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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Tienerbladen zijn populair bij veel adolescenten. Bovendien zijn tienerbladen een 
belangrijke bron van informatie over verscheidene onderwerpen, specifiek toegesneden op 
tieners. Dit geldt vooral voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan seks en relaties. Gezien 
het belang van tienerbladen voor de seksuele socialisatie van adolescenten en vooral van 
tienermeisjes, is de seksgerelateerde inhoud van meidenbladen vrij vaak aan bod gekomen 
in onderzoek. Bestaand onderzoek is echter voornamelijk verricht vanuit het perspectief 
van één land, meestal de Verenigde Staten (VS). Bovendien is er tot op heden geen 
onderzoek verricht waarin de seksuele inhoud van tienerbladen gerelateerd werd aan de 
leeservaring van jonge mensen, om zo emotionele reacties bloot te leggen. Dit proefschrift 
ondervangt deze tekortkomingen van eerder onderzoek, door belangrijke onderwerpen, 
gerelateerd aan de seksuele socialisatie van adolescenten, in meidenbladen uit de VS en 
Nederland te analyseren. De resultaten van deze analyse worden vervolgens gebruikt om te 
onderzoeken of het lezen van tienerbladen door jonge mensen in de VS en Nederland 
samenhangt met angst voor seks, en of het varieert naargelang een persoon meer of minder 
religieus is.  

 

Theoretisch Kader  
Binnen de culturele dimensies van Hofstede (2001) zijn de VS en Nederland twee 

landen waarvoor het betekenisvol is om seksgerelateerde onderwerpen in meidenbladen te 
vergelijken. Volgens het onderzoek van Hofstede (2001) zijn de VS en Nederland 
vergelijkbaar op vier van de vijf dimensies van nationale cultuur, maar verschillen zij sterk 
op de masculiniteit/femininiteit dimensie. De masculiniteit/femininiteit dimensie focust op 
de mate waarin een maatschappij seks interpreteert als een prestatie (d.w.z. een masculiene 
maatschappij) of als een relatie (d.w.z. een feminiene maatschappij). Masculiene culturen 
worden ook beschreven als minder open over seksuele onderwerpen dan feminiene 
culturen (Hofstede, 1998). Het verschil op slechts deze dimensie kon daarom dienen als een 
verklaring voor mogelijke verschillen in de behandeling van seks en seksgerelateerde 
onderwerpen door meidenbladen in de VS en in Nederland. 

Cultivatietheorie biedt een kader om mogelijke verschillen te verklaren in het lezen 
van tienerbladen en angst voor seks tussen jonge mensen in de VS en in Nederland. 
Volgens cultivatietheorie accepteren mensen die media vaker gebruiken sneller dat de echte 
wereld overeenkomt met de meest voorkomende boodschappen in de media, dan mensen 
die minder vaak media gebruiken (Morgan, Shanahan, & Signorielli, 2009). Hoewel 
cultivatietheorie eerder gebruikt is om het verband tussen seksuele media-inhoud en de 
seksuele socialisatie van adolescenten te verklaren (Brown, Steele, & Walsh-Childers, 2002), 
werd cultivatietheorie oorspronkelijk gebruikt om de effecten van tv-inhoud en angst voor 
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misdaad te bestuderen (Morgan et al., 2009). Daarnaast is ook opgemerkt dat 
cultivatietheorie geschikt is voor internationaal vergelijkend onderzoek (Gerbner, 1977; 
Morgan, 1990), hoewel maar weinig studies de theorie over nationale grenzen heen hebben 
getest. Om deze tekortkomingen te ondervangen, breidt dit proefschrift de toepassing van 
cultivatietheorie uit naar internationaal vergelijkend onderzoek over meidenbladen uit de 
VS en Nederland en angst voor seks.  

 

Methoden 
Voor de eerste drie studies van dit proefschrift werd een inhoudsanalyse uitgevoerd 

van de meest gelezen meidenbladen van de VS en Nederland. Dit waren Seventeen, de 
CosmoGirl! editie uit de Verenigde Staten en Teen als tijdschriften uit de VS, en Fancy, de 
Nederlandse editie van CosmoGirl! , en Girlz! als Nederlandse tijdschriften. Alle uitgaven uit 
2006, 2007 en 2008 werden meegenomen in de inhoudsanalyse om een compleet beeld te 
krijgen van de meest recente seksgerelateerde inhoud in elk van de tijdschriften. Deze drie 
jaren werden gekozen omdat ten tijde van de dataverzameling 2008 het meest recente jaar 
was waarvan alle uitgaven beschikbaar waren. In totaal bevatte de steekproef 2496 artikelen. 
753 artikelen kwamen uit de tijdschriften uit de VS en 1743 artikelen kwamen uit de 
Nederlandse tijdschriften. Het aantal artikelen verschilde tussen de tijdschriften van de twee 
landen door verschillende publicatieschema’s. Van de 753 artikelen uit de tijdschriften uit 
de VS waren er 162 (21,5%) gerelateerd aan seks. Van de 1743 Nederlandse artikelen waren 
er 465 (26,7%) gerelateerd aan seks. Het grotere absolute aantal seksgerelateerde verhalen in 
de Nederlandse tijdschriften, in vergelijking met de tijdschriften uit de VS, werd 
veroorzaakt door het grotere totale aantal artikelen in de Nederlandse tijdschriften. 

De vierde studie van dit proefschrift verbond de resultaten van de inhoudsanalyse 
met een vragenlijst over het lezen van tijdschriften onder 175 studentes in de VS en 315 
Nederlandse studentes, om angst voor seks te onderzoeken en te kijken of dit verschilde 
naargelang individuen meer of minder religieus waren. De respons was 100% in de VS en 
95,2% in Nederland, wat resulteerde in 175 deelnemers uit de VS en 200 deelnemers uit 
Nederland. Deelnemers werden geworven op grote openbare universiteiten in Chapel Hill, 
North Carolina in de VS en in Amsterdam in Nederland. Een steekproef met uitsluitend 
vrouwen werd gebruikt omdat vooral vrouwen meidenbladen lezen. We kozen voor een 
steekproef van studenten uit de VS en Nederland, omdat het openbare schoolsysteem dat 
we benaderden in de VS geen toestemming gaf om data gerelateerd aan seksuele 
onderwerpen te verzamelen bij minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar). Studenten 
waren de leeftijdsgroep die het dichtst kwam bij adolescenten en van hen kon worden 
aangenomen dat ze tienerblazen lezen.  

 

Belangrijkste Resultaten 
Hoofdstuk 1. Hoewel verschil tussen mannen en vrouwen in seksueel verlangen en 

gevaar in het verleden wel is onderzocht (bijv., Farvid & Braun, 2006; Tolman, 2002), is er 
tot op heden geen onderzoek verricht naar de mate waarin de bespreking van seksueel 
verlangen en gevaar in meidenbladen afhankelijk is van geslacht en cultuur. Dit is 
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verrassend, omdat bekend is dat de beleving van seks en seksualiteit verschilt per geslacht 
(bijv., Willemsen, 1998) en per land (bijv., Ford & Beach, 1951; Frayser, 1985). Een 
vergelijking tussen meidenbladen uit de VS en Nederland in de eerste studie, liet zien dat 
seksueel verlangen vaker voorkwam in de tijdschriften uit de VS dan in de Nederlandse 
tijdschriften. In de tijdschriften uit de VS kreeg het seksuele verlangen van jongens meer 
aandacht dan het seksuele verlangen van meisjes, terwijl in de Nederlandse tijdschriften het 
seksuele verlangen van jongens en meisjes even vaak voorkwam. In beide landen varieerde 
de beschrijving van seksueel genot niet per geslacht, maar seksueel genot was over het 
algemeen meer zichtbaar in de Nederlandse meidenbladen dan in de meidenbladen uit de 
VS. Seksuele risico’s en de negatieve consequenties van seks werden meer met meisjes dan 
met jongens geassocieerd in de artikelen, en werden vooral beschreven in de tijdschriften 
uit de VS in vergelijking met de Nederlandse tijdschriften.  

Hoofdstuk 2. Hoewel de onderwerpen van ontmaagding en zwangerschap heel 
belangrijk zijn voor de seksualiteit van adolescenten, zijn er tot nu toe erg weinig studies die 
de inhoud van meidenbladen gerelateerd aan ontmaagding en zwangerschap geanalyseerd 
hebben. Deze studie gebruikte specifieke factoren, afgeleid door Hofstede, om potentiële 
verschillen tussen meidenbladen uit de VS en Nederland in de verslaglegging van 
ontmaagding en zwangerschap te verklaren. Hoewel zwangerschap met een negatieve toon 
beschreven werd in zowel de tijdschriften uit de VS als in de Nederlandse tijdschriften, 
werd ontmaagding vaker met een positieve toon genoemd in de Nederlandse bladen dan in 
de tijdschriften uit de VS. Bovendien werd zwangerschap vaker als een negatieve 
consequentie van seks genoemd in de bladen uit de VS dan in de Nederlandse bladen. 

Hoofdstuk 3. De “hook-up cultuur” (d.w.z. de relationele context van seks, 
emotionele context van seks, specifieke seksuele activiteiten en voorbehoedsmiddelen) 
waren het onderwerp van de derde studie. Op dit moment hebben we beperkte actuele 
kennis over de frequentie waarmee losse seksuele contacten worden behandeld in de media 
en hoe deze getoond worden aan adolescenten. Bovendien heeft bestaand onderzoek naar 
de hook-up cultuur zich bijna exclusief gericht op de VS. Gezien deze tekortkomingen, 
waren de doelstellingen van deze studie om te analyseren in hoeverre de hook-up cultuur te 
zien is in meidenbladen, en om deze inhoud te bestuderen vanuit een cross-cultureel 
perspectief. Verhalen over losse seksuele contacten kwamen vaker voor in de tijdschriften 
uit de VS. De Nederlandse tijdschriften richtten zich meer op seks binnen een vaste relatie 
en benadrukten het verband tussen liefde en seks. Qua specifieke seksuele activiteiten 
werden strelen en intieme aanrakingen vaker genoemd in Nederlandse tijdschriften, terwijl 
seks door vaginale penetratie vaker genoemd werd in de tijdschriften uit de VS. Hoewel 
condooms en de anticonceptiepil even vaak voorkwamen in de meidenbladen uit de VS als 
in de bladen uit Nederland, werden condooms positiever beschreven in de tijdschriften uit 
de VS. De hook-up cultuur was dus sterker zichtbaar in de tijdschriften uit de VS, gezien 
het vaker voorkomen van losse seksuele contacten en afwezigheid van liefde in seksuele 
relaties. In de Nederlandse tijdschriften was dit grotendeels afwezig.  
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Hoofdstuk 4. Bestaand onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de seksuele 
overtuigingen en attitudes van adolescenten. Meer emotionele aspecten, zoals angst voor 
seks onder adolescenten, zijn echter niet onderzocht. Bovendien vond bestaand onderzoek 
grotendeels plaats in de VS. Ten slotte hebben verschillende onderzoekers aangegeven dat 
er meer aandacht besteed moet worden aan individuele verschillen in het verband tussen 
media-inhoud en de seksuele socialisatie van adolescenten (Brown, 2009; Malamuth & 
Huppin, 2005; Ward, 2003). Om deze redenen onderzocht deze studie het lezen van 
tijdschriften en angst voor seks onder jonge mensen in de VS en Nederland, door het 
onderzoeken van (a) het lezen van tienerbladen in het algemeen, (b) inhoud gerelateerd aan 
seksueel risico en seksueel genot in tienerbladen, en (c) hoe religieus jonge mensen zijn, 
door de data van Hoofdstuk 1 te relateren aan survey data. Het frequent lezen van 
meidenbladen hing samen met angst voor seks onder lezers uit de VS maar niet onder 
Nederlandse lezers. Bloostelling aan specifieke boodschappen over seksueel risico en 
seksueel genot hing niet samen met angst voor seks onder respondenten uit de VS of 
Nederland. Lezers uit de VS met een lagere mate van religiositeit lieten echter een positieve 
associatie zien tussen blootstelling aan boodschappen over seksueel risico en angst voor 
seks, terwijl deze associatie niet aanwezig was bij zeer religieuze respondenten uit de VS of 
bij Nederlandse respondenten ongeacht hun mate van religiositeit. Bovendien veranderde 
religiositeit de relatie tussen blootstelling aan boodschappen over seksueel genot en angst 
voor seks niet bij lezers uit de VS en Nederland.  

 

Theoretische Implicaties 
Dit proefschrift is een van de eerste die systematisch de inhoud van meidenbladen 

vergelijkt vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. De belangrijkste bijdragen 
komen dus voort uit de cross-nationale aard van dit proefschrift. De toepasbaarheid van de 
culturele dimensie van masculiniteit/femininiteit van Hofstede op meidenbladen staat 
centraal in dit proefschrift. Hoewel Hofstede specifieke factoren gebruikt om de verschillen 
tussen de VS en Nederland in seks en seksuele attitudes te schetsen, heeft tot op heden 
geen onderzoek deze factoren toegepast bij het bestuderen van meidenbladen uit deze twee 
landen. Dit proefschrift biedt als eerste bewijs dat de masculiniteit/femininiteit dimensie 
ook zichtbaar is in de inhoud van meidenbladen in de VS en Nederland, en suggereert 
daarom dat bredere culturele factoren kunnen helpen om nationale verschillen in de 
behandeling van seksualiteit van adolescenten in de media te verklaren.  

De bevinding dat er in de VS wel een associatie is tussen het lezen van tijdschriften 
en angst voor seks, maar in Nederland niet, draagt op twee manieren bij aan 
cultivatieonderzoek. Ten eerste laat dit resultaat zien dat cultivatietheorie succesvol 
toegepast kan worden op onderzoek naar tienerbladen en angst voor seks. Ten tweede laat 
het zien dat de associatie tussen het lezen van tijdschriften en angst voor seks cultureel 
bepaald is. Daarom kunnen bevindingen uit één land niet gegeneraliseerd worden naar een 
ander land, zelfs niet als ze verkregen worden binnen een gevestigd theoretisch kader zoals 
cultivatietheorie.  
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De bevindingen uit dit proefschriften werpen ook nieuw licht op het Heteroseksuele 
Script, dat romantische ontmoetingen en seksuele interacties voor jongens en meisjes 
beschrijft met een nadruk op het seksuele kunnen en willen van mannen, terwijl vrouwen 
als passief worden afgebeeld. De inhoud van tienerbladen in de VS komt overeen met het 
Heteroseksuele Script, terwijl de inhoud van Nederlandse meidenbladen deels verder gaat 
dan dit Script. Over het algemeen suggereert dit een culturele specificiteit van het 
Heteroseksuele Script. 

De vergelijkende analyse van seksueel verlangen en gevaar in Hoofdstuk 1 breidt 
bestaand onderzoek naar ambivalentie van de seksualiteit van vrouwelijke adolescenten in 
de VS uit. Tolman (2002) concludeerde dat de media tienermeisjes vaak aanmoedigen om er 
‘sexy’ uit te zien, terwijl deze meisjes vaak heel weinig weten over wat het betekent om 
seksueel te zijn, om seksuele verlangens te hebben en om verantwoordelijke beslissingen te 
maken over intimiteit en relaties. Dit scenario houdt in dat meisjes vaak afgebeeld worden 
als het object van verlangen van iemand anders, maar zelden gezien worden als seksuele 
subjecten die zelf verlangens hebben (Garner, Sterk, & Adams, 1998; Tolman, 1994). 
Samen suggereren de hoofdstukken over de inhoudsanalyses in dit proefschrift dat in 
vergelijking met de Nederlandse tijdschriften, de tijdschriften uit de VS meer seksueel 
ambivalente boodschappen bevatten – dat wil zeggen, gemengde boodschappen over seks 
en seksualiteit (Joshi, Peter, & Valkenburg, 2010). De onderwerpen seksueel verlangen en 
seksueel risico en negatieve consequenties van seks kwamen bijvoorbeeld vaker voor in de 
tijdschriften uit de VS dan in de Nederlandse tijdschriften. Op dezelfde wijze focusten de 
tijdschriften uit de VS vaker op losse seksuele contacten, terwijl tegelijkertijd negatiever 
werd geschreven over ontmaagding dan in de Nederlandse tijdschriften. Deze bevindingen 
suggereren dus sterk dat het ambivalentieconcept specifiek is voor de cultuur in de VS. 

Ten slotte verfijnt dit proefschrift eerder vergelijkend onderzoek tussen landen, in 
het bijzonder het werk van Schalet (2000), over verschillen tussen de VS en Nederland met 
betrekking tot de seksualiteit van adolescenten. Schalet concludeerde dat de seksualiteit van 
adolescenten in de VS gekenmerkt wordt door dramatisering, gedefinieerd als “het 
samenspel van interne drang, externe druk en een zelf die nog niet in staat is om zichzelf te 
sturen en te beschermen” (Schalet, 2000, p. 84). Wij vinden dat de dramatisering van seks 
tot op zekere hoogte inderdaad voorkomt in meidenbladen in de VS; echter, dramatisering 
is niet het enige typerende voor meidenbladen uit de VS. Tienerbladen uit de VS volgen ook 
het Heteroseksuele Script en bevatten een “danger discourse,” waarbij een sterke nadruk 
gelegd wordt op de seksuele wensen van jongens en de risico’s en negatieve consequenties 
van seks benadrukt worden voor meisjes. Schalet benadrukte ook dat de seksualiteit van 
adolescenten in Nederland gekenmerkt wordt door normalisering (2000). Dit proefschrift 
vond dat de normalisering van seks onder adolescenten ook weerspiegeld wordt in 
Nederlandse meidenbladen: er ligt minder nadruk op de gevaren van seks, en meer nadruk 
op de geneugten van seks en seksuele relaties met liefde.  

Misschien wel de meest interessante bevinding uit dit proefschrift – dat in 
meidenbladen uit de VS losse seksuele contacten meer voorkwamen dan seks binnen een 
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vaste relatie, en dat dit omgekeerd was in Nederland – borduurt ook voort op het werk van 
Schalet (2000). Schalet vond dat ouders in de VS, wanneer zij geïnterviewd werden, over 
het algemeen niet refereerden naar een relationele of emotionele context wanneer zij 
praatten over seks onder tieners. Een reden waarom ouders in de VS seksualiteit van tieners 
niet associëren met liefde of betekenisvolle relaties is volgens Schalet dat er een “algemene 
overtuiging is dat het voor zestienjarigen onmogelijk is om diepgaande of stabiele 
romantische relaties aan te gaan” omdat “ze niet volwassen genoeg zijn om serieuze relaties 
aan te kunnen”(Schalet, 2000, p. 82). Schalet wijst op een duidelijke scheiding tussen de 
seksualiteit van tieners en liefde en toewijding in de beschrijvingen van ouders in de VS, 
terwijl Nederlandse ouders de seksualiteit van tieners zien in de context van een relatie en 
verliefd zijn. Dezelfde ideologieën worden weerspiegeld in onze bevindingen.  

 

Praktische Implicaties  
Dit proefschrift biedt verschillende toepassingen voor ouders, gezondheids-

voorlichters, overheidsambtenaren en redacteuren van tijdschriften. Ten eerste is het voor 
ouders in de VS misschien interessant om te weten dat een substantieel aandeel van de 
seksgerelateerde inhoud van meidenbladen geweid is aan de seksuele verlangens van 
jongens, dat de gevaren die samengaan met seks meer behandeld worden voor meisjes dan 
voor jongens, dat bij lezers in de VS het lezen van tienerbladen samenhing met angst voor 
seks, en dat verhalen over losse seksuele contacten vaker voorkomen dan verhalen over 
seks binnen de context van liefde en toewijding. Hierdoor zullen sommige ouders in de VS 
er misschien voor kiezen om uit te leggen aan hun tieners dat liefde en toewijding 
belangrijke componenten zijn van een gezonde seksuele relatie, en dat de seksuele wensen 
van beide partners belangrijk zijn. Ouders in de VS zullen er misschien ook voor kiezen om 
aan hun tieners uit te leggen dat, hoewel er bepaalde risico’s en consequenties verbonden 
zijn aan seksueel contact, seks niet per se iets is dat gevreesd moet worden en kan 
plaatsvinden op een veilige manier als de tijd er rijp voor is. In wezen kunnen de 
bevindingen uit dit proefschrift gebruikt worden voor open gesprekken over seks tussen 
ouders en tieners, vooral in de VS. 

Gezondheidsvoorlichters en overheidsambtenaren zouden ook kunnen profiteren 
van de bevindingen van dit proefschrift. Als we de bevindingen uit de VS plaatsen binnen 
de context van het type seksuele voorlichting dat wordt geboden aan de meerderheid van 
de jonge mensen in de VS, dan zouden overheidsambtenaren en gezondheidsvoorlichters er 
voor kunnen kiezen om hun huidige aanpak te herzien. Gezien het succes van hoe in 
Nederland de seksualiteit van adolescenten benaderd wordt, met het aantal 
tienerzwangerschappen in Nederland als een van de laagste van de Westerse wereld, zouden 
overheidsambtenaren en gezondheidsvoorlichters in de VS kunnen overwegen om 
veelomvattende seksuele voorlichtingsprogramma’s aan te bieden, waarbij meer aandacht is 
voor veilige seks en voorbehoedsmiddelen. Aan de andere kant zijn Nederlandse 
overheidsambtenaren en gezondheidsvoorlichters misschien blij om te horen dat de 
seksgerelateerde inhoud in Nederlandse tienerbladen overeenkomt met wat jonge mensen 
in Nederland leren in seksuele voorlichtingsprogramma’s: Nederlandse seksuele 
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voorlichtingsprogramma’s zijn uitgebreider en benadrukken het belang van liefde en 
toewijding bij het hebben van seks (Schalet, 2000). Seks onder adolescenten wordt 
benaderd op een pragmatische manier en wordt verheerlijkt noch gevreesd; tieners wordt 
geleerd dat het een normaal deel van het leven is.  

Ten slotte kunnen tijdschriftredacteuren de inzichten uit dit proefschrift gebruiken 
om meer publicaties the maken die relevant zijn voor tieners. Tijdschriftredacteuren in de 
VS zouden er voor kunnen kiezen om de inhoud van hun publicaties te herzien, en 
tienermeiden een meer gebalanceerde blik op hun seksualiteit te bieden door onderwerpen 
te verkennen die gerelateerd zijn aan de seksuele wensen en het seksuele genot van meisjes 
zonder voornamelijk gericht te zijn op de seksuele verlangens van jongens. Bovendien 
zouden zowel lezers in de VS als Nederlandse lezers er baat bij kunnen hebben als het 
onderwerp ontmaagding meer aan bod zou komen in jongerenbladen. Dit proefschrift zou 
tijdschriftredacteuren ook kunnen motiveren om de rol van tienerbladen binnen het 
hedendaagse geseksualiseerde medialandschap opnieuw te evalueren. Tienerbladen 
bevinden zich in een bevoorrechte positie om een aantal seksgerelateerde onderwerpen 
uitgebreider uit te leggen en te behandelen dan sommige andere media. 
Televisieprogramma’s bevatten bijvoorbeeld vaak seksuele inhoud bedoeld als vermaak en 
niet zozeer voor educatieve doeleinden, en zijn vanwege tijdsrestricties in de 
programmering beperkt in hoe diep ze erop in kunnen gaan. 

 

Consequenties voor Onderzoek naar de Seksuele Socialisatie van Adolescenten 
Alle studies in dit proefschrift laten zien dat meidenbladen cultureel bepaald zijn en 

dat er mogelijk verschillen zijn tussen de VS en Nederland in de seksuele socialisatie van 
adolescenten. Dit proefschrift is daarom een veelbelovend beginpunt voor meer 
internationaal vergelijkend onderzoek naar tienerbladen in het bijzonder, en naar seksuele 
media-inhoud in het algemeen. Een belangrijke lijn van onderzoek die dit proefschrift zou 
kunnen inspireren, is een onderzoek naar het productieproces van tienerbladen in 
verschillende landen. Bestuderen hoe redacteuren in verschillende landen keuzes maken 
over de seksgerelateerde inhoud die ze publiceren, zou waardevol inzicht geven in hoe het 
productieproces van seksgerelateerde onderwerpen zou kunnen verschillen per cultuur. 

Daarnaast zou het kunnen dat veel tienermeiden beschikking hebben over 
vrouwentijdschriften; bijvoorbeeld bij de huisarts of omdat hun moeders er thuis op 
geabonneerd zijn. Tijdschriften als Cosmopolitan en Elle, die gericht zijn op oudere 
vrouwelijke lezers, publiceren seksuele inhoud misschien vaker en uitgebreider dan 
tienerbladen. Als tienermeiden deze vrouwenpublicaties lezen, zou de seksgerelateerde 
inhoud in deze tijdschriften ook een rol kunnen spelen bij het vormen van ideeën en 
attitudes over seks en seksualiteit. Toekomstig onderzoek zou moeten overwegen om de 
meest populaire vrouwenbladen te analyseren op seksgerelateerde inhoud, te onderzoeken 
of het lezen van deze tijdschriften gerelateerd is aan bepaalde seksuele attitudes, en uit te 
zoeken of de seksuele inhoud en de attitudes van lezers uit verschillende landen uiteenlopen. 
Deze resultaten kunnen dan vergeleken worden met de bevindingen van dit proefschrift, 
om erachter te komen of er meer of minder seksgerelateerde inhoud voorkomt in vrouwen- 
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of meidenbladen. We zouden dan ook te weten kunnen komen of angst voor seks 
uitsluitend verband houdt met het lezen van tienerbladen, of dat het ook samenhangt met 
het lezen van vrouwenbladen. 

Concluderend is dit proefschrift een aanvulling op bestaand onderzoek naar media 
en de seksuele socialisatie van adolescenten, door het weinig bestudeerde medium van 
meidenbladen te onderzoeken vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. De 
bevindingen van dit proefschrift zetten daarom eerder onderzoek dat slechts binnen één 
land is verricht in perspectief, door te laten zien dat de bevindingen van één land beter te 
begrijpen zijn als er iets is om ze mee te vergelijken. Bovendien, en misschien nog 
belangrijker, laat dit proefschrift zien dat er belangrijke verschillen zijn tussen landen in de 
seksgerelateerde inhoud van tijdschriften, en in de emoties over seks die opgeroepen 
worden bij de lezers van deze tijdschriften – wat laat zien dat seks als ‘verboden vrucht’ 
voor adolescenten een relatief begrip is.  
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