatroon, maar er is ook  een  ged ifferentieerd  
cultivatie patroon.
Indien we kijken naar de relatieve bijdrage van b lootste lling  aan tele
visie en  achtergrond k en m erken  ter verklaring van de cultivatiecon-  
cep ten , dan constateren wij het vo lgende . Kijken we naar de  totale  
uniek verklaarde variantie 10 als percentage  van de totaal verklaarde 
variantie, dan varieert deze voor de ach tergrondk en m erk en  (leef
tijd, o p le id in g e n  sociale klasse) van 52% (inschatting inbraken) tot 
70% (inschatting m ish a n d e l in g e n ) . Echter, b lootste lling  aan televi
sie (a lgem een  en genrespecifiek) verklaart daar b oven op  3% voor  
het m od el van het geschatte p ercentage  inbraken, 9% voor anom ie ,
1 7% voor het geschatte  percentage m ish an d elin gen  en 14% voor liet 
m odel van subjectief ervaren etn ische dreig ing  (zie ook  bijlage: tabel 
9). D eze bijdrage in de verklaarde variantie van de cultivatieconcep-  
ten is niet te verwaarlozen.
D e derde conclusie  betreft de theoretische aanvullingen ‘mainstre- 
a m in g ’ en ‘reso n a n ce ’. Voor deze theoretische verw achtingen zijn in 
de em pirie  g een  aanwijzingen gevon d en . D aarm ee w orden deze hy
p oth esen  dan o ok  gefalsifieerd. Daarbij m o et  m en  wel b ed en k en  dat 
in deze studie ‘resonance' in term en  van crim inaliteit in cle wijk en  
etn ische sam enste lling  van de wijk is ingevuld. Het blijft m ogelijk  
dat, ind ien  andere theoretische invullingen van ‘re so n a n c e ’ worden  
gekozen , dit fe n o m e e n  a lsnog kan w orden op gesp oord .

Enkele kantteken ingen  zijn ech ter  n o g  op  zijn plaats. D e steekproef  
voor dit on d erzoek  betreft slechts een  m iddelgrote  stad in Neder-

M

land. Het generaliseren  van de resultaten naar de N ed er lan d se  situ
atie is dan ook  voorbarig. O ok  wat betreft de ‘reso n a n ce-h y p o th ese  
d ien t en ig e  voorzichtigheid  in acht g e n o m e n  te w orden. Zoals eer
der verm eld, is niet g e h e e l  duidelijk o f  en , zo ja, in hoeverre  cle wij
ken representatief zijn voor de N ijm eegse  bevolking. De vraag blijft 
dan o ok  o f  er werkelijk g e e n  sprake is van ‘re so n a n c e ’ o f  dat dit g e 
maskeerd wordt d oor  structurele verteken ingen  in de subpopulaties. 
O ok wat betreft de sterkte van het cultivatie-effect willen we n o g  en i
ge voorzichtigheid  betrachten: het cultivatie-effect zou m ogelijker
wijs em pirisch gered u ceerd  k u n n en  w orden d oor  w ederkerige effec
ten, a lhoew el we in deze  bijdrage n og  g een  aanwijzingen hebben  ge
vonden . We stellen ons  ten d oe l om  in voortgezette  studies  
dergelijke effecten  nader te specificeren , w anneer  daartoe theoreti
sche aan le id ingen  zijn.
D eze conclusies  en kantteken ingen  in o g en sch o u w  n e m en d , is er 

.een  aantal aanbevelingen  te form uleren . In 1980 werd g e e n  cultiva
tie en in 1994 wel cultivatie geconstateerd . D eze verandering treedt 
o p  in een
kenis vertoont m et het  Am erikaanse m edialandschap. Immers, het
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a a n t a l  zen duren  per zen d er  is sterk uitgebreid  en  h et  aantal zenders  
is sterk uitgebreid. Recentelijk n o g  zijn de zenders Veronica, s u s  6 
en t v  10 G old op de kaart van het N ed er lan d se  m edialandschap ver
s c h e n e n .  Wij con c lu d eren  dan ook  dat er in deze  situatie steeds  
meer reden is om  cultivatie in N ederland  te o n d erzoek en .
Daar de conclusies  ten aanzien van de cultivatietheorie alleen ge ld ig  
zijn voor de N ijm eegse situatie, zou dit gerep liceerd  m o eten  w orden  
voor de g e h e le  N ederlan dse  bevolking. Voor wat betreft de keuze  
van de cultivatievariabelen is in deze studie aangeslo ten  bij de c o n 
cepten die doorgaans daarvoor worden gebruikt. O m  beter te kun
nen bepalen  in welke term en er cultivatie plaatsvindt, wordt dan ook  
gepleit voor een  hern ieuw de boodschapanalyse op  het televisieaan- 
bod in N ederland . Dit geldt te m eer  gezien  de  steeds terugkerende  
invloed van b lootste lling  aan ‘drama en a m u se m e n t’ op  de verschil
lende cultivatieconcepten . H ier rijst de vraag wat zo bijzonder is aan 
deze d ram a-en  am u sem en tsp rogram m a’s. Vooralsnog is er in deze  
studie vanuit gegaan dat het program m a-aanbod, in het bijzonder  
dat van fictie, voor een  belangrijk deel Am erikaans van aard is. De 
veronderstellingen over het  N ederlandse  boodschapsysteem  zijn 
clan ook  ten de le  gebaseerd  op  bevindingen  over het Am erikaanse  
boodschapsysteem (i.c. ‘dangerous ancl m ean w orld’). De bevindin
gen zijn echter  van dien  aard dat de vraag rijst wat de in h ou d  van 
deze dram a-en  am u sem en tsp rogram m a’s in het N ederlandse  b o o d 
schapsysteem is. D e gecon sta teerd e  cultivatie d oor  televisie kan en er
zijds het gevo lg  zijn van het to e g e n o m e n  aanbod, resulterend in 
meer b lootste lling  aan televisie. Anderzijds kan o ok  de aard van het  
aanbod (i.c. het boodschapsysteem ) in de loop  cler jaren zijn veran
derd. De n ieuw e co m m erc ië le  zenders kenm erken  zich d oor  pro
gramma's van overw egen d  Am erikaanse origine. Het gaat clan niet 
alleen om  de portrettering van gew eld  in program m a’s, maar ook  
om de portrettering van etn ische m in d erh ed en  in deze program 
ma’s. Blijkens de resultaten kan g eco n c lu d eerd  worden dat kijkers 
naar ‘drama en am usem en t' zich d oor  etn ische m in d erh ed en  be
dreigd voe len . Een hern ieuw de boodschapanalyse m oet hierover uit-

sei geven.
O
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t a b e l 5 Principale factoranalyse van televisiegenres (varimax geroteerd)
(n = 582).

Faclorladingen Communaliteit 
Drama en Nieuws en 

amusement informatie

Nederlandse series 
Amerikaanse series 
Showprogramma 's/spelletjes 
Journaa
Ac t u a I i te i te n p rog ra m m a 's

Eigenwaarde 
%  verklaarde variantie 
Cronbachs alfa

.89

.55

.51

1.83 
36.5 

.68

.72

.70

1.51
30.3

.67

.36

.25

.22

.26

.26

Factorladingen kleiner dan .10 zijn niet weergegeven

t a b e l(> Principale factoranalyse van anomie (N = 558).

Factor- Commu 
ladingen naliteit

Om een beter bestaan te krijgen ben je te veel 
afhankelijk van geluk

Het heeft helemaal geen zin om naar politieke 
instanties te schrijven omdat die toch helemaa 
niet geïnteresseerd zijn in de problemen van de 
gewone man

.6 1

59

.23

.21

n tegenstelling tot wat er steeds beweerd wordt, 
gaat het de gewone mensen steeds slechter 55 .19

Zoals de toekomst er nu uitziet, is het onverant 
woord om kinderen op de wereld te zetten

Eigenwaarde 
%  verklaarde variantie 
Cronbachs alfa

.55

1.99
49.8

.66

.19
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tabel 7 Principale factoranalyse van subjectief ervaren dreiging door 
allochtonen (N = 533).

Factor- Commu 
ladingen naliteit

Onderwijs aan kinderen van gastarbeiders gaat len koste
van de Nederlandse kinderen .72 .43

Gastarbeiders komen bij het toewijzen van huizen eerder
aan de beurt dan Nederlanders .71 .41

Gastarbeiders die een winkel beginnen, pikken het werk
van de Nederlandse middenstanders in .81 .52

prmop>n v m i  iri£>n n Ï 6 t

nodig zijn, als er niet zoveel werkloze gastarbeiders waren .75 .47

Eigenwaarde 2.69
%  verklaarde variantie 67.3
Cronbachs alfa .83

in u 'Mainstreaming'en blootstelling aan televisie algemeen en blootstelling 
aan nieuws en informatie.

Percentage
inbraken

Percentage
mishandelingen

Anomie Subjectief ervaren 
etnische dreiging

sd n sd n sd n sd n

Blootstelling aan televisie algemeen
I 1.93 105 1.57 101 2.58 103 3.09 101
2 1.75 231 1.49 230 2.62 236 3.17 233
3 2.01 98 1.60 97 2.34 101 3.26 98
4 2.37 60 1.65 60 3.33 61 3.44 58
5 2.48 36 i  11 35 3.61 38 4.09 38
6 2.02 16 1.98 16 2.81 17 2.77 16
7 3.21 5 2.12 5 3.76 7 4.15 5
8 3.54 6 3.25 6 4.45 7 4.61 7
9 2.51 5 3.32 4 3.40 4 4.32 5
10 3.21 3 2.08 3 1.00 3 3.2 I 3

Blootstelling aan 'nieuws en informatie'
2 2.19 12 1.47 12 2.23 12 3.39 10
3 1.50 17 1.81 16 3.16 17 3.79 17
4 2.02 40 1.60 39 2.47 40 3.27 40
5 2.30 56 1.79 54 2.20 59 3.37 57
6 1.91 106 1.62 105 2.90 110 3.90 108
7 1.75 89 1.71 87 2.92 90 3.21 90
8 2.02 105 1.80 104 2.73 108 3.30 106
CJ 1.74 65 1.33 64 2.76 69 3.25 66
'0 2.52 75 1.94 75 3.60 77 3.82 75
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Tclevisie
Achtergrondkenmerken

%  televisie 
%  achtergrond 
%  niet-uniek

t a b e l ') Uniek verklaarde varianties door blootstelling aan televisie en achter 
grondkenmerken.

Percentage
inbraken

Percentage
mishandelingen

Anomie Subjectief ervaren 
etnische dreiging

.198 .210 .238 .391

.005

.139
.019 
.109

.013

.142
.033
.231

3.45
70.33
26.23

17.07 
51.82 • 
31.11

9.34
59.70
30.96

14.33
59.08
26.59

N oten

1 Zo luidt bijvoorbeeld de  vooronderstelling  dat hel verschil in scores op  cultivatic- 
items met betrekking tot geweld tussen zware en lichte kijkers woonachtig in een 
gewelddadige wijk g ro te r  zal zijn dan het verschil tussen de scores van /ware en lich- 
le kijkers in een  niei-gewelddadige wijk.

2 ln deze traditie is blootstelling altijd vastgesteld d o o r  middel van een  vraag naar 
‘self-reported bchavior’. Maar er bestaat veel variatie in de fo rm ulering  van de 
vraag. Zo heeft m en in sommige onderzoeken  gekozen v o o re e n  globale meting van 
de u ren  die de responden ten  v o o rd e  televisie d o o rb ren g en  (Gerbner, Gross, Eelev. 
Jason-Beeck,Jeffries-Fox & Signorielli, 1 V>77; Gross & Jeffries-Fox, 1978; Morgan, 
1983; 1984; 1986). In an d e re  onderzoeken  heelt m en vastgesteld hoeveel uren  de 
re sp o n d en ten  naar  bepaalde  soorten p ro g ra m m a ’s kijken (Potter, 1986). In weer 
an d e re  onderzoeken  heeft m en vastgesteld hoeveel lijd de responden ten  naar spe
cifieke p ro g ra m m a ’s kijken: soms globaal (bijv. Carlson, 1983); soms via de zoge
n aam d e  d ag b o ek m eth o d e  (Hawkins& Pingree, 1980; 1981 ) ;e n  soms met een p ro 
ced u re  om vast te stellen met hoeveel aandacht de  re sp o n d en ten  kijken (Rouner, 
1984). Tot slot heeft men in som mige studies vastgesteld hoeveel ja a re e n  respon
den t  reeds naar  een bepaald  specifiek p rog ram m a heeft gekeken (Carveth ¿c 
Alexander, 1985).

3 G e rb n e r  illustreert ‘m ains tream ing’ aan de hand  van de gem idde lde  score op  een 
cultivaiieconcepi. Hij onderscheid t  dan  twee g roepen  o p  basis van een  d e rd e  varia
bele, waarvan, in het geval van ‘m ains tream ing’, de  gem idde lden  in de g ro ep  lichte 
kijkers verder uit elkaar liggen dan cle gem idde lden  van de zware kijkers. Een p ro
bleem hierbij is dal hij a p r i o r i  moet aangeven hoe de  twee g roepen  -  de  d e rd e  va
riabele -  gedefin ieerd  d ienen  te worden.

4 In de loop van 1995 is het aantal stations dat zich prim air  op  de N ederlandse  markt 
richt uitgebreid  met o n d e r  an d e re  s b s ö , Veronica, t v  10 Gold en T h e  Music 
Factory.w

5 De gem idde lde  kijktijd per  dag per jaar, gem eten  in de  m aand  maart in de  periode 
1980-1994 in m inu ten  is als volgt: 1980: 105; 1981:98; 1982:99; 1983: 102; 1984:
I 10; 1985: 106; 1986: U I ;  1987: 105; 1988:-; 1989: 1 16: 1(.)'.)(): 1 16; 1991: 139; 1992: 
149; 1993: 148; 1994: 154 ( n o s / k l o , 1994). De kijktijd to te n  m et 1987 is bepaald 
aan de hand  van een d ag b o ek m eth o d e  voor de tijdspanne tussen 18:00 cn 24:00 
uur. Vanaf 1989 is de  kijktijd vastgesteld met een kijkmeter en heeft m en, als reactie 
op  de invoering van middagtelevisie, de  kijktijd gem eten  g e d u re n d e  het gehele  et
maal.

6 Deze toets voor lineariteit is een optie  b innen  de s p s s -p rocedure  m e a n s .
7 I Iet betreft h ier de variantie van blootstelling aan televisie in het a lgem een  cn cle va- 

r ian tievan blootstelling aan ‘d ram a  en a m u se m e n t’.
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S Dit betreft de  covariantie tussen leeftijd en op le id ing  voor beide g roepen  en de va- 
riantie van de  alliankelijke variabele anomie.

9 Zo zijn de  modilicatie-indices van de varianties van blootstelling in hc*t a lgem een en 
‘nieuws en in fo rm atie ’ en de covariantie van ‘d ram a en a m u se m e n t’ met leeftijd 
gro ter dan vijf. ( )ok zijn e r  significante resicluele varianties van blooLstelling aan te
levisie in bet a lgem een  en ‘d ram a  en am usem ent in liet b ijzonder significant in 
beide subpopulaties. Daarnaast is e r  een  significant residu voor de  covariantie tus
sen blootstelling aan ‘d ram a  en am u sem en t '  en sociale klasse in wijken met relatief 
veel a l lochtonen .
De uniek verklaarde variantie d o o r  een onafhankelijke variabele in een afhankelij
ke variabele is gelijk aan de  daling van de  verklaarde variantie als de  be treffende  o n 
afhankelijke variabele uit het geschatte  model wordt verwijderd.
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