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INLEIDING 
 
Dit proefschrift is het verslag van een onderzoek naar affectieve leeservaringen van 

leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De aanleiding voor dit onderzoek was de nu 
volgende persoonlijke ervaring: 

 
Jaren geleden zat ik in de eindexamenklas van het VWO met het schoolonderzoek 

Nederlands mondeling in het vooruitzicht. Op het programma stond ‘de boekenlijst’. In 
tegenstelling tot veel van mijn medeleerlingen was het lezen van vaderlandse literatuur voor 
mij nooit een onaangename taak geweest. Integendeel, ik verslond het literaire voedsel met 
een niet geringe gretigheid. De moeilijkheid bij het samenstellen van de boekenlijst betrof 
dan ook vooral de overmaat hetgeen tot lastige keuzes dwong. De avond voor mijn 
schoolonderzoek Nederlands las ik ‘De komst van Joachim Stiller’ van Hubert Lampo uit. 
Achteraf bezien was het vast niet het meest fantastische boek dat ik tot dan toe gelezen had 
maar op dat ogenblik was het spoor van de ban nog vers en het vuur van de fascinatie 
smeulde nog na. ‘Ontroerend goed’, luidde mijn waardeoordeel over het werk. Wanneer de 
geest nog half tussen de bladzijden van het zojuist gelezen verhaal ronddwaalt ontstaat vaak 
een neiging tot overschatting van de waardering voor het bewuste verhaal; ‘het laatst genoten 
boek is altijd het beste’, heb ik een lezer eens horen opmerken. Zo kwam het dat ik besloot op 
het laatste moment deze titel aan mijn boekenlijst toe te voegen. Op de dag van de 
mondelinge toets bevond ik mij nog op de kasseien van de straten en pleinen van Antwerpen 
dat het decor vormde voor Lampo’s verhaal. De raadselachtige verstilde sfeer hield mij in de 
greep. Wat zijn de grenzen van het toeval? En wat de grenzen van de menselijke logica? Hoe 
lenig is de menselijke geest en het menselijk gevoel?  

 Ik had het hele Stiller-mysterie letterlijk met iedere vezel in mijn lichaam en met al 
mijn zintuigen doorleefd en dat genereerde zoveel en zo intense emoties en gedachten dat 
absoluut niets essentieels aan mijn aandacht ontsnapt kon zijn. Ik kende de wereld van dit 
boek zoals geen ander. Op het schoolonderzoek was ik vol vertrouwen. Vragen over het 
bewuste boek konden niet uitblijven. Maar het antwoord op de vragen die de docent mij 
stelde moest ik hem schuldig blijven. Na een paar pijnlijke stiltes zei de docent op quasi- 
toegeeflijke toon zoals een vader die zijn kind betrapt op een leugen: ‘ik vind het echt niet erg 
dat je het boek niet gelezen hebt, maar had het dan even gezegd; dan hadden we onze tijd niet 
hoeven verdoen.’ 

Pas later begreep ik dat dergelijk ‘ontroerend (lees)goed’ en de fascinatie bij de leesstof 
die maakt dat je het verhaal als het ware aan den lijve ondergaat, bijna per definitie niet leidt 
tot het soort kennis dat van je verwacht wordt bij je schoolonderzoek of dat nodig is om met 
een literatuurcriticus ‘op gelijke voet’ van gedachten te wisselen over een goed boek. Om de 
deuren naar dergelijke ‘objectieve’ kennis te openen kan je de intrinsieke leesmotivatie en 
een daaraan gelieerde leeshouding van overgave en betrokkenheid maar beter links laten 
liggen en het verhaal benaderen met een leeshouding die gekenschetst wordt door de nodige 
afstand en kritische reflectie. Beide leeshoudingen lijken elkaar niet te verdragen: 
betrokkenheid maakt reflectie onmogelijk en omgekeerd.  
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De emotionele betrokkenheid die ik bij het lezen aan de dag had gelegd, het soort 
kennis dat ik daarbij had opgedaan en de verrijking die ik daardoor ervaren had; dat alles was 
slechts subjectief, zo heette het. Het was, zo het al een vorm van kennis is, niet de moeite 
waard om bij stil te blijven staan. Afgezien van de keuze voor een ‘objectieve’, afstandelijke 
en reflectieve leeshouding had ik er bovendien beter aan gedaan om er de interpretatie van de 
doorsnee literatuurcriticus op na te slaan. Het vormen van eigen ideeën over een boek, ook 
wanneer deze voortspruiten uit een kritische leeshouding, zou kunnen getuigen van een 
zekere arrogante eigenwijsheid. Het zou niet verwonderlijk zijn geweest dat adaptatie van het 
leesgedrag aan dergelijke eisen terstond gepaard zou gaan met het verlies van alle leesplezier. 
Hiermee was dan ook meteen de aversie die voor mijn lotgenoten met de verplichte lijst-
lezerij verbonden was, verklaard.  

Maar wanneer het leesplezier voor de scholier in het middelbaar onderwijs op deze 
wijze systematisch de kop wordt ingedrukt, waartoe dienen dan alle goedbedoelde pogingen 
het leesgedrag bij de scholieren te bevorderen? 

Nu, jaren later, lijkt er alleen nog maar sporadisch verandering te zijn gekomen in 
dergelijke toestanden binnen het literatuuronderwijs op scholen (Mulder, 1997). Het is dit 
voorval en het inzicht in de diepere problematiek erachter geweest dat mij geïnspireerd heeft 
tot het schrijven van dit persoonlijk credo en dat mij de maatschappelijke motivatie gegeven 
heeft bij de uitvoering van dit onderzoek.  

De argwaan tegen deze leeshouding van betrokkenheid en overgave aan de inhoud, 
alsmede de daaruit voortspruitende persoonlijke en subjectieve gevoelsbeleving beperkt zich 
niet tot de kringen van de literatuurkritiek en het literatuuronderwijs. De basis van dergelijke 
ideeën vinden we terug in filosofieën over de triomf van het menselijke verstand over het 
gevoel. Het verstand vormt het fundament van de menselijke communicatie, de taal en het 
schrift. Communicatie en mediagebruik zouden daarom op hun beurt bovenal dienstbaar 
moeten zijn aan de ratio, cognitie en kennisverwerving. Dat geldt in het bijzonder voor het 
lezen van boeken, de enige vorm van mediagebruik waar de school aanvankelijk een 
wezenlijk aandeel aan levert. Ook nadat de leerling zich de techniek van het lezen heeft eigen 
gemaakt, heeft de school nog steeds een stevige vinger in de pap bij de bepaling van de 
leesstof en vooral ook bij de bepaling van de leeshouding. Het lezen voor informatie, hetgeen 
gepaard gaat met een leeshouding van afstand en reflectie, is een doel dat geprevaleerd wordt 
boven het lezen met persoonlijke betrokkenheid ter verfrissing en regulering van gevoelens. 
Van het lezen met emotionele betrokkenheid wordt soms zelfs verondersteld dat het een 
betreurenswaardige manier van lezen is, en dat het het 'volwaardig', dus kritisch en 
informatief lezen bedreigt. Vooral vrouwen en kinderen zouden geneigd zijn tot het lezen met 
betrokkenheid en overgave.  

In een voedingsbodem van negatieve noties is het voor serieuze studies naar een 
fenomeen als leesbetrokkenheid niet goed toeven. Vandaar dat dergelijke studies ook 
nauwelijks voorhanden zijn. Wij zijn echter van mening dat met een dergelijk hiaat, de 
beperkte aanwezigheid van onderzoek naar leesbetrokkenheid en emotionele leesbeleving, 
een nuttig en waardevol aspect van het lezen veronachtzaamd wordt. Ons onderzoeksproject 
Ontroerd Lezen

1 staat geheel in het teken van deze lacune met het uiteindelijke doel in deze 
leemte te voorzien.  

                                                           
1 In de studie Ontroerd Lezen worden affectieve processen bij het lezen van teksten en dan vooral processen 
van emotionele beleving naar aanleiding van de inhoud van tekst of verhaal verhelderd (Tellegen & Van der 



 Inleiding 11 

Toch zullen ook wij telkens weer spreken van lezen in het kader van de 
kennisverwerving. Echter, de kennis die door ons bedoeld wordt, is kennis waaraan bij 
uitstek processen van affectieve betrokkenheid bij en intrinsieke motivatie voor de leesstof 
een bijdrage kunnen leveren; kennis over, en vaardigheid in, de omgang met emoties en 
stemmingen. Dergelijke kennis is essentieel om optimaal en adequaat te kunnen functioneren 
in onze samenleving. Tijdens en via het lezen met betrokkenheid kan het individu in de rol 
van toeschouwer of door het empathisch meebeleven van gevoelens zijn emotiekennis 
uitbreiden. Daarnaast kan de lezer via de leeshandeling zijn vaardigheid in de omgang met 
gevoelens trainen. Inzichten als deze zijn naar onze mening minstens even waardevol als 
inzichten die verworven worden door middel van een afstandelijke, kritische leeshouding. 

 
In het eerste gedeelte (deel I) van dit proefschrift zullen bovenstaande theoretische 

overwegingen nader worden toegelicht en uitgewerkt. In het tweede gedeelte (deel II) zal het 
onderzoek -de opzet, uitvoering en de resultaten- vervolgens uiteengezet worden. 

De probleemstellingen of vraagstellingen van het onderzoek komen aan de orde in 
Hoofdstuk 1. Feitelijk kent de studie een theoretische onderzoeksvraag die in deel I, en vier 
empirische probleemstellingen die in verschillende hoofdstukken in het onderzoeksgedeelte, 
deel II, behandeld worden.  

 
Het theoretisch gedeelte (deel I) van de dissertatie wordt geopend met Hoofdstuk 2. In 

de Hoofdstukken 2 en 3 wordt een zuiver theoretische onderzoeksvraag aan de orde gesteld. 
Het betreft hier de kwestie wat er naar aanleiding van de voorhanden zijnde theorie te zeggen 
is over de affectieve ontwikkeling en de relatie die het lezen van (fictieve) teksten met deze 
ontwikkeling kan hebben. Deze probleemstelling wordt opgesplitst in twee afzonderlijke 
onderzoeksvragen. Refererend aan deze opsplitsing maken we een theoretisch onderscheid in 
enerzijds processen van stemmingsregulatie en intrinsieke leesmotivatie en anderzijds 
processen van emotionele beleving tijdens het lezen.  

In Hoofdstuk 2 staan de processen van stemmingsregulerend lezen centraal. Een van de 
theoretische benaderingen die ten grondslag ligt aan het onderzoeksproject zal hier in kritisch 
perspectief geplaatst worden: de traditie van onderzoek op het terrein van de 'uses and 
gratifications' binnen de communicatiewetenschap. 

De andere theoretische onderzoeksvraag, welke aan de orde komt in Hoofdstuk 3, 
vormt de kern van dit onderzoeksproject. Deze vraagstelling verwijst naar affectieve 
processen die zich manifesteren tijdens het lezen, dus bij een relatie tussen lezer en tekst. In 
                                                                                                                                                                                
Bolt, 1994). Strikt genomen is de term ontroering in dit kader te beperkt. De emotionele beleving tijdens het 
lezen omvat meer gevoelens dan alleen ontroering. Met ontroering wordt letterlijk bedoeld ‘het tot tranen toe 
geroerd zijn’ en de term kan geïnterpreteerd worden als een herkenning van iets dat groter is dan wijzelf en 
waaraan we ons kunnen overgeven (Frijda, 1988, p.373). In de context van het lezen van boeken kan 
ontroering bijvoorbeeld worden opgewekt in samenhang met de esthetische waardering van een boek of 
verhaal. Deze waardering waaruit ontroering kan voortkomen is een reflectie op de inhoud en heeft dus in dat 
geval een indirecte samenhang met de inhoud. Denk bijvoorbeeld aan de waardering voor een knap bedachte 
plot of mooi taalgebruik. Ontroering kan echter ook opgewekt worden naar aanleiding van de gebeurtenissen 
in het verhaal, in relatie met de inhoud. Vaak speelt identificatie daarin een rol. Denk aan de ontroering die je 
overmeestert wanneer de hoofdpersoon in het boek zijn geliefde na jarenlange omzwervingen weer vindt.  
In ons project wordt echter ook aandacht besteed aan emoties waarvan niet direct te verwachten valt dat er 
tranen bij komen kijken zoals verbazing, vrees, nieuwsgierigheid, bewondering, plezier, boosheid et cetera. 
Kortom, ontroerd lezen kan met betrekking tot deze studie opgevat worden als emotioneel belevend lezen of 
emotioneel betrokken lezen.  
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dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op deze processen van emotionele leesbeleving. Hier 
wordt tevens de andere theoretische pijler belicht waar dit onderzoek op berust: een 
sociocognitieve benadering betreffende emoties die binnen de psychologie opgang heeft 
gemaakt. Geschetst wordt hier hoe de visie op affect en emotie langzamerhand is veranderd 
en welke gevolgen dit in breder psychologisch perspectief heeft. Vervolgens wordt binnen dit 
emotietheoretisch kader de rol van communicatieprocessen en bovendien het belang van de 
nieuwe emotievisie voor de communicatiewetenschappelijke kijk op het mediagebruik 
toegelicht. Dat laatste wordt vervolgens toegespitst op het lezen van boeken.  

Het theoretisch gedeelte (deel I) wordt afgesloten met een theoretische samenvatting en 
een aantal verwachtingen over de samenhang tussen het lezen van teksten en de emotionele 
ontwikkeling. 

 
In de daarna volgende hoofdstukken wordt het onderzoeksgedeelte (deel II) van het 

proefschrift beschreven. In de inleiding van dit onderzoeksdeel wordt teruggeblikt naar de 
empirische probleemstellingen en wordt globaal de structuur van de onderzoeksopzet 
geschetst waaraan de indeling van het onderzoeksgedeelte van de dissertatie is opgehangen. 
Het onderzoek valt uiteen in een exploratief, kwalitatief gedeelte en een meer toetsend, 
kwantitatief gedeelte. 

Hoofdstuk 4 behandelt de eerste empirische probleemstelling die aan deze studie ten 
grondslag ligt. Het betreft hier een exploratief empirische vraag. Doordat het gebied van de 
affectieve leesbeleving nog grotendeels onontgonnen terrein is, is het noodzakelijk eerst het 
een en ander in kaart te brengen. De bedoeling is om inzicht te krijgen in alle vormen van, en 
aspecten aan, de affectieve leesbeleving die lezers rapporteren. Een kwalitatieve 
inventarisatie als deze is te beschouwen als een op zichzelf staand resultaat maar het stelt ons 
tevens in staat om op basis daarvan vervolgens een meetinstrument voor affectieve 
leesbeleving te ontwikkelen.  

In Hoofdstuk 5 staan we stil bij de totstandkoming, toetsing en nuancering van dit 
instrument: een vragenlijst waarmee we de emotionele leesbeleving bij scholieren in 
kwantitatieve zin kunnen meten. Hiermee komen we tot de oplossing van de tweede 
empirische probleemstelling van deze studie. 

De vragenlijst speelt vervolgens een sleutelrol in het survey-onderzoek dat wordt 
besproken in Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk worden de derde en de vierde probleemstelling 
onder de loep genomen. In het statistisch beschrijvende onderdeel van het survey-onderzoek, 
hetgeen antwoord geeft op de derde probleemstelling, bekijken we hoe we de affectieve 
leesbeleving en de intrinsieke leesmotivatie bij scholieren in kwantitatieve zin in kaart 
kunnen brengen.  

De vierde en tevens laatste empirische probleemstelling heeft een kwantitatief toetsend 
karakter. In verband daarmee zullen we nagaan in hoeverre we in het surveymateriaal 
implicaties kunnen vinden voor de relatie tussen het lezen van boeken en de affectieve 
ontwikkeling. Daarbij wordt gekeken of de empirische bevindingen aansluiten bij de 
verwachtingen die op basis van het theoretisch onderzoek werden geformuleerd. 

Hoofdstuk 7 omvat de conclusie van het proefschrift en discussiepunten naar 
aanleiding van de resultaten van deze studie. 
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In dit boek, en met name in de theoretische hoofdstukken, worden begrippen 
geïntroduceerd die wellicht niet voor alle lezers bekend zijn. Deze begrippen keren 
vervolgens met enige regelmaat in de tekst terug en zullen niet altijd opnieuw uitgelegd 
worden. Om die reden hebben we een lijst met begrippen en de betekenis daarvan achter in 
het boek opgenomen. De lezer kan deze begrippenlijst tijdens het lezen van dit proefschrift 
waar nodig raadplegen. 



 

 

  1   

 

PROBLEEMSTELLINGEN EN DEELVRAGEN VAN HET ONDERZOEK 
 

Ondanks de heersende opvatting dat het lezen vooral het doel van informatie- en 
kennisverwerving hoort te dienen en de lezer het leesgedrag bij voorkeur in het teken dient te 
stellen van de cognitieve ontwikkeling (Protherough, 1983), zijn velen niet bestand tegen de 
verleiding van het lezen voor de verstrooiing. Vaak worden teksten gelezen vanuit een positie 
van overgave en acceptatie, waarbij de lezer het boek gebruikt als venster op een andere 
wereld, waar je naar binnen kunt stappen teneinde de zorgen van het leven van alledag 
tijdelijk achter je te laten. Tegen dergelijk leesgedrag wordt nogal eens gewaarschuwd als zou 
het hier een vorm van escapisme betreffen, een vlucht uit het eigen bestaan, alsof de lezer de 
confrontatie met de zorgen en problemen in het leven niet aan wil of kan gaan.  

Daarnaast is een aantal onderzoekers ervan overtuigd dat er mogelijk andere 
psychologische verklaringen zijn voor de behoefte jezelf te verliezen in het boek. In de visie 
van deze onderzoekers is de overgave aan de tekst niet een vorm van struisvogelpolitiek maar 
juist een manier om de sleur en de zorgen van het dagelijks leven te kunnen hanteren en met 
de confrontatie daarmee om te kunnen gaan (Brown, Cramond & Wilde, 1974; Fowles, 1992; 
Tellegen & Catsburg, 1987; Tellegen & Coppejans, 1992; Zillmann, 1988). Wanneer je door 
middel van het lezen van boeken een methode in handen hebt om je gedachten te verzetten en 
even aan iets anders te denken, ben je daarna wellicht beter tegen je problemen opgewassen. 
Volgens deze verklaring zou de leesbetrokkenheid een mechanisme kunnen zijn om 
dergelijke verstoringen in de affectieve balans die ontstaan binnen de routine van het 
dagelijks bestaan, te herstellen.  

 
De wortels van het gevoel van geboeidheid door, fascinatie voor, en meeslependheid 

van het verhaal liggen onder andere in de emoties die bij de lezer losgemaakt worden naar 
aanleiding van het tekstcontact, en dan juist vanwege het feit dat dergelijke emotionele 
ervaringen naar aanleiding van de leesstof (tijdelijk) voorrang krijgen ten opzichte van 
gevoelens die teweeg worden gebracht door gebeurtenissen in de dagelijkse werkelijkheid. 

Na een periode waarin 'emotie' beperkt werd omschreven en waarin emoties binnen 
deze beperkte omschrijving vooral negatief werden beoordeeld -als symptoom van 
inadequaat functioneren- wordt tegenwoordig een ruimere omschrijving gehanteerd en 
worden emoties juist beschouwd als 'belangenbehartigers' die bevorderlijk zijn voor het 
adequaat functioneren.  

Kennis over emotie speelt een belangrijke rol bij de verwerking van informatie en 
garandeert accurate perceptie van emotiesituaties en effectieve regulatie of sturing van eigen 
en andermans emoties. Emotionele belangen vormen de motor achter onze gedragsmotivatie. 
Kennis over emotie en emotieprocessen draagt bij aan een optimale inzet van emoties voor 
processen van motivatie, hetgeen vervolgens kan leiden tot optimale planning en prestatie. 

Dergelijke kennis moet ontwikkeld/aangeleerd worden en deze 'emotiesocialisatie' 
vindt onder andere plaats binnen het gezin, op school en naar aanleiding van omgang met de 
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media, kortom, middels interactie met de sociale omgeving en de cultuur waarin deze 
ingebed ligt.  

Sedert enige jaren woedt er een discussie rond de mogelijkheid dat op de basisschool in 
toenemende mate (en op steeds jongere leeftijd) tijd wordt opgeëist voor de ontwikkeling van 
cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld door integratie van de kleuterschool in de nieuwe 
basisschool (Janssen-Vos, 1990). In dat kader lijkt het belangrijk eventuele alternatieve 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van emotionele capaciteiten te onderzoeken. De 
omgang met de massamedia zou een mogelijk alternatief kunnen bieden waar het de 
bevordering van de emotionele ontwikkeling betreft. De omgang met de geschreven tekst 
ofwel het lezen van (fictie) verhalen maakt daar deel van uit. Het lezen van boeken wordt in 
dit verband nogal eens genoemd als voornaamste bron ter stimulering van het gevoelsleven 
en de verbeelding (Van der Bolt & Tellegen, 1993, 1995, 1996; Solomon, 1986; Tellegen & 
Van der Bolt, 1994; Wober, 1985). 

 
Deze korte introductie leidt de lezer naar een aantal fundamentele theoretische 
onderzoeksvragen binnen deze studie. In het onderstaande overzicht (Schema 1) zijn alle 
onderzoeksvragen die binnen deze studie behandeld worden, opgenomen. 
Vervolgens zullen deze onderzoeksvragen toegelicht worden in de volgorde waarin ze in dit 
overzicht gepresenteerd worden. 
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Schema 1:  Onderzoeksvragen en deelvragen  

 

- Kan het lezen van boeken de affectieve, en in het bijzonder de emotionele ontwikkeling van 

  het opgroeiend kind bevorderen, en welke rol spelen factoren als leerjaar en sekse in deze 

  relatie? 

         a. Kan het lezen van boeken de vaardigheid in het reguleren van gevoelens/stemmingen 

             bevorderen, en welke rol spelen sekse en leerjaar in dit verband?  

         b. Kan het lezen van boeken de ontwikkeling van kennis over emoties/gevoelens 

            bevorderen, en welke rol spelen sekse en leerjaar in dit verband?  
- Welke verschijnselen van emotionele leesbeleving worden door lezers van uiteenlopende 

   leeftijd ervaren en hoe kunnen we deze ervaringen in kaart brengen, ordenen en  

  categoriseren? 
- Kunnen we een vragenlijst ontwerpen waarmee we de emotionele beleving tijdens het lezen 

   van boeken meetbaar kunnen maken? 
- In welke mate worden verschillende affectieve verschijnselen ervaren door scholieren, en 

  welke  rol spelen factoren als leerjaar, sekse en leesfrequentie hierin?  

         a. In welke mate worden verschillende intrinsieke/stemmingsregulerende motieven  

             genoemd die voor scholieren de aanzet vormen tot het lezen van boeken, en wat is de 

             rol van leerjaar, sekse en leesfrequentie daarbij? 

         b. In welke mate worden verschillende verschijnselen van emotionele leesbeleving 

ervaren  

             door scholieren, en wat is de rol van leerjaar, sekse en leesfrequentie daarbij? 
 
 
De eerste onderzoeksvraag die we onszelf kunnen stellen naar aanleiding van de introductie, 
luidt: 
 Is er een relatie tussen het lezen van boeken en de affectieve ontwikkeling het 

opgroeiend kind? 

Ofwel: 
 Kan het lezen van boeken de affectieve, en in het bijzonder de emotionele 

ontwikkeling van het opgroeiend kind bevorderen en welke rol spelen factoren als leerjaar en 

sekse in deze relatie? 

Deze probleemstelling kan als volgt worden gespecificeerd en toegelicht: 
Onder 'bevordering van affectieve/emotionele ontwikkeling' wordt verstaan: 
a.  Bijdrage aan vaardigheid in het reguleren van stemmingen/gevoelens. 
b.  Bijdrage aan kennis over emoties/gevoelens. 

 
De onder a. genoemde 'bijdrage aan vaardigheid in het reguleren van 

stemmingen/gevoelens' zou kunnen voortkomen uit doelbewuste inzet van de leeshandeling 
door de lezer ter reparatie of herstel van het affectieve evenwicht, ter bevordering van de 
stemming, de gemoedstoestand en het welbevinden. Deze vorm van leesmotivatie, die 
voortkomt uit de behoefte aan stemmingsregulatie wordt wel de 'intrinsieke leesmotivatie' 
genoemd (Tellegen, 1986); een aspect van de 'intentional mood-management' (Zillmann, 
1988). 
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Teneinde goed te kunnen functioneren binnen de sociale omgeving moet de mens 
mettertijd leren met affectieve ervaringen als stemmingen om te gaan. De aard van de 
stemming die regulatie behoeft en de mate waarin stemmingsregulatie wordt toegepast kan 
van persoon tot persoon verschillen maar wellicht hebben leeftijdsfase (met name de periode 
rond de puberteit) en sekse daar een zekere invloed op. 

Hoe meer men leest in de vrije tijd, hoe beter men vertrouwd zal raken met de 
affectregulerende mogelijkheden van het lezen, hoe groter de vaardigheid in de adequate 
toepassing van deze mood-management functie. 

 
Had de onder a. genoemde 'bijdrage aan vaardigheid in het herstellen van het affectieve 

evenwicht' meer betrekking op het intentionele gebruik en de inzet van de leeshandeling ter 
reparatie van de stemming, de onder b. genoemde 'bijdrage aan kennis over 

emoties/gevoelens' zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de tekst, naar aanleiding van 
het tekstcontact. Wat er zich in de tekst afspeelt en welke gevoelens dat bij je teweegbrengt 
openbaart zich pas tijdens het lezen. Op deze emotionele ervaringen kan je niet anticiperen 
daar ze je veeleer bij verrassing overvallen. Zo kan de lezer onverwacht via de eigen beleving 
of via 'observatie' in aanraking komen met nog onbekende emoties of onbekende aspecten 
van emoties. 

Dergelijke ervaringen naar aanleiding van het lezen van boeken zouden de 
ontwikkeling van kennis over emoties kunnen bevorderen en als 'testcase' kunnen dienen 
voor hantering van emoties die opgewekt worden door gebeurtenissen in de dagelijkse 
werkelijkheid. 

Onder 'kennis over emotie' verstaan wij op de eerste plaats; de diversiteit ofwel de 
'variatiebreedte' in het kunnen herkennen en begrijpen van verschillende emotiesoorten 
(zoals bijvoorbeeld boosheid en angst) en van nuanceringen binnen de afzonderlijke 
emotiesoorten (zoals het vermogen om binnen de emotiesoort 'lachen' een onderscheid te 
kunnen maken tussen lachen, glimlachen, pret en tevredenheid). 

Het herkennen en begrijpen van emoties is nog maar één aspect van de 
emotiesocialisatie. Vaak zal het gebeuren dat lezers via identificatie of verplaatsing in het 
verhaal ook zelf emotionele belevingen ondervinden. Het is daarbij van belang dat de lezer 
manieren kent om deze gevoelens te hanteren en vertrouwd is met een zekere variatiebreedte 
aan hanteringmogelijkheden. Hier dient overigens opgemerkt te worden dat het in dit geval 
om een ander soort van hantering gaat dan bij de hantering van stemmingen. Bij dat laatste 
hadden we het over het door middel van de leeshandeling reguleren van stemmingen die 
voortkomen uit de dagelijkse werkelijkheid van de lezer. De hier genoemde emotiehantering 
schetst de omgang met emoties die bij de lezer worden opgeroepen naar aanleiding van de 
(fictieve) werkelijkheid van het boek; emoties die net zo 'echt' gevoeld kunnen worden, maar 
waarvan de oorzaak en het belang in principe verdwijnen bij het dichtslaan van het boek. 

Nu heeft de ene emotie een complexere en meer ingewikkelde hanteringhandleiding 
dan de andere. De omgang met dysfore (onprettige) emoties is in het bijzonder een moeilijke 
kwestie (Izard, 1991; Salovey & Mayer, 1990; Strayer, 1989) daar de mens van nature 
geneigd is om dysfore emoties zoveel mogelijk af te weren. Daartegenover bestaat de neiging 
om eufore (prettige) emoties juist tegemoet te treden. Aanvankelijk zal het opgroeiend kind 
dysfore emoties -naar aanleiding van het lezen van teksten- afwijzen. Dat het via de tekst 
ervaren van inherent onprettige gevoelens ook als plezierig beleefd kan worden en een gevoel 
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van 'catharsis' kan opwekken, zal het kind pas in een later stadium, bij een beter ontwikkelde 
emotiekennis, ondervinden. 

Een ander aspect van de emotionele ontwikkeling dat we in het onderzoek onder de 
aandacht willen brengen richt zich op de beleving van gevoelens van medemenselijkheid 
zoals empathie en sympathie; emoties die bij de lezer optreden naar aanleiding van of ten 
opzichte van gevoelens die personages of 'spelers' in het verhaal hebben. Ook in dit geval 
betreft het gevoelens waaraan de emotiesocialisatie hoge en complexe eisen stelt (Van der 
Bolt & Tellegen, 1995). Het herkennen en begrijpen van andermans emoties, voortkomende 
uit andermans gedachten en perspectieven, is niet bij de geboorte gegeven, maar vereist een 
zorgvuldig gefundeerde emotiekennis. 

Naast de eerder genoemde leesfrequentie zijn ook de leeftijd(ervaring) en 
seksespecifieke socialisatie factoren waaraan we in dit onderzoek aandacht zullen besteden. 
Van deze factoren verwachten wij dat zij tevens van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling 
van emotiekennis en de variatiebreedte van emotiebeleving. 

 
Om de positieve bijdrage van lezen van boeken aan de affectieve socialisatie te 

onderbouwen zullen we eerst het nodige theoretische literatuuronderzoek verrichten. Het 
afgelopen decennium is er veel gepubliceerd op het gebied van de emotie- en affecttheorie. 
De functionele waarde van gevoelens zoals emoties en stemmingen en de affectieve 
ontwikkeling van opgroeiende kinderen zijn vaak terugkerende onderwerpen van onderzoek. 
Specifiek onderzoek vanuit psychologisch, emotietheoretisch perspectief naar de rol die de 
media kunnen spelen als ‘affectsocializers’ is slechts mondjesmaat aanwezig. 

Wanneer we het affectsocialiserend potentieel van de media vanuit het vakgebied van 
de communicatiewetenschap willen benaderen dan vinden we ook daar slechts zijdelings, 
maar nooit rechtstreekse aanknopingspunten. In onderzoek binnen het kader van de ‘cultural 
studies’ (zie bijvoorbeeld Ang, 1985; Fiske, 1987) en op het terrein van de ‘uses and 
gratifications’ studies (zie bijvoorbeeld Blumler & Katz, 1974; McQuail, 1972) staat vaak de 
functionaliteit van het affectief bevredigende, verstrooiende mediagebruik centraal. De zo 
fundamentele processen van persoonlijke beleving die zich afspelen tijdens het mediagebruik, 
naar aanleiding van het directe contact met de inhoud, zijn in dergelijke studies echter nooit 
geïnventariseerd. Daarbij komt het feit dat de hoofdrol in studies binnen deze 
onderzoeksvelden slechts zelden weggelegd is voor het medium boek in de breedste zin des 
woords.  

Door het samenvoegen en assimileren van theoretische inzichten en kennis afkomstig 
van het vakgebied van de emotiepsychologie en de communicatiewetenschap kan de 
socialiserende rol van de verhalende tekst theoretisch worden onderzocht. We hebben 
gekozen voor een brede theoretische uitwerking waarbij we zo min mogelijk gegevens die 
wellicht van belang zouden kunnen zijn bij een theoretisch verkenning, aan onze aandacht 
laten ontsnappen. 

Deze zelfde regel hanteren we ook voor de empirische beantwoording van de eerder 
geformuleerde onderzoeksvraag. Het doel dat we nastreven bij beantwoording van de 
empirische onderzoeksvraag is onder andere het opstellen van een kwantitatief overzicht van 
de affectieve leesbeleving en de intrinsieke leesmotivatie van scholieren. Daarbij letten we in 
het bijzonder op de implicaties in het materiaal die wijzen op de mogelijkheden die het lezen 
van teksten kan bieden op het terrein van de emotionele ontwikkeling van het kind. Alvorens 
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we tot de beantwoording van de onderzoeksvraag kunnen overgaan zullen we onszelf eerst 
echter een aantal meer fundamentele onderzoeksvragen moeten stellen. Voor zover ons 
bekend zijn er ook geen empirische gegevens waar we op terug kunnen vallen wanneer we de 
emotiesocialiserende bijdrage van de geschreven tekst vanuit het door ons beschreven 
perspectief willen bestuderen. Wat meer is, er is voor zover ons bekend nooit eerder een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende gevoelens die bij het lezen van boeken kunnen 
optreden. Voordat het socialiserend effect van de emotionele leesbeleving gemeten kan 
worden is het dan ook zaak na te gaan welke emotionele ervaringen lezers zoal hebben naar 
aanleiding van het lezen van verhalende teksten. In relatie met deze exploratieve kwestie 
kunnen we de volgende probleemstelling formuleren: 
 

 Welke verschijnselen van emotionele leesbeleving worden door lezers van 

uiteenlopende leeftijd ervaren en hoe kunnen we deze ervaringen in kaart brengen, ordenen 

en categoriseren? 

 
Wanneer we met behulp van empirisch onderzoek de emotionele leesbeleving in 

kwalitatieve zin in kaart hebben gebracht, treden alweer volgende empirische 
onderzoeksvragen op de voorgrond. We willen de affectieve leesbeleving uiteindelijk ook 
kwantitatief onderzoeken. Daartoe willen we een instrument ontwerpen waarmee we de 
emotionele leesbeleving in kwantitatieve zin kunnen meten. De categorisatie die resulteerde 
uit de kwalitatieve analyse dient daarvoor als basis. De bedoeling is een vragenlijst te 
ontwerpen en een survey uit te voeren om daarmee een aantal meer algemene uitspraken te 
doen over emotionele leesbeleving. Tegelijkertijd willen we binnen de categorieën van 
emotionele leesbeleving voldoende nuancering aanbrengen zodat de vragen zoveel mogelijk 
aansluiten bij de zeer uiteenlopende persoonlijke leeservaringen van de respondenten. De 
onderzoeksvraag die we kunnen stellen luidt dan: 
 
 Kunnen we een vragenlijst ontwerpen waarmee we de emotionele beleving tijdens het 

lezen van boeken meetbaar kunnen maken? 

 

Vervolgens kan een survey worden afgenomen waarin de vragenlijst over affectieve 
leesbeleving en intrinsieke leesmotivatie wordt voorgelegd aan een groot aantal Nederlandse 
scholieren. De gegevens uit het surveyonderzoek kunnen een antwoord geven op 
verschillende onderzoeksvragen. De volgende probleemstelling kan aan de hand van 
beschrijvende statistische analyses beantwoord worden.  
 

 In welke mate worden verschillende affectieve verschijnselen ervaren door scholieren 

en welke rol spelen factoren als leerjaar, sekse en leesfrequentie hierin?  

 
In deze probleemstelling wordt wederom een onderscheid gemaakt tussen processen 

van intrinsieke leesmotivatie die zich afspelen vóórdat het tekstcontact plaatsvindt en 
processen van affectieve leesbeleving die zich voordoen tijdens en naar aanleiding van het 
tekstcontact.  

 

 a.  In welke mate worden verschillende intrinsieke/stemmingsregulerende motieven       
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       genoemd die voor scholieren de aanzet vormen tot het lezen van boeken, en wat is 

de 

       rol van sekse, leerjaar en leesfrequentie daarbij? 

  

 b.  In welke mate worden verschillende verschijnselen van emotionele leesbeleving 

                 ervaren door scholieren, en wat is de rol van leerjaar, sekse en leesfrequentie 

     daarbij?  

  

We hopen dat het datamateriaal inzicht zal geven in de eerstgenoemde 
onderzoeksvraag (zie Schema 1) betreffende het verband tussen het lezen en de hantering van 
stemmingen en gevoelens enerzijds (deelvraag a) en de relatie tussen het lezen en de 
ontwikkeling van kennis over emotie anderzijds (deelvraag b). Tevens onderzoeken we de rol 
die leeftijd en sekse spelen in deze relatie. Vertalen we deze zeer beknopte theoretische 
beschouwingen naar verwachtingen over de uitkomsten van het empirisch onderzoek dan 
vermoeden wij dat frequente lezers beter in staat zullen zijn het boek in te zetten ter herstel of 
behoud van stemmingen en dat hun kennis over emoties in alle facetten beter ontwikkeld is 
dan die van de infrequente lezers. Hetzelfde zou het geval kunnen zijn bij meisjes waar de 
seksespecifieke opvoeding op verschillende manieren bijdraagt aan hun kennis over, en 
vaardigheid in de omgang met gevoelens. Uiteraard zal ook de leeftijd bij het reeds 
ontwikkelde peil van emotiekennis een rol spelen. Tot slot vragen wij ons af of de leeftijd 
ook invloed heeft op de intrinsieke leesmotivatie en het lezen voor de stemmingsregulatie. 
We kunnen ons voorstellen dat de verschillende motieven die scholieren kunnen hebben voor 
het affectief bevredigend lezen samenhangen met de kenmerken van verschillende 
leeftijdsfasen. Wellicht voelen bijvoorbeeld jongeren in de puberteit zich vaker eenzaam in 
de betekenis van onbegrepen en zullen zij vaker het boek ter hand nemen ter verlichting van 
deze specifieke gevoelens. 

 



 

 

 

 

 

DEEL 1 — THEORIE  
 



 

 

  2   

 

HET INTRINSIEK GEMOTIVEERDE LEZEN 
 

2.1 'Uses and gratifications' benadering 

Deze studie betreft een onderzoek naar een jeugdig, schoolgaand publiek en het gebruik 
dat dit maakt van boek of tekst in de vrijetijdssfeer. Hierbij staat de persoonlijk betrokken 
leeshouding, en de voldoening die dit publiek via deze handeling van overgave aan de tekst 
kan beleven, centraal. 

Een benadering als deze, uitgaande van de mediagebruiker en diens persoonlijke 
motieven, kan geplaatst worden in de traditie van de 'uses and gratifications'. De relatie tussen 
de lezer en de tekst werd binnen deze traditie met enige regelmaat onderzocht. Op dit terrein 
vinden we studies zoals 'What reading does to people' (Waples, Berelson & Bradshaw, 1940) 
of 'The oldest medium: the book' (Katz & Gurevitch, 1976), waarin het accent ligt op de 
volwassen lezer, en verder bijvoorbeeld studies als 'The children talk about comics' (Wolf & 
Fiske, 1949) of 'Waarom zou je lezen?' (Tellegen, 1986; Tellegen & Catsburg, 1987), waarin 
het kind of de jeugdige de hoofdrol speelt. 

De overeenkomst tussen deze studies is gelegen in het uitgangspunt: de centrale rol van 
de mediagebruiker. Er wordt uitgegaan van een functionele benadering van het leesgedrag: de 
lezer (de mediagebruiker in de onderhavige studie) heeft een a-priori bedoeling met zijn 
leesgedrag. Lezen ter vermaak en ander niet-instrumenteel leesgedrag wordt toegeschreven 
aan psychologische motieven. Over de maatschappelijke waarde van deze psychologische 
functie van de tekst wordt niet getwist. Informatief gebruik wordt niet hoger ingeschat dan 
verstrooiend gebruik. 

 
In de loop der jaren wordt binnen de ‘uses and gratifications’ traditie verschil zichtbaar 

tussen leesstudies onderling met betrekking tot de omschrijving en afbakening van het begrip 
leesmotivatie, ook wel reading interests genoemd. Dit verschil kan enerzijds een uitbreiding 
van het begrip leesmotivatie inhouden: zo schreven Waples, Berelson en Bradshaw (1940) 
wél over het lezen met het doel tot rust te komen maar niet over de neiging tot lezen om 
daarmee het eigen spanning-, of arousalniveau te verhogen. Naar het lezen uit een behoefte 
aan spanning en opwinding wordt pas later verwezen door Getzels (1966). 

Daarnaast is er ook een verschil tussen studies wat betreft een afbakening van het 
begrip leesmotivatie. Deze begrenzing betreft met name de aan de motivatie ten grondslag 
liggende behoeften waarin door het mediagebruik voorzien zou kunnen worden. Terwijl in de 
jaren '70 de mogelijkheid wordt geopperd een 'catalogus' van mediagratificaties op te stellen 
en deze te herleiden tot behoeften van de gebruiker (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974), dan 
wel een 'catalogus' van motieven te ontwerpen en deze in verband te brengen met media-
gratificaties (McGuire, 1974), wordt in de jaren '80 -althans met betrekking tot leesmotivatie- 
de automatische koppeling tussen verkregen gratificaties en achterliggende behoeften in 
bepaalde opzichten losgelaten (Tellegen, 1986; Tellegen & Catsburg, 1987). 
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2.2 Instrumentele leesmotivatie en intrinsieke leesmotivatie  

Aan de beslissing die het publiek neemt om te gaan lezen liggen twee basismotieven 
ten grondslag: een instrumenteel motief of een intrinsiek motief (Tellegen, 1986; Tellegen & 
Catsburg, 1987). We zullen beide vormen van leesmotivatie hieronder kort toelichten.  

 

Instrumentele leesmotivatie: lezers die een tekst in de eerste plaats kiezen om een 
instrumentele reden gaat het om de informatie die zij aan het geschrevene kunnen ontfutselen 
om daarmee een buiten de leeshandeling zelf gelegen doel te kunnen bereiken, zoals het 
verkrijgen van status, kennis en prestige. Deze lezers gebruiken het boek als hulpmiddel om 
deze doelen te verwezenlijken. Teneinde hun doelen te kunnen bereiken wordt van deze 
lezers een specifieke benadering van de tekst verlangd; een afstandelijke, kritische, reflectieve 
leeshouding (Hilgard, 1979).  

Intrinsieke leesmotivatie: lezers die bij het ter hand nemen van een boek uitgaan van 
intrinsieke motieven is het vooral te doen om de regulerende werking die de leeshandeling 
kan hebben op de lezer. Zij streven daarbij met deze leeshandeling niet naar een verder 
gelegen doel maar zoeken het meer in de voldoening die het lezen direct in het hier en nu kan 
opleveren; ter handhaving van de prettige stemming of juist ter verbetering van het humeur. 
Het bereiken van deze intrinsieke voldoening vraagt van de lezer een leeshouding van 
acceptatie en overgave aan de tekst (Hilgard, 1979) waarmee de deur wordt geopend voor de 
beleving van betrokkenheid tijdens het lezen. Hilgard gebruikt in dit geval de term ‘involved 

reading’.  
 
Deze twee verschillende vormen van leesmotivatie kunnen ieder afzonderlijk leiden tot 

een specifieke vorm van voldoening/gratificatie die door middel van het lezen verkregen 
wordt; de instrumentele of de intrinsieke leesvoldoening. Deze opsplitsing naar twee vormen 
van leesvoldoening staat weergegeven in Schema 2. Vervolgens geldt voor beide vormen van 
leesvoldoening dat deze (verticaal) kunnen worden opgesplitst naar twee niveaus 
(Tellegen,1986;Tellegen & Catsburg, 1987). Het niveau van de primaire leesvoldoening en 
dat van de secundaire leesvoldoening (zie Schema 2).  
 

Schema 2 Leesvoldoening naar twee vormen en twee niveaus 

 Instrumentele leesvoldoening Intrinsieke leesvoldoening 

Niveau 1  
Primaire leesvoldoening; 
beoogd/ nagestreefd 

Voldoening over de verwerving 

van kennis en informatie, en 

van het prestige, zoals gezocht 

Voldoening over regulatie of 

behoud van de stemming zoals 

gewenst 

Niveau 2 
Secundaire leesvoldoening; 
incidenteel/ niet beoogd (n.a.v. 
de leeshandeling) 

Voldoening over incidenteel 

verworven kennis 
Voldoening over incidenteel 
ervaren emoties en/of 

processen van verbeelding 

 
Met de bovenstaande indeling hebben we een overzicht willen geven van de context 

waarin we begrippen als intrinsieke leesmotivatie, intrinsieke leesvoldoening, en 
leesbetrokkenheid (die zich bevinden in het rechtergedeelte van Schema 2) kunnen plaatsen. 
Zoals we in de vorige paragraaf (§2.1) al noemden, staat in deze dissertatie de intrinsieke 
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leesmotivatie (het lezen voor affectieve gratificatie) en de daarmee gepaard gaande 
persoonlijk betrokken leeshouding, centraal. Om deze reden zullen we ons betoog met 
betrekking tot de intrinsieke leesmotivatie vervolgen, en niet langer stil blijven staan bij de 
instrumentele leesmotivatie en het lezen voor informatie.  

 
Primaire intrinsieke leesvoldoening 

De primaire intrinsieke leesvoldoening (zie Schema 2) komt voort uit het lezen voor 
intrinsieke motieven. Deze leesmotivatie kenmerkt zich door een intentioneel karakter. De 
nagestreefde voldoening wordt verworven door middel van de leeshandeling. De lezer neemt 
doelgericht, op basis van intrinsieke behoeften de beslissing om te gaan lezen. De intrinsieke 
leesmotivatie wordt gevoed door een behoefte aan het in balans brengen of houden van het 
mentale evenwicht van de lezer. In deze behoefte wordt voorzien wanneer de lezer kans heeft 
gezien de prettige stemming te behouden of anders op adequate wijze de leeshandeling in 
heeft weten te zetten ter reparatie van de onprettige stemming. Er is sprake van 
stemmingsverbetering wanneer tijdens en tevens na afloop van het lezen blijkt dat de lezer de 
gedachten via de leeshandeling succesvol heeft kunnen verzetten. De intrinsieke functie 
wordt in de terminologie van Zillmann (1988) omschreven als de 'moodmanagement' functie, 
door Brown ook wel de ‘mood-control’ functie genoemd (Brown, Cramond & Wilde, 1974; 
McQuail, Blumler & Brown, 1972).  

‘Onevenwichtigheden’ van de mentale balans waarvoor het lezen soelaas kan bieden 
kunnen van uiteenlopende aard zijn. Zo kan het boek de eenzaamheid of verveling verlichten 
of de behoefte aan afleiding of afzondering bevredigen. We willen overigens de indruk 
vermijden dat het bij het intrinsiek gemotiveerd lezen alleen draait om het opheffen of 
verlichten van onprettige stemmingen. Logischerwijs zou dan tevens het idee kunnen 
postvatten dat de lezer 'du moment' dat het boek ter hand genomen wordt, een ontevreden dan 
wel tobberig of sociaal geïsoleerd mens is. Dat is beslist niet het geval. De inzet van het 
intrinsiek gemotiveerde lezen kan ook de handhaving van een reeds bestaande, prettige 
stemming zijn. Verder dient opgemerkt te worden dat waar sprake is van ‘onprettige’ 
stemmingen deze vaak worden waargenomen als vage onbestemde gevoelens. Daarom is het 
in veel gevallen van stemmingsregulerend lezen beter te spreken van het streven naar een 
beter of vrolijker humeur in plaats van het herstellen van een ‘slecht’ humeur. Het lezen voor 
intrinsieke gratificatie kan een gewoonte worden die als plezierig ervaren wordt en de lezer 
prettige gevoelens geeft zonder dat daar een onaangenaam humeur als ‘ingangsvoorwaarde’ 
aan vooraf gaat.  

Het intrinsiek gemotiveerde lezen dient in tegenstelling tot het instrumenteel 
gemotiveerde lezen geen doelen anders dan die in de leeshandeling zelf besloten liggen. De 
verstrooiende of onderhoudende werking van de leeshandeling vervult de intrinsieke behoefte 
aan het verzetten van de gedachten ter herstel of continuering van de mentale balans. Lezers 
die uit ervaring weten wat het lezen kan betekenen voor de stemmingsverbetering of het 
stemmingsbehoud zijn door doelbewuste toepassing van deze functie in staat hun vaardigheid 
in de omgang met stemmingen en gevoelens te trainen. 

 
Zillmann (1988), die poogde het waarom van de populariteit van entertainment te 

doorgronden, constateerde op grond van een reeks onderzoekingen dat vele tv kijkers op 
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doelgerichte, functionele wijze gebruik maken van entertainment ter verbetering van het 
humeur. 

Tellegen (1981, 1987, 1992) stuitte eveneens op deze stemmingsregulatiefunctie in een 
onderzoek naar de betekenis die het lezen van boeken voor kinderen heeft. Zowel Tellegen 
als Zillmann erkennen op ondubbelzinnige wijze het belang van moodmanagement voor het 
welbevinden en het welzijn van de mediagebruiker. Tellegen wijst erop dat vooral in deze tijd 
van information overload het van belang is dat mensen vertrouwd raken met dergelijke 
middelen om even in een andere wereld te kunnen stappen, en zich zo te wapenen in de strijd 
tegen stress. 

Vanuit andere theoretische invalshoeken worden nog wel eens kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de functionele benadering van het intrinsiek gemotiveerde leesgedrag. Daarbij 
wordt de betekenis en functie van de intrinsieke leesvoldoening voor de lezer wel erkend 
maar de waarde van deze functie in breder maatschappelijk perspectief in twijfel getrokken. 
Bijvoorbeeld Radway (1984), die inziet dat de lezeressen in haar onderzoeksgroep, allen 
gretige verslindsters van romannetjes in het genre 'Intiem' en 'Bouquet', deze werkjes lezen 
om de alledaagse sleur tijdelijk te kunnen doorbreken, attendeert de lezer evenwel tussen de 
regels door op de gevaren van deze gewoonte. Zo zou volgens Radway het lezen van zulke 
romans een vrijetijdsbezigheid zijn die de lezer(es) verleidt tot acceptatie van ideologische 
voorschriften van het patriarchaat (Radway, 1984, p.210). Entertainment, in de breedste zin 
van het woord en functioneel of niet, heeft zowel in cultuurelitaire als in wetenschappelijke 
kringen toch nog steeds een wat nare bijsmaak.  
 
Secundaire intrinsieke leesvoldoening 

Leesvoldoening op het secundaire niveau onderscheidt zich van het lezen voor 
moodmanagement vanwege het incidentele (terloopse) karakter zoals we aangaven in 
Schema 2. Leesvoldoening op het primaire niveau wordt intentioneel nagestreefd. 
Leesvoldoening op het secundaire niveau wordt niet intentioneel nagestreefd omdat het hier 
een onvoorspelbaar proces betreft. De lezer reageert op bepaalde kenmerken van de tekst 
maar weet niet van tevoren hoe die reactie zal uitvallen. Deze vorm van leesvoldoening 
omvat het hele spectrum aan gratificaties die ontleend worden aan ervaringen van persoonlijk 
betrokken aard (leesbetrokkenheid of leesbeleving) tijdens, of na afloop van het lezen van een 
tekst. Ervaringen van persoonlijke betrokkenheid kunnen bestaan uit processen van 
emotionele leesbeleving of uit processen leesverbeelding. De secundaire intrinsieke 
leesvoldoening treedt op naar aanleiding van het tekstcontact en vloeit vaak voort uit de 
primaire intrinsieke leesvoldoening naar aanleiding van stemmingsregulatie2. Je zou ook wel 
kunnen zeggen dat de voldoening op het primaire niveau wordt verrijkt met, en 
geïntensiveerd door gratificaties van het secundaire niveau. Echter, gratificaties van het 
secundaire niveau worden per definitie niet doelgericht, intentioneel nagestreefd (Tellegen & 
Catsburg, 1987); het zijn veeleer aangename bijkomstigheden die de lezer tijdens het lezen 
terloops overvallen. Logischerwijs betekent dit dat we op het secundaire niveau wél mogen 

                                                           
2 Hierbij dient opgemerkt te worden dat persoonlijke leesbeleving, zoals verbeelding en emotie, ook en 
passant kan optreden tijdens het lezen voor instrumentele motieven. In dergelijke gevallen switcht de 
leeshouding tijdelijk van afstandelijk en analyserend naar persoonlijk betrokken. In de regel zal persoonlijke 
leesbeleving echter vooral voorkomen in relatie met doelbewust (intentioneel) nagestreefde intrinsieke 
motieven. 
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spreken over leessatisfactie, maar niet over intentionele bevrediging van een behoefte. De 
lezer tast bij aanvang van de leeshandeling nog in het duister over wat hem of haar tijdens het 
lezen te wachten staat op het gebied van emotionele en verbeeldende ervaringen. Hiermee 
zijn we op het punt beland waarop we de 'uses and gratifications' benadering uit de jaren '70 
vaarwel zeggen en nu voortaan de onderverdeling in twee niveaus van leesvoldoening 
handhaven. 
 

2.3 Aanknopingspunten in het leesonderzoek 

In deze studie wordt de zojuist besproken persoonlijke betrokkenheid en persoonlijke 
beleving verhelderd, die bij de lezer kan ontstaan naar aanleiding van het lezen van teksten. 
Relaties van betrokkenheid op het secundair intrinsieke niveau kunnen worden uitgedrukt in 
een dimensie van afstand van de lezer tot de tekst. Dergelijke relaties kunnen wegen openen 
naar de verbeelding en de emotionele beleving. Voorbeelden van dergelijke 
verbeeldingssensaties zijn het imaginair ruiken van geuren, horen van stemmen, zien van 
personen of landschappen en het imaginair voelen, aanraken of bewegen. Deze, en vele 
andere ervaringen op het terrein van de leesverbeelding werden geïnventariseerd en in kaart 
gebracht in een studie van Tellegen en Coppejans (1992). Wij veronderstellen dat 
leesverbeelding en emotionele leesbeleving aan elkaar gerelateerd zijn. Met name wanneer 
lezers aangeven zich te verbeelden bepaalde boekpersonages te zijn is er veelal automatisch 
sprake van gevoelsidentificatie ofwel beleving van empathische emotie tijdens het lezen. In 
het onderhavige onderzoek staat de ontroering ofwel emotionele beleving als incidenteel 
intrinsieke ervaring die kan optreden tijdens het lezen, centraal. Over deze ontroering welke 
kan optreden naar aanleiding van de relatie tussen tekst en lezer is in empirisch 
wetenschappelijke zin niet zoveel bekend. Bestaande theorievorming bijvoorbeeld op het 
vlak van het literatuuronderzoek is overwegend speculatief van aard en kent geen empirische 
onderbouwing. Dergelijk onderzoek behandelt bovendien veelal uitsluitend literaire teksten. 
Het bestaande empirisch onderzoek op het gebied van het lezen kent leemtes in die zin dat er 
eerder nauwelijks serieus aandacht is besteed aan processen van emotionele beleving in 
relatie tot de leesstof. We zullen hier allereerst nagaan in hoeverre deze studie aansluit op en 
afwijkt van het bestaande leesonderzoek en in hoeverre dit onderzoek het bestaande kan 
aanvullen waarmee gaten in de kennis over het emotioneel belevend leesgedrag kunnen 
worden gedicht.  

Een belangrijk aspect dat hier belicht wordt, op basis waarvan ons onderzoek van 
bestaande studies zal afwijken, heeft betrekking op het feit dat er doorgaans in onderzoek 
naar leesmotivatie geen onderscheid wordt gemaakt tussen het primaire, intentionele niveau 
van de behoefte aan stemmingsregulering en het secundaire, incidentele niveau waarop 
emotionele leesbeleving zich kan voordoen welke kan bijdragen aan de leesvoldoening. In de 
‘uses and gratifications’ benadering van de jaren '70 lijkt het of elke satisfactie direct te 
herleiden is tot een bijbehorende 'need' of behoefte. Binnen het kader van deze benadering 
zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de leesvoldoening die je ervaart voortkomt uit 
bevrediging van de behoefte om je tijdens het lezen kwaad te maken op de hoofdpersoon, of 
om met de 'geestesneus' de geur van de bloemen in het zo fraai beschreven landschap op te 
snuiven.  

In onze optiek echter hoeft aan voldoening over persoonlijk betrokken ervaringen 
tijdens het lezen geen directe behoefte aan die specifieke ervaringen vooraf te gaan. De lezer 
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treedt als het ware het verhaal binnen waarna er binnen deze context gebeurtenissen 
plaatsvinden die niet op voorhand te voorzien en derhalve ook niet na te streven waren. 
Hierin ligt grotendeels de charme van het lezen: de verrassing van wat er komen gaat. Totale 
voorspelbaarheid van het verhaal zou veel lezers beletten het boek in te zien3.  

Doorgaans is het met de persoonlijke beleving van het boek zo dat het nog maar de 
vraag is of je al lezend overvallen wordt door angst, je tevreden voelt over de afloop van het 
verhaal, of wellicht het geluid van de krakende trap via het geestesoor hebt gehoord. 

Het belang van de onderkenning van dergelijke incidentele, niet doelbewust 
nagestreefde belevingsprocessen tijdens het lezen, ligt in de specifieke mogelijkheden die 
deze incidentele  
processen de lezer kunnen bieden. De kracht van zulke incidentele processen schuilt in de 
verrijking door het onverwachte en onbekende waarmee de lezer tijdens het lezen in 
aanraking komt. Niet alleen de beleving op verbeeldend en emotioneel vlak kan met nieuwe 
ervaringen worden aangevuld, maar tevens kan er sprake zijn van incidentele leerprocessen 
wanneer de lezer zonder er expliciet naar op zoek te zijn, stuit op nieuwigheden op cognitief 
gebied waarmee de kennis kan worden verrijkt. Het lezen van reisverhalen voor de intrinsieke 
voldoening kan bijvoorbeeld en passant leiden tot een uitbreiding van topografische kennis. 
Uit de volgende opmerkingen van jonge lezers blijkt dat zij zonder daar expliciet naar op 
zoek te zijn toch tijdens het lezen zijn gestuit op informatie die hen is bijgebleven. Deze 
citaten zijn ontleend aan het exploratieve onderzoek dat in het onderzoeksdeel van dit 
proefschrift wordt gerapporteerd en toegelicht (zie §4.2 voor de wijze waarop dit commentaar 
tot stand kwam). 

‘(...) las ik een boek over Spaanse mensen en ik dacht over Spanje alleen strand, lekker 

weer en zo; maar die mensen moeten ook naar school en eten koken.’ (meisje, 11 jaar) 

‘Bij sommige boeken, ze zijn spannend en daar leer je soms wat van (...). Reuzen van Peter 

Jan Rens. Liep hij weg, kwam hij bij een meisje, Ine, dat was niet zoals hij had verwacht. 

Je leert dat je heel veel redes moet hebben om van huis weg te lopen. Dit was een stomme 

reden.’ (meisje, 9 jaar) 

Het is niet onwaarschijnlijk dat op cognitief gebied processen van incidenteel leren 
naast processen van instrumenteel doelgericht leren een fundamentele positie innemen. De 
volgende lezer verwoordt het aldus: 

’(...) Het leuke van lezen is juist de onwetendheid: je leert er steeds iets bij omdat de 

schrijver steeds een tipje van de sluier optilt. Daarom denk ik dat je van romans en fictie 

ook heel veel kan leren. Het is voor mij een studieboek in een mooiere vorm. Als je iets 

wilt lezen over de denkwereld van mensen helpt niets zo goed als een roman.’ (student 

psychologie) 

Daarnaast wordt deze toevallig opgedane kennis binnen een verhalende, niet-
instrumentele setting in sommige gevallen wellicht beter onthouden. Zo vonden Schraw & 
Bruning (1996) dat lezers die lazen volgens het ‘transactie model’ (vergelijkbaar met onze 
‘niet-instrumentele lezers’) zich meer van gelezen teksten konden herinneren en dat hun 

                                                           
3 Sommige lezers hebben echter, vaak onder druk van gebeurtenissen die sterk werken op het humeur, 
behoefte aan een zekere mate van ‘bekendheid’ van boeken. Deze lezers kiezen ervoor om bepaalde verhalen 
telkens opnieuw te lezen of boeken te lezen waarvan de verhaallijn min of meer voorspelbaar is. Ondanks het 
feit dat verhaal, genre of verhaallijn in dat geval voor de lezer vertrouwd zijn, laat deze zich vaak evengoed 
door de gevoelens die de tekst oproept overrompelen. Zo kunnen bepaalde passages telkens weer heftige 
gevoelens bij de lezer oproepen zonder dat deze ‘slijten’. 
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herinnering over de tekst beter was in vergelijking met de lezers die lazen volgens het 
‘transmissie model’ (instrumentele, niet-betrokken lezers).  

Bij het instrumenteel lezen gaat de lezer doorgaans uit van een a-priori belangstelling, 
terwijl bij het intrinsieke lezen de belangstelling gewekt kan worden voor iets waar je als 
lezer nog nooit eerder aan gedacht had en dus ook niet intentioneel naar op zoek kan gaan. 

Uit het volgende citaat van Miall (1989) zou begrepen kunnen worden dat binnen 
kringen van het reguliere leesonderzoek geen onderscheid wordt gemaakt tussen doelgerichte 
processen die zich afspelen vóór het tekstcontact (primair) enerzijds, en processen die zich 
afspelen tijdens het tekstcontact en naar aanleiding van de inhoud (secundair) anderzijds: 

'The primary goal of reading is to explore emotions of the self through engagement with 

the text.' (Miall, 1989, p.76).  

Waar 'primary' staat zou dit, in het perspectief van ons onderzoek, beter vervangen kunnen 
worden door 'secundary' ook al is het aannemelijk dat Miall de term ‘primary’ hier gebruikt in 
de betekenis van ‘het hoogste’ of ‘het belangrijkste’ doel. Verder is het in onze optiek beter 
om te praten over een 'satisfaction derived from reading' in plaats van een doelbewust 
nagestreefde 'goal of reading'.  

Het werk van Miall is in het kader van ons onderzoek echter zeker niet onbelangrijk. 
Op de eerste plaats heeft Miall het in zijn studie over ontroering tijdens het lezen. De waarde 
ervan komt misschien wel het fraaist tot uitdrukking in datzelfde citaat. Miall onderkent in 
deze woorden impliciet het belang van ontroerd lezen voor de emotionele zelfkennis en de 
emotionele zelfontwikkeling van de lezer. In ons onderzoek onderschrijven wij het belang 
van het ontroerd lezen voor de ontwikkeling van emotiekennis.  

Het verschil tussen dit onderzoek van Miall en ons eigen onderzoek is niet alleen 
gelegen in de visie van deze auteur op de intentionaliteit van de leeshandeling maar tevens in 
zijn werkwijze: hij ontleent zijn gegevens over de relatie tussen boek en lezer vooralsnog aan 
case-studies terwijl in onze studie tevens datamateriaal uit survey-onderzoek wordt gebruikt.  

 
In lesmateriaal afkomstig uit het literatuuronderwijs voor middelbare scholieren 

(bijvoorbeeld Amodeo, 1982; Cerrone & Pignata, 1987; Drop, 1970) komen we geregeld 
voorbeelden tegen van een traditie waarin, áls de lezer al naar gevoelens tijdens het lezen van 
een tekst gevraagd wordt, deze de opdracht krijgt de gevoelens van personages in het boek te 
benoemen, te duiden of te verklaren. De eigen gevoelens van de lezer, die naar aanleiding van 
het lezen van het boek kunnen optreden, worden daar buiten beschouwing gelaten. 

 
Bakker en Tellegen (1984) geven een voorbeeld van werk waarin wel expliciet 

aandacht wordt besteed aan de eigen gevoelens van de lezer. Ook dit door Bakker en 
Tellegen aangehaalde werk (De Boer-Pentinga, 1974) kent echter beperkingen. Hierin gaat 
men er vanuit dat de gevoelens van de lezer voortkomen uit identificatie met personages in 
het verhaal. Ontroering via identificatie (indirecte ontroering) is slechts een van de manieren 
waarop emotie tijdens het lezen ervaren kan worden. De lezer kan ook langs de directe route 
gevoelens hebben ten opzichte van deze personages. Bovendien kan de lezer ook emoties 
beleven naar aanleiding van in het verhaal beschreven gebeurtenissen of situaties waarin 
specifieke personages een ondergeschikte rol spelen, bijvoorbeeld tevredenheid over een 
imponerende zonsondergang of over een rechtvaardige samenleving die in een boek 
beschreven wordt. 
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2.4 Achtergronden van leesonderzoek en leesonderwijs 

Het voorafgaande beschouwend kunnen we constateren dat op het terrein van de 
persoonlijke betrokkenheid bij de leesstof, en daarmee gepaard gaande processen van 
ontroering, er sprake is van een zeker gebrek aan aandacht voor dit aspect van het lezen. Het 
werk dat ons over dit onderwerp bekend is, is vaak eenzijdig of weinig genuanceerd, of 
anderszins niet goed bruikbaar bij onze onderzoekswerkzaamheden. De kritische en 
reflectieve benadering van de tekst, kenmerkend voor de lezer die informatie zoekt, kan op 
meer wetenschappelijke interesse rekenen dan de betrokken houding van de lezer die 
affectieve voldoening nastreeft. Onderzoek, zoals dat verricht wordt in het kader van het 
leesonderwijs, spitst zich dan ook voornamelijk toe op de instrumentele leesmotivatie, op de 
kritisch/analytische benadering van de tekst of op leestechnische aspecten als leessnelheid en 
tekstbegrip (Milder & Teeling, 1994). 

 
De sleutel van de kwestie van het tekort aan belangstelling voor leesbetrokkenheid 

moeten we zoeken in het feit dat in lees- en literatuuronderwijs de nadruk wordt gelegd op 
een leeswijze waarbij de leerling zich niet overgeeft aan de tekst maar daarentegen afstand 
neemt van de tekst om de inhoud daarvan kritisch te beschouwen (Van der Bolt & Tellegen, 
1992; Van der Bolt & Rood, 1996; Tellegen & Van der Bolt, 1993; Tellegen & Catsburg, 
1987). Binnen het leesonderwijs wordt het nastrevenswaardig geacht leerlingen een 
dergelijke leeshouding bij te brengen, omdat verondersteld wordt dat deze kenmerkend is 
voor een volwassen/rijpe lezer die een boek op de eerste plaats ter hand neemt voor 
instrumentele doeleinden. Binnen deze kringen geldt dat het lezen vooral in het teken dient te 
staan van verder en hoger gelegen doelen als kennisvermeerdering (Mooren, 1998). 

Met een duidelijke stellingname van het leesonderwijs in het voordeel van de 
leeshouding van reflectie en afstand keert deze zich impliciet tegen het lezen met 
betrokkenheid. De betrokken leeshouding wordt dan ook betreurd en wordt geassocieerd met 
onvolwassenheid, tekenend voor de minder ontwikkelde lezer die slechts op zoek is naar 
bevrediging op korte termijn. Het intrinsiek gemotiveerde lezen, het lezen voor de 
verstrooiing, dient geen verder gelegen doel en wordt daarom wel eens gezien als tijdverdrijf 
zonder nut op langere termijn. 

Het leren lezen van teksten, en in eerste instantie vooral de techniek van het lezen, heeft 
een vaste plaats binnen het lesprogramma van de basisschool. Aanvankelijk wordt leerlingen 
nog toegestaan om met persoonlijke betrokkenheid te lezen, terwijl in de latere leerjaren op 
school van hen wordt verwacht dat zij overgaan op een kritische benadering van de leesstof. 
De Britse onderzoeker Protherough (1983) omschrijft deze context met de term 'broken-

backed curriculum'. Leerlingen worden geacht hun leeshouding te wijzigen 'from what is felt 
to what is thought' (p.9). In Nederland doet deze breuk in het leesonderwijs zich vooral 
voelen in het voortgezet onderwijs. Op de basisschool heeft het lezen van fictie voor de 
leerlingen nog een spontaan karakter dat geassocieerd wordt met de vrije tijd. Zodra de 
‘lezing’ van fictie en literatuur echter wordt weggehaald uit de persoonlijke sfeer en 
geïntroduceerd wordt in het literatuuronderwijs op de middelbare school alwaar het een 
verplicht, onpersoonlijk en elitair karakter krijgt, gaat voor vele leerlingen de lol eraf. 
Dirksen, die als literatuuronderzoeker en als docent in het literatuuronderwijs werkzaam is 
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zegt hierover in een interview met Van Delft in NRC Handelsblad (1995, 19 januari) het 
volgende: 

‘Alle leerlingen zijn geïnteresseerd in fictie (…) dan komen ze op de middelbare school en 

(…) binnen een paar jaar ontwikkelen ze een peilloze haat tegen alles wat met literatuur te 

maken heeft. Terwijl je bedoelt ze enthousiast te maken (…) hebben traditionele 

lesmethodes het tegenovergestelde effect: leerlingen met een pesthekel aan literatuur.’ 

Het hoogtepunt van de tegenzin of afkeer van scholieren tegen het lezen wordt veelal 
bereikt in de periode van het lezen voor de literatuurlijst. Deze tegenzin komt voort uit de 
plotseling optredende frictie tussen de wens van de lezer om te lezen met persoonlijke 
leesbeleving waarbij de lezer zelf centraal staat en de eisen binnen het literatuuronderwijs om 
te lezen met een analytische houding waarin het boek of de auteur centraal staat (zie ook 
Langelaan in NRC Handelsblad van 9 januari 1999). 

Het is op zichzelf uiteraard plausibel en nuttig dat kinderen op school een 
instrumentele, reflectieve leeshouding wordt bijgebracht met het oog op het kunnen 
bestuderen en het verwerken van het tekstmateriaal dat in de lessen wordt gebruikt. Daarnaast 
bestaat er nauwelijks aandacht voor het intrinsieke lezen, ondanks het feit dat kinderen op 
jongere leeftijd en uit vrije wil vaak bij voorkeur met betrokkenheid en overgave lezen 
(Milder & Teeling, 1994). Leesbetrokkenheid wordt binnen het (lees)onderwijs aanvankelijk 
wellicht oogluikend toegestaan maar later wordt het genegeerd en tegengewerkt door de 
introductie van normen die binnen het literatuuronderwijs aan de leeshouding van de scholier 
gesteld worden. In sommige gevallen wordt de leesbetrokkenheid zelfs aangemerkt als 
bedreigend voor het analytisch en reflectief leesvermogen en voor de ontwikkeling tot 
volwaardig lezer. Het is mogelijk dat hierin, bijvoorbeeld met de komst van het 'studiehuis' 
en de invoering van tekstervaringsmethoden, op korte termijn verandering gaat komen 
(Mulder, 1997).  

 
Ondanks de opvattingen en voorkeuren binnen het leesonderwijs hebben lezers in de 

vrije tijd vaak de neiging tot lezen voor hedonistische motieven (behoefte aan affectieve 
gratificatie) en persoonlijk betrokken lezen, met als prettige bijkomstigheden beleving van 
verbeelding en ontroering. Het intrinsieke lezen lijkt een soort onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op mensen te hebben. Het genot dat voortkomt uit het intrinsiek 
gemotiveerde lezen en de leesbetrokkenheid blijft echter enigszins verdacht waardoor het 
voor de lezer zelf een soort heimelijk genoegen wordt. Dergelijke opvattingen hebben ook 
buiten het kader van het leesonderwijs postgevat in kringen van literatuurcritici, 
literatuurliefhebbers en andere beroepsmatige en niet-beroepsmatige lezers. De recensent 
Goedegebuure verwoordt zijn eigen intrinsieke leesvoldoening aldus: 

‘Met mijn leesgenot is het merkwaardig gesteld. De roes die me dagenlang in de ban hield 

toen ik de Drie Musketiers-cyclus las, (...) de opwinding die de eerste verhalen van Jan 

Wolkers veroorzaakten, ze zijn verzonken in een mythische tijd. De meeste boeken roepen 

niet meer op dan (...) plichtsbesef. (...) Toch is het plezier in de zonde van het lezen, ooit 

bedreven op stille zolders (...), nog niet helemaal verdwenen. (...).’(Goedegebuure, 1994, 

19 augustus) 

 
Uit dit citaat komt de associatie van leesbetrokkenheid met 'iets zondigs' waartoe men ‘vooral 
in de kindertijd nogal eens verleid wordt’, duidelijk naar voren. 
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Ook de recensent Heumakers verbindt leesbetrokkenheid en de daarbij optredende 
emotionele leesbeleving met onvolwassenheid en kinderlijk gedrag: 

‘(...) Ik heb niets tegen ontroering en geslik, gesnotter en gesnif onder de leeslamp. Maar 

als hoogste literaire criterium is ontroering toch iets dat ik vooral associeer met de 

puberteit. Voor wie pas begint te lezen, naïef en onervaren, zijn boeken die de tranen doen 

vloeien de beste - er loopt een vochtig pad van Alleen op de wereld naar de echte literatuur. 

Daarna worden andere criteria belangrijker.' (Heumakers, 1989, 14 april). 

Uit Heumakers’ commentaar komt niet alleen naar voren dat over het affectief belevend lezen 
nogal geringschattend wordt gedacht maar het illustreert tevens dat er een te eenzijdig beeld 
bestaat over emotioneel belevend lezen. Doorgaans bestaat de emotionele beleving van de 
lezer niet slechts uit verdriet en blijdschap, uitgedrukt in krokodillentranen en 
vreugdegeschrei maar is de variatiebreedte van de emoties van de lezer veel groter en omvat 
ook emoties als verbazing, walging, interesse of pret en emotionele uitingen als glimlachen of 
schrikken. 

 
Het feit dat de beide leeshoudingen, de kritische/afstandelijke leeshouding enerzijds en 

de leeshouding van acceptatie en overgave anderzijds, elkaar wederzijds uitsluiten 
(Hilgard,1979) versterkt het polariserende effect tussen beide. Een lezer die een tekst met 
overgave leest zal niet tegelijkertijd op deze tekst kunnen reflecteren en andersom; de lezer 
die een tekst kritisch benadert zal zich niet kunnen verliezen in het verhaal. Wél is het 
mogelijk van moment tot moment (en binnen dezelfde tekst) de twee leeshoudingen af te 
wisselen. Dat betekent dat een instrumenteel gemotiveerde benadering van de tekst niet 
uitsluit dat de lezer op een gegeven moment door de tekst wordt meegesleept en in een soort 
vervoering raakt. Evenzo is het mogelijk dat tijdens het intrinsieke lezen momenten van 
reflectie en afstand kunnen optreden en incidenteel leren mogelijk is. 

 
In de negatieve optiek waaraan het lezen met betrokkenheid ten prooi is gevallen wordt 

dit afgeschilderd als een wellicht aangenaam maar verder nutteloos soort tijdverdrijf zonder  
informatieve betekenis. Afgezien van een kortstondige bevrediging in het hier en nu levert 
het geen bijdrage aan hoger of verder gelegen doelen. Dit is de belangrijkste aanleiding 
geweest om de leesbetrokkenheid te negeren en er verder op het terrein van het leesonderzoek 
geen expliciete aandacht aan te schenken. Als onderwerp voor studie vond men het intrinsiek 
gemotiveerde lezen oninteressant. 

Toch zijn er ook geluiden hoorbaar van auteurs die het met bovengenoemde noties niet 
eens kunnen zijn (Barton, 1996; Dirksen, 1995; Freeman-Smulders, 1993; Van der Geest, 
1993; Van Lierop-Debrauwer, 1990; De Vriend, 1996). Opvattingen van deze auteurs zijn 
meer in overeenstemming met de visie die in de volgende paragraaf uiteen wordt gezet.  

 

2.5 Het nut van intrinsiek/betrokken lezen 

Met deze studie willen wij aantonen dat het lezen voor intrinsieke leesvoldoening wel 
degelijk nuttig en zinvol kan zijn, en dat met een lacune in het onderzoek naar persoonlijke 
betrokkenheid bij de tekst een essentieel en waardevol aspect van het lezen, ook met het oog 
op de ontwikkeling tot lezer, vooralsnog onderbelicht blijft. 
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Leesplezier en leesbetrokkenheid 

Wij baseren onze overtuiging op de eerste plaats op het feit dat de intrinsieke 
leesvoldoening en leesbetrokkenheid een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw en 
continuering van de geregelde leesgewoonte. Uit eerder onderzoek in het kader van het 
onderzoeksproject Kind en Boek

4
 waar deze studie deel van uitmaakt, is gebleken dat 

betrokken lezen en geregeld lezen hand in hand gaan. Een lezer die met overgave leest doet 
dat per definitie omdat hij/zij daar op de een of andere manier plezier aan beleeft. Leesplezier 
is vervolgens het gouden ei voor de continuering van de leesgewoonte; de kans dat je 
geregeld een boek leest in je vrije tijd zal groter zijn als je daar ook plezier aan beleeft.  

 
In een studie van Tellegen en Catsburg (1987) werden lezers met een hoge en lezers 

met een lage leesfrequentie met elkaar vergeleken. De ondervraagden waren in vrijwel even 
sterke mate vertrouwd met de instrumentele leesvoldoening. De voldoening voortkomende 
uit het lezen voor de informatie bleek dus niet het verschil in leesfrequentie tussen de 
respondenten te kunnen verklaren. De intrinsieke leesvoldoening, voortkomende uit de 
behoefte aan stemmingsregulatie door middel van verstrooiing, bleek wél samen te hangen 
met de leesfrequentie. Ondervraagden die in hun vrije tijd frequent lazen, meldden significant 
vaker te lezen voor intrinsieke leesvoldoening dan de groep respondenten met een lage 
leesfrequentie. 

Ook Dirksen (1995), werkzaam zowel in het leesonderzoek als in het leesonderwijs, 
onderkent het belang van de intrinsieke leesmotivatie en de daaruit voortvloeiende 
persoonlijke beleving van de inhoud voor de vorming van de leesgewoonte. Volgens Dirksen 
wordt in literatuurlessen in het voortgezet onderwijs weinig tot geen rekening gehouden met 
de relatie tussen tekst en lezer en persoonlijke betekenis en met persoonlijke respons van de 
lezer op de tekst. Daarvoor in de plaats wordt de leerling een algemeen door literatuurcritici 
aanvaarde en ‘enig juiste’ betekenis of ‘lezing’ van literaire teksten opgedrongen. Hierdoor 
wordt het ‘lezen voor de lijst’ volgens Dirksen niet meer door de leerling beschouwd als een 
leuke en plezierige vrijetijdsbesteding maar als doodgewoon ordinair huiswerk. Door in de 
literatuurlessen doelbewust aandacht te besteden aan de persoonlijke respons van de lezer op 
de literaire tekst werd bewerkstelligd dat het plezier in het lezen weer in de leerling werd 
wakker geschud. 

Jaarlijks worden door de regering forse bedragen besteed aan projecten in het kader van 
de bevordering van het leesgedrag. Wat men onder ‘leesgedrag’ verstaat, blijft wel eens in het 
vage en omspant soms niet de intrinsieke leesmotivatie en de persoonlijke beleving van de 
lezer, ondanks het feit dat deze factoren goeddeels bepalend zijn voor het leesplezier en de 
leesgewoonte. Belangrijke kansen op succes van het bevorderingsproject zouden daardoor 
kunnen blijven liggen. 

 

                                                           
4 Het onderzoeksproject Kind en Boek is het grotere, overkoepelende onderzoeksproject waar de studie 
Ontroerd Lezen deel van uitmaakt. Het leesproject Kind en Boek werd reeds gestart in de vroege jaren tachtig 
en staat vanaf de aanvang onder leiding van initiatiefnemer Dr. Saskia Tellegen. In het kader van het project 
werden studies verricht naar onder andere de leesmotivatie (Tellegen, 1986; Tellegen & Catsburg, 1987) en 
de verbeelding tijdens het lezen van boeken (Tellegen & Coppejans, 1992). Naast de onderhavige studie naar 
emotioneel belevend lezen (Van der Bolt & Tellegen, 1993, 1995, 1996; Van der Bolt & Rood, 1996; 
Tellegen & Van der Bolt, 1992, 1994) staat er een onderzoek naar het verband tussen het leesgedrag en de 
ontwikkeling van aandacht op stapel (Tellegen & Frankhuisen, 1998 I, 1998 II). 
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Onderkenning van de factoren die een rol spelen bij het leesplezier en daardoor bij de 
vestiging van de leesgewoonte is met name van belang voor het onderwijs omdat over het 
algemeen wordt aangenomen dat de leesgewoonte van de leerling reeds vóór het verlaten van 
de basisschool grotendeels bepaald is (Hilgard, 1979). Het belang van zo'n gewoonte mag 
duidelijk zijn. Zo zal een kind dat gewoon is regelmatig te lezen en daarmee een 
leesgewoonte heeft opgebouwd waarschijnlijk minder drempels hoeven overwinnen om 
boeken voor school te moeten lezen dan de scholier voor wie het lezen niet 
gewoontegebruikelijk is. 

  
Lezen en affectieve processen 

Naast de zojuist besproken bijdrage aan de ontwikkeling van de leesgewoonte, zou het 
lezen tevens een bijdrage kunnen leveren aan de affectieve ontwikkeling. Deze bijdrage aan 
de affectieve ontwikkeling kan via twee verschillende, maar met elkaar samenhangende 
wegen tot stand komen. 
- De ene manier heeft betrekking op het primaire, intentionele niveau van de intrinsieke 

leesmotivatie en primaire leesvoldoening. We doelen hier op de directe bijdrage die het 
lezen van boeken kan leveren aan het herstel van de onaangename of het behoud van de 
aangename stemming. Op langere termijn kan de ervaring in het adequaat toepassen 
van de stemmingsregulatiefunctie van het lezen de vaardigheid in de omgang met 
stemmingen aanscherpen en trainen.  

- De andere manier refereert aan affectieve processen op het secundaire, incidentele 
niveau die zich voordoen tijdens het lezen naar aanleiding van de relatie tussen tekst en 
lezer. Het ervaren van emoties naar aanleiding van de tekst kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van kennis over emoties of emotionele processen. 
 
Beide vormen van bijdrage aan de affectieve ontwikkeling zullen uitgebreid worden 

besproken en verhelderd. De nadruk zal hierbij echter vooral liggen op de bespreking van 
affectieve processen op het secundair intrinsieke niveau. De ontroering en persoonlijke 
emotionele beleving van het boek staan in deze studie tenslotte centraal. 
 
Affectieve processen op primair niveau: reparatie of behoud van stemmingen 

Zoals eerder vermeld werd, is het lezers die de tekst met intrinsieke motieven tegemoet 
treden en bereid zijn met overgave te lezen, vooral te doen om het herstel of behoud van het 
mentaal evenwicht. Het valt te verwachten dat een lezer die leest om de intrinsieke 
voldoening van stemmingsregulatie te bereiken, beter vertrouwd zal zijn met deze 
moodmanagement-functie en daarmee een goed middel in handen heeft om eventuele stress 
te lijf te gaan (Brown et.al., 1974; Fowles, 1992; Tellegen & Catsburg, 1987; Tellegen & 
Coppejans, 1992; Zillmann, 1988). Tevens kan het intrinsieke lezen aangewend worden voor 
het behoud van de prettige stemming, het lezen als plezierige gewoonte en het lezen om van 
een onbepaald of onbestemd humeur in een vrolijk humeur te geraken. 

De inzet van de leeshandeling met het doel de problematische, onaangename stemming 
te repareren kan worden omschreven met termen ontleend aan Frijda (1981) als een vorm van 
'secondary coping'. De auteur doelt hiermee op het fenomeen van het hanteren van gevoelens 
door de aandacht opzettelijk van het object, de oorzaak of aanleiding van je slechte humeur, 
af te wenden. Overgave aan de tekst kan een probaat medicijn zijn om overmatige 
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spanningen, mediocre of andere onprettige gevoelens die het leven van alledag met zich 
meebrengt, resoluut mee te lijf te gaan.  

Uit eerder onderzoek in het kader van het onderzoeksproject Kind en Boek is gebleken 
dat het voor de betrokken lezer die leest voor stemmingsreparatie geen verschil maakt of de 
inhoud inherent aangename dan wel onaangename gevoelens oproept. Er lijkt geen verband 
te bestaan tussen de stemming waarvoor soelaas gezocht wordt en het soort gevoelens dat de 
tekst kan oproepen (Tellegen & Catsburg, 1987). Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat mensen 
in een sombere stemming doelbewust op zoek gaan naar komische boeken voor 
stemmingsregulatie in plaats van naar dramatische (sombere) verhalen. Kennelijk is het 
simpele feit dat de lezer zijn gedachten via het boek heeft weten te verzetten en de aandacht 
tijdelijk van zijn alledaagse bestaan heeft weten af te leiden op zichzelf afdoende ter 
hantering van de stemming. De betrokken lezer wandelt de wereld van het verhaal binnen, 
schudt daarmee tijdelijk de preoccupaties van het reguliere leven van zich af en laat deze voor 
dat moment achter zich. 

 
Voor sommige onderzoekers is het intrinsieke gebruik van de media, als 

‘afleidingsmanoeuvre’ van problemen, zorgen of mediocriteit juist het tere punt van het 
stemmingsregulerende mechanisme. Zij zien mediagebruik voor stemmingsregulatie als 
escapistisch gedrag dat de aandacht afleidt van de werkelijke oorzaak van de onprettige 
stemming en dus de aandacht afleidt van de verantwoordelijkheden van het dagelijks leven. 
Ruim een eeuw geleden stelde Flaubert deze problematiek aan de kaak en gaf deze gestalte in 
de persoon van Emma Bovary.  

‘Aan de basis van de tragedie van zijn hoofdpersoon staat de dweperige romantische 

literatuur waardoor zij gevormd is. Dromend van de schitterende maar onbereikbare verten 

die deze lectuur haar voorspiegelt, wendt zij zich uiteindelijk af van iedere ‘banale’ 

werkelijkheid in haar eigen omgeving.’ (Van Pinxteren, 1989, p.421)  

Regelmatig word je als lezer gewezen op de gevaren van dergelijk escapistisch leesgedrag. 
Bij de argumenten en vooronderstellingen die door de aanhangers van de ‘escapistische 
gedachte’ worden genoemd kunnen echter kanttekeningen geplaatst worden. 

De eerste kanttekening betreft het reeds genoemde feit dat stemmingsregulerend lezen 
meer omvat dan het lezen ter herstel van een slecht humeur. Het lezen ter continuering van de 
aangename stemming kan bijvoorbeeld slecht als vluchtgedrag worden geïnterpreteerd.  

Op de tweede plaats is de vlucht in 'de andere wereld' tijdelijk van aard en heeft niet tot 
doel de verantwoordelijkheden in het dagelijks leven te ontkennen of te negeren. Het is 
daarentegen juist een -weliswaar enigszins indirecte- manier om deze verantwoordelijkheden 
tegemoet te treden. De tijdelijke afleiding zorgt dat de lezer mentaal verfrist en met nieuwe 
energie, als het ware 'opnieuw opgeladen', de zorgen van alledag beter en effectiever 
tegemoet kan treden. 

Een derde kanttekening heeft betrekking op het feit dat mechanismen van secondary 

coping vaak kritiek oogsten omdat deze niet gericht zijn op het wegnemen van de oorzaak 
van de gevoelens van ontevredenheid. Deze vorm van gevoelshantering wordt dan ook vaak 
opgevat als een manier van 'sussen' en ‘zoet houden’, hetgeen uiteindelijk zou kunnen leiden 
tot acceptatie en integratie van aanvechtbare maatschappelijke toestanden. De functie van de 
media zou in het licht van dit standpunt op de eerste plaats gericht moeten zijn op 
verandering en niet op integratie. Een rechtstreekse en doelgerichte aanpak van de oorzaak 
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van gevoelens van ontevredenheid zou dan ook te prefereren zijn. Zo een oorzaakgerichte 
hantering is echter niet altijd en niet voor alle affectieve verschijnselen mogelijk. Bij 
stemmingen, de gevoelens die we hier belichten en waarvoor via het lezen doelbewust respijt 
gezocht wordt, is een oorzaakgerichte aanpak vaak niet mogelijk (Frijda, 1981)(we komen 
daar zo dadelijk wat uitgebreider op terug). Wanneer de behoefte aan het repareren van het 
mentale evenwicht er evenwel is, is een stemmingsafleidende aanpak de enige optie en is het 
lezen van boeken een manier om deze wijze van hantering te bewerkstelligen. 

 
Bij intrinsiek gemotiveerd, betrokken lezen zijn er op het primaire en op het secundaire 

niveau verschillende vormen van affectieve verschijnselen in het spel. Op het primaire niveau 
is er sprake van stemmingen en een behoefte aan stemmingsregulatie en op het secundaire 
niveau is er sprake van emoties(ontroering) en van persoonlijke emotionele beleving via de 
inhoud (zie Schema 2, §2.2). Voor een goed begrip zullen we in de nu volgende passage het 
verschil tussen deze twee verschijnselen belichten. 

 
Een stemming is een gevoelsbeleving die je informeert over je 'milieu intérieur' of 

'states of the self' (Morris, 1992). Stemmingen geven het individu een indicatie van zijn 
innerlijke gesteldheid en stellen het individu op de hoogte van mogelijkheden (resources of 
bronnen) die hij ter beschikking heeft om de eisen die zijn omgeving aan hem stelt (zoals 
sociale verplichtingen) mee tegemoet te kunnen treden. Dergelijke bronnen of resources staan 
bloot aan fluctuaties en kunnen bijvoorbeeld beïnvloed worden door ziekte, honger of 
vermoeidheid. Wat de oorzaak is van de stemming en van dergelijke fluctuaties in fysieke en 
mentale energie is niet duidelijk. Soms is er wel een vage aanleiding of eigenlijk een complex 
van mogelijke aanleidingen aan te wijzen die hebben geleid tot de vorming van de stemming 
(Clark & Isen, 1982). Een stemming is een vrij statische, lang aanhoudende toestand (Erber, 
1996) en de intensiteit van de stemming wordt over het algemeen ervaren als mild en weinig 
ingrijpend. Stemmingen hebben een zekere continuïteit en de bewering dat wij constant in 
een bepaalde ‘grondstemming' zijn, zou op zich te verdedigen zijn. Sommige mensen zijn 
meestentijds opgewekt en goed gemutst van aard; anderen zijn haast per definitie chagrijnig 
of lijken constant verveeld. Tegen de achtergrond van dergelijke grondstemmingen kunnen 
zich andere stemmingen voordoen die meer tijdelijk van aard zijn. 

 
Emoties zijn in tegenstelling tot stemmingen in het algemeen kort van duur, dynamisch 

en hevig van aard. Voorbeelden van emoties zijn boosheid, plezier, jaloezie, angst of 
verbazing. Deze worden ervaren als vrij heftige en intense gevoelens die zo ingrijpend zijn 
dat ze tijdelijk volledig beslag leggen op gedachten en gedrag. Dit interrumperende 
mechanisme wordt ook wel ‘stuurvoorrang’ genoemd (Frijda, 1986) en is één van de 
belangrijkste kenmerken van de emotie. Emoties zijn signalen die het individu informeren 
over gebeurtenissen in de buitenwereld of 'states of the world' (Morris, 1992) en over hoe 
deze zich verhouden tot de eigen belangen van het individu. Emoties behartigen de belangen 
van het individu wanneer deze in het geding komen of bedreigd worden door externe 
gebeurtenissen. Het feit dat bij emoties vaak vitale belangen in het spel zijn vraagt om snel en 
doelgericht handelen en noodt tot een oorzaakgerichte aanpak (hantering). Hantering van je 
emotionele gevoelens door middel van het zoeken van afleiding ofwel secundaire hantering is 
dan ook minder geschikt. Bij stemmingen is er geen oorzaak of geen duidelijke aanleiding en 
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is er al helemaal geen sprake van bedreiging van vitale belangen. Daardoor leent de 
regulering van onaangename arousal bij stemmingen zich ook bij uitstek voor een 
alternatieve -niet oorzaakgerichte- aanpak (secondary coping). Ter illustratie willen we 
noemen dat uit interviews gebleken is dat ondervraagden wél gingen lezen wanneer ze zich 
verveelden, zich alleen voelden, spanning zochten of tot rust wilden komen, maar dat de 
meeste mensen niet in staat waren tot het lezen van een boek wanneer ze kwaad waren. 
Kwaadheid is een emotie die de geest dusdanig occupeert dat het eerder vraagt om een 
aanpak die de aandacht juist niet van de kwaadheid afleidt. 
 

Affectieve processen op secundair niveau: beleving van emoties 

Ook de met leesbetrokkenheid samengaande affectieve processen van ontroering en 
emotie die in relatie met de tekst kunnen ontstaan en kunnen leiden tot secundair intrinsieke 
leesvoldoening zullen hun vruchten voor de persoonlijke ontwikkeling van de lezer kunnen 
afwerpen. Deze studie zal vooral gericht zijn op het aanwijzen van deze relatie tussen het 
(intrinsieke) lezen en de emotionele ontwikkeling.  

Onderzoek uitgevoerd binnen het project Kind en Boek heeft reeds het nut aangetoond 
van andere intrinsieke processen van persoonlijke beleving naar aanleiding van de tekst te 
weten processen van verbeelding tijdens het lezen (Tellegen & Coppejans, 1992; zie Schema 
2, §2.2).  

Nu koesteren wij het vermoeden dat ook ontroerd lezen gunstige kwaliteiten kent. Via 
de beleving van emoties tijdens het lezen zal de lezer in de gelegenheid gesteld worden een 
groot aantal emoties zelf te 'doorleven', waardoor het persoonlijke emotiedomein kan worden 
afgetast. Hierdoor wordt het mogelijk dat de lezer de emotiekennis, voor wat betreft de eigen 
emoties zowel als voor wat betreft emoties van anderen, kan vergroten, verfijnen en 
differentiëren. Een goede emotiekennis zal er vervolgens toe leiden dat men beter kan 
communiceren met het eigen innerlijk en met de medemens, waardoor men tenslotte beter 
kan functioneren in het sociale leven (Van der Bolt & Tellegen, 1993, 1995, 1996; Van der 
Bolt & Rood, 1996; Tellegen & Van der Bolt, 1992, 1994). Kortom, het lezen van boeken 
zou een bijdrage kunnen leveren aan de affectieve ontwikkeling. Om met Solomon te 
spreken: ‘To teach literature is to educate emotions (…).’ (Solomon, 1986, p.48) 

 
Het belang van het opbouwen van gedegen emotiekennis, het belang van de emotionele 

ontwikkeling als onderdeel van de totale persoonlijke ontwikkeling en de rol die de omgang 
met de media zou kunnen spelen bij de emotionele ontwikkeling, komen in het volgende 
hoofdstuk aan bod. 

 



 

 

  3   

 

EMOTIE EN COMMUNICATIE 
 

In het nu volgende hoofdstuk gaan we dieper in op processen van ontroering tijdens het 
lezen. We kunnen ons afvragen waar de eerder besproken ongunstige noties aan het adres van 
emotioneel betrokken lezen nu eigenlijk vandaan komen. Daartoe koppelen we de ontroering 
en emotie allereerst los van de context van het lezen. Een zoektocht leidt ons terug in de 
geschiedenis van het denken over affect en emotie in het algemeen, geworteld in een 
renaissancistische wetenschapsopvatting met het dualisme als voornaamste uitgangspunt. 
‘Cogito ergo sum’, luidde het motto. 
 

3.1 Het Cartesiaans paradigma over emoties
5
 

Opvattingen over affect en emotie worden al beschreven sinds de klassieke Griekse 
beschaving. We komen ze daar bijvoorbeeld tegen bij Aristoteles, Socrates en Plato 
(Bem,1987). Echter het fundament van het Westers wetenschapsideaal waardoor het denken 
over emotie enerzijds en ratio anderzijds gestalte kreeg, ligt in de periode van de Verlichting; 
in de filosofie van het dualisme van Descartes. Vanuit deze filosofische opvatting wordt de 
mens beschouwd als een dier met als unicum het bezit van rede of ratio, welke in deze 
opvatting staat voor beschaving, objectiviteit en kennis; het hogere ideaal. Door rationaliteit 
zou het ons gegeven zijn de grillen van de natuur te bedwingen en onze eigen emoties en 
impulsen het hoofd te bieden. Emoties, daarentegen, herinneren ons aan 'het beest' in de 
mens, aan wat we met andere dieren gemeen hebben, en aan datgene in het menszijn dat 
vooralsnog onaangetast is gebleven door cultuur en beschaving. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat emotie binnen deze visie wordt beschouwd als de tegenhanger van het 
rationaliteitideaal (Fischer & Mesquita, 1988; Solomon, 1993). Een wezenlijk kenmerk van 
emoties is dat zij het individu overkomen of overvallen, waardoor deze het idee heeft daar 
weinig macht of controle over te kunnen uitoefenen. Zo kon zich al snel het idee nestelen dat 
emoties disruptief of verstorend werken op het doordachte en weloverwogen handelen van de 
mens, en dat ze schadelijke symptomen zijn van slecht functioneren (Smith, 1989). Door hun 
natuurlijke en schijnbaar onaantastbare karakter tekenden emoties bij uitstek het voor de 
persoon typerende handelen en reageren: emoties, aangeboren en 'voorgeprogrammeerd' in de 
natuur van het individu, volgen een natuurlijke, bijna automatische ontwikkeling waarop 
externe factoren geen invloed kunnen uitoefenen, zo meende men. Dit is dan ook de reden dat 
de persoonlijkheidsleer zich gretig op het individu, zijn emoties en 'driften' stortte (Maddi, 
1976). 

Uit de gelijkschakeling van emoties met disruptieve fenomenen, driften en irrationele 
impulsen komt de negatieve opvatting voort die men tot kort had en heden ten dage binnen de 
psychologie en in alledaagse opvattingen soms nog steeds heeft over emotie en affect (zie 
bijvoorbeeld Dillard, 1998). Emotionaliteit, als persoonskenmerk, gold dan ook als een 

                                                           
5 Zie bijvoorbeeld Lewis & Haviland (1993). 
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negatieve kwalificatie van het individu (Fey, 1978) en een dergelijk oordeel viel nogal eens 
ten deel aan vrouwen (Fischer & Manstead, 1998; Shields,1987). 

 Het is opvallend dat binnen dat negatieve kader van opvattingen over emoties er 
eigenlijk alleen aandacht was voor de negatieve aspecten van emoties en voor 'negatieve', 
dysfore of onprettige emoties en emotieuitingen, zoals angst en agressie. De positieve, eufore 
emoties of de positieve aspecten van emoties zoals pret, lachen en boosheid in de zin van 
morele verontwaardiging, belandden daarmee in het vergeetboek, waardoor de negatieve 
connotatie van emotie nog eens werd versterkt. Verder werd er binnen het sociaal-
wetenschappelijke discours nauwelijks serieus aandacht aan het onderzoek naar emoties 
besteed. Binnen de bellettrie en de filosofie bestond er echter wel belangstelling voor emotie, 
hetgeen aangeeft dat er volgens de toen heersende opinie over emoties wel kon worden 
gefilosofeerd en gespeculeerd.  
 

 3.2 Recentere opvattingen over emotie 

Na 1960 worden de eerste tekenen zichtbaar van een naderende omwenteling in 
opvattingen over emotie. Zo schrijft Tomkins in 1964 dat de psychologie, na de bloeiperiode 
van het behaviorisme, langzaam wakker wordt uit een 'untroubled, dreamless sleep': 

'And now the patient (de psychologie, L.v.d.B.) shows signs that he is recovering not only 

his mind, but also his heart, his feelings, his affects.' (Tomkins, 1964, p.vii).  

Tomkins bepleit dat de psychologie zich in de toekomst zal moeten wijden aan het 
ontsluieren van misvattingen in een aantal 'old, and young wives' tales' over affect, van het 
soort dat de ronde deed sinds de Renaissance.  

Vele psychologen hebben in de daaropvolgende jaren aan Tomkins' oproep tot 
verandering gehoor gegeven, met de consequentie dat we ons voortaan op tal van studies over 
affect, waaronder sinds enkele jaren ook systematisch onderzoek binnen de 
maatschappijwetenschappen, kunnen beroepen (Kemper,1987).  

Rond 1986 is de theoretische omwenteling, mede onder invloed van het verschijnen 
van het standaardwerk van Frijda (1986), getiteld 'The Emotions', een feit. Deze auteur 
betoogt dat emoties een belangrijke functie vervullen als 'belangenbehartigers'. Emoties 
motiveren mensen tot actie: zoals Piaget zou zeggen: 'Cognition 'acts' whereas affect 
'energizes' the action' (Piaget in Strayer, 1987). Emoties zijn volgens deze visie bovenal 
nuttige verschijnselen die een positieve bijdrage leveren aan het bestaan (Plutchik, 1987). 
Frijda omschrijft emoties als 'veranderingen in actiebereidheid' en beroept zich in de 
toelichting bij deze omschrijving op een aantal fundamentele begrippen die hij onder andere 
ontleent aan Darwin (1872/1965). Benaderd vanuit evolutionair perspectief kunnen emoties 
beschouwd worden als signalen of impulsen aan het individu, die ontstaan naar aanleiding 
van situaties waarin de overlevingskansen van het individu veranderen. De term 
'overlevingskans' moet daarbij in de context van de moderne samenleving in de ruime 
betekenis gezien worden. Voorts hoeft het ook niet automatisch zo te zijn dat de emotie een 
signaal is dat er overlevingskansen bedreigd worden. Eufore ofwel 'prettige' emoties, 
bijvoorbeeld, zijn signalen die het individu attenderen op een mogelijke verhoging van de 
overlevingskansen. Bij eufore emoties wordt dan ook wel gesproken van een 'overgang van 
geringer naar groter volmaaktheid' terwijl bij dysfore ofwel onprettige emoties daarentegen 
sprake is van een 'overgang van groter tot geringer volmaaktheid' (Spinoza,1677/1979). 
Anders dan vroeger wordt in recent emotieonderzoek overigens ruimschoots aandacht 
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besteed aan de positieve, eufore emotie en aan de positieve verschijnselen die met emotie 
gepaard kunnen gaan.  

Emotiestimuli (gebeurtenissen of veranderingen in persoonlijke situaties) doen een 
appèl op het individu daar ze een discrepantie tussen de verwachte werkelijkheid en de 
bestaande werkelijkheid in het subject oproepen. Dit appèl kan bij het subject een behoefte, 
een bereidheid, veroorzaken om een reactie te genereren naar aanleiding van de stimulus 
(Frijda, 1986; 1993a). Emoties vormen het motief voor activiteit en deze emotionele 
impulsen zijn dusdanig sterk en saillant dat zij als het ware 'stuurvoorrang' (Frijda, 1986) 
afdwingen en vervolgens iedere activiteit van het individu onderbreken. Dit impliceert tevens 
dat emoties een procesmatig en dynamisch karakter hebben en dat emoties vaak even 
plotseling en onverwacht verdwijnen als ze gekomen zijn. De 'uitkomst' of 'oplossing' van het 
emotieproces is de wijziging in actiebereidheid die zich kan manifesteren in drie 
verschijnselen te weten in persoonlijke beleving van het individu, in fysieke verschijnselen 
(zoals kippenvel of blozen) en in emotionele expressie waaronder verbale uitingen en non-
verbale uitingen (lichaamstaal). Via deze drie componenten -de beleving, de fysieke 
verschijnselen en de emotionele expressie- kan de emotie gemeten worden. 

 
Mens en dier hebben op emotiegebied veel met elkaar gemeen. Echter, bij de mens 

heeft het gehele emotieproces en met name de taxatie, de inschatting van het belang van de 
situatieverandering en het genereren van een mogelijke reactie daarop, een sterk 'afgeleide' 
vorm. De mens is van nature een sociaal wezen en leeft als zodanig niet in een vacuüm: ons 
samenleven met anderen maakt coöperatie en adaptatie aan normen, waarden en regels 
binnen de groep onontbeerlijk. Dergelijke sociale voorwaarden hebben uiteraard 
consequenties voor ons persoonlijke emotiegedrag, daar wij niet alleen uit mogen gaan van 
onze eigen emotionele belangen, maar tevens rekening moeten houden met de emotionele 
belangen van onze medemens. Dit maakt eens te meer duidelijk dat ook onze emoties 
onderhevig zijn aan de regels van onze sociale omgeving en cultuur.  

Hiermee wordt vervolgens geïmpliceerd dat kennis van emoties (kennis over 
aanleiding, reactie en consequentie van de emotie) en kennis van de sociale conventies rond 
emoties van grote importantie zijn om optimaal te kunnen functioneren binnen de sociale 
context. Dergelijke kennis zou zowel de mentale gezondheid van het individu zelf als de 
mentale gezondheid van anderen ten goede kunnen komen. 

Overtuigingen, gedachten en verwachtingen die wij over emoties hebben, vervullen een 
regulerende functie in het emotieproces en kunnen zo de uitkomst van dit proces 
transformeren (Fischer, 1991). Wij zijn dus geen willoze slachtoffers, uitgeleverd aan de 
grillen van onze emoties. 

  
Resumerend kunnen we nu stellen dat emoties fenomenen zijn die sturing geven aan de 

informatieverwerking en zij zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met dergelijke processen 

van informatieverwerking. Cognitie, rede of verstand enerzijds en emotie anderzijds vormen 
dan ook geen tegenstelling en zijn tevens niet onverenigbaar: beide staan in wisselwerking 
met elkaar (Saarni, 1985) en vormen aspecten van een groter geheel, het geheel van de 
menselijke informatieverwerking (De Sousa, 1987). 

 

3.3 Cultuur en emotie 
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De overtuigingen die gelanceerd werden in het kader van de paradigmawisseling, 
hebben aanzienlijke consequenties voor de Cartesiaanse notie inzake emoties waardoor 
scheuren in het fundament van deze notie bloot komen te liggen.  

Zo impliceert de in recente emotieopvattingen veronderstelde wisselwerking tussen 
emotie en cognitie dat emoties, vanwege hun verbondenheid aan de sociale en culturele 
context, in hoge mate aangeleerd zijn (Harris,1985; Lewis & Saarni, 1985; Michalson & 
Lewis, 1985; Saarni, 1985, 1993). Emotieprocessen zijn sterk gebonden aan cultuurspecifieke 
voorkeuren, kenmerken, voorschriften en regels en aan in de samenleving heersende normen 
en waarden over bijvoorbeeld recht en onrecht (Lemerise & Dodge, 1993; Sabini & Silver, 
1982; Turski, 1991). Culturele verschillen zijn te bespeuren in emotioneel expressief gedrag 
en in de verbale uiting van emoties. Bovendien verschillen de termen die voorhanden zijn om 
emoties te duiden. Dat geldt voor het aantal emotietermen zowel als voor de nuancering en 
differentiatie in emotiewoorden. Zo kent men binnen het Angelsaksische taalgebied geen 
equivalent voor 'Schadenfreude' terwijl het emotionele verschijnsel 'je vermaken om 
andermans leed' er wel bekend is. Het onderscheid tussen droefheid (sorrow) en boosheid 
(anger) wordt in sommige Afrikaanse talen niet gemaakt (Russell, 1989). Interculturele 
variaties zijn ook te bespeuren in de non-verbale expressie van emoties: 'Echte mannen 
janken niet', zo luidt het in onze samenleving. In Zuid-Amerikaanse landen denkt men daar 
echter heel anders over. 

Naast verschillen in de expressie van emoties zijn er ook culturele verschillen in de 
beleving van emoties. Zo kenden Samoanen geen subjectieve ervaringen van jaloezie, althans 
niet in de tijd dat Mead (1928) verslag deed van haar antropologische studie aldaar. De 
voorwaarden voor jaloezie, te weten eigen bezittingen, waren in de Samoaanse samenleving 
van weleer namelijk niet aanwezig. Acedia, een emotie die omschreven kan worden als 
verveling, ontmoediging en een gevoel van afkeer met betrekking tot het ascetische leven 
(Van de Camp, 1992) manifesteerde zich eeuwen geleden nogal eens onder geestelijken 
terwijl vandaag de dag de emotieterm en wellicht ook de emotie zelf in de vergetelheid zijn 
geraakt. 

Tevens is het mogelijk dat de valentie (Frijda, 1986) ofwel waardering voor bepaalde 
emoties per cultuur wisselt; dat de aanleiding voor emotie varieert, et cetera, et cetera. 
Kortom, alle variabelen die een rol spelen in de concepten die mensen van emoties hebben, 
kunnen van cultuur tot cultuur verschillen (Russell, 1989). Dergelijke concepten zijn 
kennisstructuren met betrekking tot emotie. 

Gedurende ons leven zijn wij continu bezig onze emotiekennis uit te breiden, te 
nuanceren en te categoriseren. Om met Saarni te spreken: 

'Emotions follow a developmental course and become increasingly differentiated and 

integrated systems by which experience is organized' (Saarni, 1985, p.190). 

Langzaam maar zeker ontwerpen wij een aantal emotiescripts, een soort draaiboeken 
van emoties (Fischer, 1991) aan de hand waarvan wij specifieke emotiesituaties 
systematischer, sneller en adequater kunnen taxeren en daarmee hanteren. Emotiescripts 
omvatten kennis over emotiestimuli, emotionele receptoren, fysiologische reacties, 
emotiebeleving en emotioneel expressief gedrag en consequenties van de emotie. 

Gedachten, overtuigingen en verwachtingen (beliefs, expectancies, evaluations and 
judgements) over emotionele processen kunnen het verloop van dergelijke processen 
beïnvloeden. Dat wil zeggen dat ze deze processen en de uitkomst daarvan kunnen 
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transformeren of reguleren. Zo beïnvloeden verwachtingen en opvattingen over emoties de 
selectiviteit in de perceptie van de stimulus. Verder is de inhoud van de taxatie gebaseerd op 
overtuigingen en normen over emotie. In deze taxatiefase worden emotionele situaties 
gerelateerd aan persoonlijke belangen. Verwachtingen beïnvloeden verder de inschatting van 
de consequenties van je emotioneel gedrag. 

 Emotieregulatie geschiedt in overeenstemming met persoonlijke en culturele normen. 
Aan de basis van de emotieregulatie staat het emotiescript. Wij zijn niet altijd intentioneel en 
bewust bezig met emotieregulatie, dat wil zeggen dat veel van de regulatie als het ware 
automatisch verloopt. Scripts en scenario's die reeds klaarliggen in ons geheugen maken een 
automatische, eenvoudige afwikkeling van het emotieproces mogelijk. 

 
Men is steeds meer gaan beseffen dat de afwikkeling van emotieprocessen goeddeels 

wordt bepaald door wat aangeleerd is. Evengoed blijven wetenschappers gefascineerd door 
de vraag wat er op emotiegebied aangeboren en universeel, pancultureel is. En nog altijd staat 
deze vraag garant voor een goede portie onenigheid. 

Aan het ene uiterste staan onderzoekers/theoretici (zie bijvoorbeeld Meerum Terwogt, 
1984) die van mening zijn dat er bij emotie in aanleg (ofwel premature emotie) nog geen 
sprake kan zijn van ‘echte’ emoties maar hoogstens van ‘activatiepatronen'. Datgene wat we 
uiteindelijk emotie zouden kunnen noemen is volgens auteurs als deze volledig aangeleerd en 
slechts voorbehouden aan de menselijke soort. 

Anderen als Ekman en Friesen (1971), Izard (1971, 1977), Plutchik (1980) en Tomkins 
(1962, 1963) onderscheiden een aantal ‘primaire’ emoties van ‘secundaire’ emoties. Zij zijn 
van mening dat primaire emoties zoals woede, verdriet en pret in beginsel aangeboren en dus 
universeel zijn. Daar overheen wordt als het ware een ‘cultuursaus’ gegoten. Secundaire 
emoties als schaamte en verlegenheid, die zijn opgebouwd uit een mix van primaire emoties, 
zouden volledig aangeleerd zijn. 

Weer anderen als Russell (1989) gaan niet in de eerste plaats uit van aangeboren 
‘discrete’ emoties maar van aangeboren dimensies of componenten welke aan de basis staan 
van alle affectieve verschijnselen zoals emoties, stemmingen, verlangens, hartstochten et 
cetera. Binnen deze dimensies kunnen alle emoties die een mens kan ondergaan ontwikkeld 
worden. De ene dimensie refereert aan de mate van opwinding (arousal) en de ander aan de 
mate van (on)plezierigheid (zie Figuur 1). Ongeacht leeftijd of cultuur heeft de mens 
ervaringen en gevoelens die waargenomen en geduid kunnen worden als meer of minder 
prettig, en tegelijkertijd meer of minder geactiveerd. Zo wordt woede ervaren als onplezierig, 
gepaard gaande met een hoge mate van opwinding. Woede kan in het figuur worden geplaatst 
in het kwadrant rechtsboven; en berustende tevredenheid linksonder. 
  
Figuur 1 Dimensies van affectieve verschijnselen 

Arousal 

 

 

Pleasure        Displeasure 
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Sleepiness 

3.4 Gender en emotie 

Emoties variëren niet alleen van cultuur tot cultuur maar ook binnen culturen bestaan er 
verschillen in emotie bijvoorbeeld op grond van rollen die we binnen onze cultuur krijgen 
toebedeeld. Bepaalde emotieregels kunnen specifiek op bepaalde groepen binnen een cultuur 
van toepassing zijn. Zo heeft de emotiesocialisatie voor meisjes een andere inhoud en andere 
consequenties dan voor jongens. 

Het onderscheid dat in de emotiesocialisatie tussen de seksen wordt gemaakt leidt tot 
een aantal van de meest opvallende intraculturele verschillen in emotie. Deze verschillen 
zouden tevens een voorname rol kunnen spelen in ons onderzoek naar de emotionele 
beleving van de mediuminhoud, in het bijzonder de geschreven tekst. In seksestereotype 
opvattingen over mediagebruik gaat men er bijvoorbeeld vanuit dat jongens en mannen de 
neiging hebben tot rationeel en objectief mediagebruik terwijl meisjes en vrouwen volgens 
deze visie daarentegen emotioneel, betrokken mediagebruik tentoonspreiden en zich derhalve 
vooral aangetrokken zouden voelen tot fictie. 

Het idee dat vrouwen emotioneler van aard zijn dan mannen, ligt stevig verankerd in 
het Cartesiaanse dualistische fundament van de westerse samenleving. In navolging van de 
filosofische opvattingen in de klassieke Griekse beschaving wordt de vrouw geassocieerd met 
Gaea, de godin die staat voor het aards bestaan en dus voor de emotie (de ‘lagere’ machten). 
Het mannelijk wezen wordt gekoppeld aan de ratio en de hogere machten (Uranus, god van 
het hemelrijk). Wetenschappelijk onderzoek naar het biologisch vastgelegde fundament van 
emotieverschillen tussen mannen en vrouwen levert echter weinig consistente gegevens op.  

 In dit proefschrift werken we met het uitgangspunt dat mogelijke verschillen in 
'emotionaliteit' tussen mannen en vrouwen mede aangeleerd zijn en geplaatst kunnen worden 
in het licht van de verschillende eisen die aan jongens en meisjes worden gesteld in de 
opvoeding/socialisatie (Van der Bolt & Tellegen, 1996). 

De seksespecifieke emotiesocialisatie heeft direct betrekking op de traditionele taak van 
mannen en vrouwen in de samenleving. In de opvoeding van meisjes wordt nog steeds de 
nadruk gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis op het sociaal-emotionele 
terrein van de 'tussenmenselijke verhoudingen'. Reden hiervoor is dat zij met het oog op de 
hun toebedachte verzorgende rol als moeder (en als exponent daarvan in verzorgende 
beroepen binnen het onderwijs of in de verpleging) in staat moeten zijn om sociaal-
emotionele problemen op te lossen, familiebanden en andere sociale contacten te 
onderhouden et cetera. In contrast daarmee staat de traditionele opvoeding van jongens meer 
in het teken van 'carrière maken' waarbij cognitieve vaardigheden, nuchterheid, assertiviteit, 
competitiviteit en capaciteiten als autoriteit (leidinggeven) beter van pas komen (Brody & 
Hall, 1993).  

Binnen het kader van de discussie over sekseverschillen is het belangrijk om duidelijk 
te stellen wat precies verstaan wordt onder de bewering dat vrouwen ‘emotioneler’ zijn dan 
mannen. Wanneer ‘emotionaliteit’ louter en alleen wordt afgemeten aan emotioneel 
expressief gedrag is het niet verwonderlijk dat er als gevolg van de socialisatienormen 
sekseverschillen kunnen worden aangetoond. De vraag is of dergelijke verschillen nog 
aangetoond kunnen worden wanneer gebruik wordt gemaakt van objectiever maatstaven 



 Emotie en Communicatie 43 

(zoals fysiologische metingen van emotionele activatie) die losstaan van de invloed van de 
seksespecifieke opvoeding. Zolang dat niet het geval is lijkt het ongegrond om te beweren dat 
vrouwen ‘van nature’ emotioneler zouden zijn. Het kwalijke aan zo een bewering is namelijk 
dat deze in veel gevallen gepaard gaat met een flinke dosis dédain. Emotionaliteit is iets wat 
vrouwen doorgaans verweten wordt. Het is op zijn minst enigszins vreemd dat meisjes en 
vrouwen die uiting geven aan hun emotie en daarmee handelen conform de voor hen 
geldende socialisatieregels, paradoxaal genoeg dit gedrag vaak aangerekend wordt. Shields 
(1987) wijst in dit verband op de dubbelzinnigheid (double standard) van de waardering voor 
het emotioneel gedrag van vrouwen. 

De notie dat vrouwen eerder dan mannen hun emoties tonen en er makkelijker en vaker 
over praten geldt overigens niet voor alle emoties. Men is geneigd om de definitie van 
emotioneel gedrag te beperken tot die emotionele uitingen die als ‘typisch vrouwelijk' te boek 
staan: geween, geschrei en wat dies meer zij. Wanneer we echter uitgaan van de bredere 
definitie van emotionele expressie, en daar ook uitingen van boosheid onder rekenen, dan 
komt de vanzelfsprekendheid van de ‘vrouwelijke emotionaliteit’ onder druk te staan. Want 
wat boosheid betreft zijn het vooral mannen die daar in het kader van de seksestereotype 
opvoeding uiting aan (mogen) geven, hetgeen uiteraard nog niet wil zeggen dat mannen ook 
vaker boosheid beleven dan vrouwen (Van der Bolt & Tellegen, 1996). 
 

3.5 Emotionele intelligentie in persoonlijk en sociaal perspectief 

Uit het voorgaande wordt duidelijk welk een groot en gevarieerd potentieel aan 
affectieve vermogens en vaardigheden van ons wordt verlangd. In dit verband introduceerden 
Salovey en Mayer (1990) de term 'emotionele intelligentie'; een schijnbaar paradoxale term 
die echter in het kader van de nieuwe visie op emoties plausibel wordt. Inmiddels is het 
begrip ‘emotional intelligence’ met het verschijnen van het gelijknamige boek van de hand 
van Goleman (1995), dat in de Verenigde Staten een bestseller is, volledig ingeburgerd. 
Goleman meent dat het belang dat in onze samenleving gehecht wordt aan het IQ een 
equivalent zou moeten hebben in het ‘EQ’ (de maat waarmee de emotionele intelligentie 
aangeduid kan worden) dat beter dan het IQ succes in carrière en in persoonlijk leven zou 
voorspellen. Vele Internetters en lezers van weekbladen en kranten in Nederland hebben 
middels testjes kunnen vaststellen hoe het met hun emotionele intelligentie gesteld is (Fischer 
& Manstead, 1998). 

 
Emotionele intelligentie kan worden opgevat als een specifieke vorm van sociale 

intelligentie (Fischer & Manstead, 1998) en omvat op de eerste plaats vaardigheden en 
vermogens die betrekking hebben op onze eigen persoonlijke emoties. Daarnaast omvat zij 
tevens capaciteiten die gerelateerd zijn aan emoties van anderen. Ondanks het feit dat 
gedurende korte perioden in het verleden emotionele intelligentie inderdaad tot de algemene 
intelligentie werd gerekend, bleef wat in die perioden onder emotionele intelligentie werd 
verstaan slechts beperkt tot het herkennen en begrijpen van emoties van anderen: capaciteiten 
met betrekking tot het herkennen en begrijpen van gevoelens van jezelf, de emotionele 
zelfkennis en capaciteiten voor emotionele zelfontwikkeling en zelfontplooiing kwamen niet 
in aanmerking voor een plaatsje binnen het intelligentieconcept (Salovey & Mayer, 1990). 

Het onderscheid tussen de emoties die meer betrekking hebben op de belangen van 'de 
ander' ten opzichte van de emoties naar aanleiding van de eigen belangen heeft binnen het 
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emotiesocialisatieproces een belangrijke betekenis. Naast het leren herkennen en begrijpen 
van de emoties van anderen leren we ons te realiseren dat andermans emoties voortkomen uit 
andermans gedachten, perspectieven en intenties. Ook raken we vertrouwd met de weerslag 
die andermans emoties en gevoelens kunnen hebben op onze eigen emotionele beleving. 
Dergelijke gevoelens of emoties van ‘medemenselijkheid’ manifesteren zich in empathie of 
sympathie. Binnen het proces van emotiesocialisatie bouwen we kennis op over dergelijke 
gevoelens en ontwikkelen we vermogens om die gevoelens te kunnen duiden, te kanaliseren 
en te gebruiken tot nut van onszelf en anderen (Van der Bolt & Tellegen, 1995). 

In de context van dit onderzoek naar de emotionele beleving van de tekst is er voor 
empathie en sympathie een voorname rol weggelegd. Veel van de gevoelens die naar 
aanleiding van de tekst ervaren worden, worden namelijk rechtstreeks opgeroepen naar 
aanleiding van het wel en wee van de personages die in de tekst of het verhaal een rol spelen.  

 
Empathie en sympathie zijn begrippen die refereren aan emoties en emotionele reacties 

die meer betrekking hebben op de situatie van een ander dan op die van de persoon zelf 

(Hoffman, 1982, p.281). Hoewel in de literatuur over dit onderwerp meningsverschil bestaat 
over de definiëring van beide concepten, gaan wij uit van de terminologie van Buchheimer 
(1963) die het Duitse 'Einfühlen' voor empathie en het 'Mitfühlen' voor sympathie bezigt. 
'Mitfühlen' kan dan geïnterpreteerd worden als ‘het hebben van gevoelens voor’ of ‘gevoelens 
ten opzichte van’, en in het bijzonder 'sad feelings for' (Strayer, 1989) zoals medelijden 
(‘compassion’ en ‘pity’). Sympathie benadrukt een zekere afstand van jezelf in relatie tot de 
gevoelens van de ander. 'Einfühlen' of empathie kan vertaald worden als ‘invoelen’. Hierbij is 
er sprake van emotionele identificatie ofwel het delen (sharing) van gevoelens met de ander 
(Strayer, 1989). Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemands vreugde of iemands verdriet delen. 
Bij empathie kruipt de lezer in de huid van een ander en neemt deel aan de gevoelens van dat 
personage, maar blijft zich bewust van zijn eigen fysieke ‘zelf’. Men ervaart bij empathie de 
gevoelens van de ander aan den lijve. Bij een relatie op basis van sympathie stemmen de 
gevoelens van het individu niet per definitie overeen met de gevoelens van de andere 
persoon. 

Door deze definitie van de termen empathie en sympathie aan te houden scharen wij 
ons achter auteurs van recente overzichtswerken op dit terrein bijvoorbeeld Magai en 
McFadden (1995) die zich op hun beurt op auteurs als Eisenberg (1987, 1989), Hoffmann 
(1978, 1982), Strayer (1987, 1989) en Wispé (1991) beroepen. 

In de literatuur over empathie en sympathie worden de termen soms ook op een andere 
manier gebruikt. Zo wordt sympathie vaak gebezigd in de betekenis van ‘iemand 
sympathiek’, of ‘iemand aardig vinden’. Sympathie is in die betekenis dan geen op zichzelf 
staande emotie, maar eerder een vrij permanent en statisch gevoel dat een waardering uitdrukt 
voor een object (bijvoorbeeld een personage). Dergelijke gevoelens kunnen wel aanleiding 
geven tot emotionele betrokkenheid bij het object (de sympathieke persoon). Tenzij anders 
vermeld, wordt sympathie door ons in navolging van Hoffmann (1982) en Harris & Saarni 
(1989) echter altijd in de betekenis van 'medelijden' gebruikt (zie ook § 4.3.4 'sympathie en 
empathie'). 

 
De emotionele status van empathische en sympathische gevoelens is uitzonderlijk. 

Emoties worden opgewekt wanneer persoonlijke belangen geraakt worden (Frijda, 1986). Het 
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is echter duidelijk dat wij niet bepaald onverschillig staan ten opzichte van het wel en wee 
van anderen. Zelfs al roepen andermans belangen emoties op die wij van nature geneigd zijn 
-waar mogelijk- te mijden (zoals dysfore gevoelens). Het feit dat mensen bovendien bereid 
zijn relaties met fictieve personages in verhalen aan te knopen als gevolg waarvan men lijdt 
of snikt, kan op zijn minst bizar genoemd worden. Waar komt deze bereidheid vandaan? 

 
Hoffman (1978) betoogt dat empathie and sympathie terug te voeren zijn op een 

specifieke gevoeligheid van de mens voor de belangen van anderen. Er zou sprake zijn van 
een soort prosociale motivator die in de menselijke natuur (dus aangeboren) aanwezig is en 
een essentiële biologische functie heeft. Emotionele coöperatie, welke tot uitdrukking komt 
in empathie en sympathie, draagt bij aan de adaptieve constructie van het groepsgedrag en 
verhoogt de kansen voor overleving van het individu. Functioneel gezien strekt het niet alleen 
onszelf, maar tevens anderen tot voordeel. Deze opinie wordt gedeeld door auteurs als 
Plutchik (1987) en Wispé (1991). Daarnaast spelen ook persoonlijke belangen een rol, hetzij 
direct, door wat de ander voor je betekent, hetzij indirect, door identificatie en via het delen 
(sharing) van gevoelens (Frijda,1986). In dit laatste geval vindt via de verbeelding een 
overdracht plaats van de gevoelens van een ander naar jezelf. 

Het mes snijdt aan twee kanten: niet alleen de ander maar ook wijzelf worden beter van 
deze moraliteit van medemenselijkheid. Om die reden is het dan ook moeilijk om te bepalen 
of dit gedrag voortkomt uit altruïstische, of uit egoïstische motieven (Cialdini et al., 1987; 
Eisenberg et al., 1989; Hoffmann, 1981; Wispé, 1991). 

 
Empathie en sympathie mogen dan in aanleg een biologische achtergrond hebben, deze 

natuurlijke uitrusting is echter niet toereikend om adequaat te functioneren in de menselijke 
samenleving. Empathie en sympathie zullen zich gedurende een mensenleven verder 
ontwikkelen tot hogere, complexere vormen. Ook wat deze empathische en sympathische 
gevoelens betreft zijn natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 
kernelement in de ontwikkeling van de empathie en sympathie is de ontwikkeling van de 
differentiatie tussen het zelf en de ander. Het kind doorloopt in deze ontwikkeling vier stadia 
(Hoffman, 1984): 

In het eerste stadium worden zelf en ander nog niet als afzonderlijke fysieke entiteiten 
herkend en is voor het kind nog niet duidelijk wie de emotie ervaart. In dit stadium 
manifesteert zich bijvoorbeeld mimicry (nabootsing) dat als voorloper van empathie wordt 
gezien. 

In het tweede stadium is het kind in staat het onderscheid tussen zelf en ander als 
verschillende fysieke entiteiten te maken, maar is de herkenning van de emoties en behoeften 
van een ander als verschillend van die van jezelf er nog niet. Een voorbeeld hiervan is het 
kind dat zijn eigen moeder roept als zijn vriendje verdrietig is en troost nodig heeft, ook al is 
de moeder van het vriendje zelf aanwezig. 

Stadium drie tekent de aanzet tot vaardigheden in het ‘role-taking’: het kind wordt zich 
bewust van het feit dat de gevoelens van de ander kunnen verschillen van zijn eigen 
gevoelens en dat het gezichtspunt of perspectief van de ander gebaseerd is op hun eigen 
behoeften en cognitieve interpretaties van gebeurtenissen. In dit stadium is het bijvoorbeeld 
mogelijk dat kinderen sympathisch verdriet ervaren bij het zien van een filmpje over een 
bedelend kind in Sao Paolo, terwijl ze zich tegelijkertijd realiseren dat dit Braziliaanse kind 
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het zelf als prettig ervaart dat het zich nog altijd beter staande kan houden dan veel 
lotgenoten. 

Het vierde stadium wordt bereikt als het kind begint te beseffen dat anderen niet alleen 
gevoelens ervaren naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis maar ook in relatie tot hun 
eerdere levenservaringen en persoonlijke levensgeschiedenis. Een kind dat dol is op 
zwemmen kan zich bijvoorbeeld inleven in de waterangst van een vriendje dat als baby 
ternauwernood aan de verdrinkingsdood ontsnapte. 
 

3.6 Emotiesocialisatie 

Na uitgebreid de rol van cultuur in de emotionele ontwikkeling en de betekenis van 
empathie en sympathie binnen dat kader besproken te hebben kunnen we nu de balans 
opmaken met betrekking tot de emotiesocialisatie. In deze paragraaf behandelen we de 
‘eindtermen’ van de emotiesocialisatie punt voor punt. Hierbij maken we gebruik van een 
overzicht dat in grote lijnen ontleend is aan Saarni (1993, p.442-443). Het overzicht betreft 
componenten, dat wil zeggen vaardigheden en capaciteiten die de inhoud vormen van de 
emotionele competentie. Aan het begin van het overzicht worden een aantal 
basisvaardigheden genoemd die al op jongere leeftijd ontwikkeld zullen worden terwijl pas 
later de moeilijker, complexer vermogens aan de orde komen. De emotiesocialisatie is een 
continu proces zonder eindstreep. Gedurende hun leven blijven mensen zich emotioneel 
ontwikkelen. Tussen mensen onderling bestaan vaak grote individuele verschillen in 
emotionele competentie. 

 
Een van de meest fundamentele vermogens betreft de bewustwording van de 

emotionele beleving of ervaring. Dat wil zeggen dat je op de beleving van je gevoelens kan 
reflecteren en in staat bent tot herkenning van een zekere variatiebreedte in de emotionele 
beleving. Met variatiebreedte doelen we op nuancering van de emotionele beleving in 
verschillende emotiesoorten en differentiatie daarbinnen. Die variatiebreedte wordt steeds 
groter naarmate het individu met meer emotionele ervaringen heeft kennis gemaakt.  

Aanvankelijk ervaren jonge kinderen slechts prettige en onprettige emotie. Al snel 
worden emoties als verdriet en angst van elkaar onderscheiden. Verlegenheid, jaloezie en 
bewondering zijn emoties die pas weer op iets latere leeftijd ervaren en herkend worden.  

Tevens groeit de bewustwording van de beleving van zogenaamde 'mengvormen' van 
emotie. Het is mogelijk om letterlijk 'gemengde emoties' naar aanleiding van een gebeurtenis 
te hebben en bijvoorbeeld tegelijkertijd boosheid en verdriet te voelen. In de praktijk zal een 
gevoelsbeleving zelfs zelden de beleving van een pure 'discrete' emotie (een enkele 
emotiesoort) inhouden en is er bijna altijd wel sprake van een bepaalde mengvorm. 

 
Naast het herkennen van je emoties of de bewustwording van de beleving is het 

noodzakelijk om emoties te kunnen benoemen (labelen) en deze voor anderen tot uiting te 
brengen. Uiteraard impliceert deze capaciteit tot emotionele expressie tevens dat het individu 
in staat is de emotionele expressie van anderen te herkennen en te duiden. Ieder moet leren 
zijn emoties onder woorden te brengen en ze verbaal te uiten in de termen die daarvoor 
binnen de (sub)cultuur voorhanden zijn. Langzamerhand zal met de leeftijd het 
emotievocabulaire uitbreiden. Storm & Storm (1988) hebben in hun onderzoek het 
emotievocabulaire van kinderen vergeleken met die van volwassenen. Volwassenen waren in 
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staat om emotiesituaties adequater en meer gedifferentieerd onder woorden te brengen dan de 
kinderen in de onderzoeksgroep. 

 
Ook de non-verbale ‘emotietaal’ dient zich te ontwikkelen. Gelaats- of 

gezichtsexpressies (zoals een boos, gefronst gezicht) en lichaamstaal (zoals een afwerend 
gebaar bij walging) dient adequaat door het individu te kunnen worden toegepast. Ook het 
gedrag van anderen dient door het individu herkend en op gepaste wijze geïnterpreteerd te 
worden. Ekman en Friesen (1975, 1978) hebben veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
van gelaatsexpressies binnen verschillende culturen. Michalson en Lewis (1985) vonden dat 
veel jonge kinderen nog niet in staat zijn tot het herkennen van een gezichtsuitdrukking van 
bijvoorbeeld hooghartigheid (‘je neus optrekken’). 

Voor het uitdrukking geven aan je emoties (hetzij verbaal, hetzij non-verbaal) geldt dat 
kennis van zogenoemde ‘display rules’ ofwel culturele regels die voor de expressie van 
emotie gelden, vereist is. Zo is het in China ongepast om in het openbaar uiting te geven aan 
je affectieve gevoelens jegens geliefde personen. Ook gelden binnen een cultuur 
verschillende subculturele regels. In onze samenleving bestaat er in het algemeen een taboe 
op verbaal agressief (schelden) of fysiek agressief gedrag. In sommige gevallen is het wel 
toegestaan om gerechtvaardigde boosheid te uiten onder bepaalde voorwaarden, dus zonder 
agressie. Mannen wordt op het gebied van de expressie van boosheid meer toegestaan dan 
vrouwen. Van vrouwen wordt zelfs gerechtvaardigde boosheid vaak niet geaccepteerd. 

‘Display rules’ veranderen met de tijd. Enkele decennia geleden was het voor dames 
onkies om in het openbaar hardop te lachen. Soms ook vereisen de codes voor emotioneel 
gedrag dat het tentoonspreiden van specifiek emotioneel gedrag onder bepaalde 
omstandigheden gepast is of zelfs gewenst is, zelfs wanneer dat gedrag misschien niet een 
juiste weergave vormt van je werkelijke gevoelens (Camras, 1985). Zo heersen er emotionele 
gedragscodes rond begrafenissen, rouwdiensten of crematies. In culturen zoals de Creoolse is 
het zelfs zo dat het uiten van verdriet bij rouwdiensten zozeer een ritueel geworden is dat men 
daarvoor 'klaagvrouwen' kan inhuren.  

 
Uit het laatstgenoemde punt blijkt dat de persoonlijke emotionele beleving niet hoeft 

overeen te komen met de uiterlijke emotionele expressie. Dit geldt voor de interpretatie en 
inschatting van het emotionele gedrag van anderen evenzeer als voor de manier waarop je 
zelf je emoties tot uitdrukking brengt. Mensen maken gebruik van allerlei mogelijkheden om 
bepaalde gevoelens voor te wenden of juist te onderdrukken, af te zwakken dan wel te 
versterken (Saarni, 1983). In sommige gevallen gebeurt dit conform de heersende opvattingen 
over emotionele gedragsexpressie. Tevens kunnen persoonlijke redenen meespelen om 
bepaalde emoties te verbergen of juist voor te wenden. Hier moet overigens bij opgemerkt 
worden dat de sturing van expressief gedrag niet zo eenvoudig is als het misschien lijkt. 
Sturing van emotioneel gedrag is iets dat ieder mens moet leren en de ene persoon gaat het 
nou eenmaal makkelijker af dan de ander. Er zijn mensen die bijvoorbeeld veel moeite 
hebben met het onderdrukken van agressief of verbaal agressief gedrag of mensen die moeite 
hebben met het tonen van medeleven ondanks dat dit zeer gewenst is in bepaalde situaties. 

 
In de emotionele communicatie is het dus noodzakelijk om je emoties onder woorden 

te kunnen brengen en je daarbij in sommige gevallen kwetsbaar op te stellen. In een aantal 
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situaties is het echter niet in overeenstemming met de regels om je emoties te tonen of is het 
met het oog op de culturele display regels niet gepast. Emotionele gedragingen van mensen 
zijn onderhevig aan sociale wenselijkheid en in die zin zijn ze dan ook niet altijd een 
weerspiegeling van de gevoelde emotie. Dit vormt een prachtig voorbeeld van de manier 
waarop wij invloed uit kunnen oefenen op onze emoties door middel van de mogelijkheid 
van een zekere beheersing over, en besturing van ons emotioneel gedrag. 

Het individu moet in staat zijn te begrijpen dat het eigen emotioneel expressieve gedrag 
effecten kan hebben op de gevoelens van anderen. Van kennis over dergelijke effecten kan 
het individu bewust gebruik maken bij zelfpresentatie (Saarni, 1983).  

 
Tot dusver hebben we vooral gerefereerd aan een aantal capaciteiten van emotionele 

zelfcompetentie en slechts terzijde werden vrij basale capaciteiten genoemd die verwezen 
naar emoties van de ander zoals het leren herkennen en begrijpen van andermans verbale en 
non-verbale emotietaal. Deze capaciteiten betroffen dus vooral de emotie zoals die door de 
ander gecommuniceerd of tot uiting gebracht werd. Dergelijke capaciteiten zijn nog vrij 
eenvoudig. Ingewikkelder wordt het wanneer de ander zijn emoties niet via non-verbale of 
verbale expressie aan je meedeelt. In zo'n geval moet het individu een beroep kunnen doen op 
kennis over een uitgebreider verzameling emotiecues of aanknopingspunten voor de emotie. 
Kennis over de aanleiding van emotie en over de situaties of gebeurtenissen die potentieel 
emoties kunnen ontlokken vormen fundamentele aanwijzingen voor je eigen emoties en voor 
de emoties van anderen. Ook al bevind je je niet zelf in een bepaalde emotiesituatie, je moet 
in staat zijn een emotiesituatie te herkennen. Uiteraard betreft het in zo een geval een situatie 
of gebeurtenis waarover qua betekenis een zekere mate van culturele consensus bestaat.  

 
De emotiecues, zowel de expressieve als de situationele cues, stellen het individu in 

staat om de emoties van anderen te kunnen herkennen en begrijpen. De volgende stap is dat 
men zich ook leert verplaatsen in de situatie van de ander. Zoals we al eerder constateerden is 
naar alle waarschijnlijkheid het fundament van empathie in de zin van de gevoeligheid of het 
'gevoelig zijn' voor het lot van de ander van nature aanwezig in de mens. Nu wordt die 
natuurlijke uitrusting gecompleteerd met de kennis over de emoties van anderen. Door 
middel van cues en aanwijzingen is het mogelijk om je te leren inleven in de situatie van de 
ander alsof je je zelf in die situatie bevindt. Op dit niveau is pas echt sprake van een zekere 
vorm van empathie. Inleving in de situatie van de ander via expressieve en situationele cues 
is echter nog niet een van de meest 'intelligente' vormen van empathie.  

 
De zojuist besproken vermogens zullen zich bijna vanzelfsprekend in afdoende mate 

bij geestelijk gezonde mensen ontwikkelen. Er zullen echter evenwel individuele verschillen 
zijn in de mate waarin men deze capaciteiten ontwikkelt (Saarni, 1993). De vermogens die in 
het nu volgende gedeelte aan de orde worden gesteld zijn sterk afhankelijk van de 
wisselwerking tussen de individuele vermogens en emotionele intelligentie van het individu 
enerzijds en de ontwikkelingsmogelijkheden die zich via een stimulerende omgeving aan het 
individu aanbieden. 

  
Een volgende stap in de ontwikkeling van empathische competentie omvat het 

vermogen om bij de empathische inleving rekening te houden met de zogenaamde 
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persoonlijke cues. Deze aanwijzingen bevatten unieke persoonlijke informatie over 
individuen. Die informatie wordt toegepast wanneer het individu zich empathisch verplaatst 
in de ander. In een aantal gevallen zal zulke persoonlijke emotionele informatie discrepant 
zijn ten opzichte van culturele conventies of verwachtingen op grond van wat gewoonlijk 
door mensen ervaren wordt naar aanleiding van een bepaalde emotieuitlokkende gebeurtenis. 
Over het algemeen wordt het door mensen als prettig ervaren wanneer zij door anderen 
geprezen worden voor hun daden. Wanneer je van je beste vriend weet dat hij door het 
ontvangen van complimentjes verschrikkelijk in verlegenheid gebracht wordt zal je je, 
wanneer hij in zo een situatie zit, via empathische betrokkenheid net zo ongemakkelijk 
kunnen voelen als hij.  

In haar onderzoek naar empathie maakt Strayer (1989) gebruik van empathische cues. 
Haar onderzoek is erop gericht te komen tot een model van de empathische ontwikkeling op 
grond waarvan kinderen in verschillende leeftijdsgroepen met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Dit model noemt zij het 'empathiecontinuüm'. Het model geeft de verschillende 
fasen van de empathische ontwikkeling weer. Ook Strayer plaatst de situationele cues en de 
expressieve cues ‘lager’ in het model van empathische ontwikkeling dan de ‘persoonlijke’ 
cues.  

Vermogens die refereren aan het op een adequate manier kunnen hanteren en reguleren 
van je gevoelens behoren tot de moeilijkste op het terrein van de emotionele competentie. 
Dergelijke hantering, ook wel ‘coping behavior’ genoemd, is eigenlijk alleen aan de orde bij 
onprettige, dysfore emotie. Onprettige emoties hebben met elkaar gemeen dat ze gevoelens 
bevatten ‘dat het niet goed is zo’. In zo een geval is er sprake van een overgang van groter 
naar geringer volmaaktheid. Deze verandering vraagt om een oplossing in de zin van 
'hantering'. 

Van nature is de mens geneigd om prettige emoties als tevredenheid tegemoet te treden 
en dysfore, onprettige emoties af te weren. Desondanks is het onvermijdelijk dat we nogal 
eens geconfronteerd worden met dergelijke dysfore emoties. De hantering van, of het 
adequaat omgaan met dysfore, onprettige emoties is vooral voor jonge kinderen, vanwege het 
prille stadium van hun emotionele ontwikkeling, een moeilijke kwestie (Strayer, 1989). Een 
goede emotiekennis en gedetailleerde emotiescripts dienen een uitgebreid arsenaal aan 
hanteringmogelijkheden (coping-possibilities) te omvatten. Een bijzonder geval is de 
hantering van empathische, dysfore emotie (Izard, 1991; Salovey & Mayer, 1990; Strayer, 
1989). Bij de empathische emotie is het namelijk in principe mogelijk de onprettigheid te 
vermijden omdat het hier geen persoonlijke belangen betreft. Uit het onderzoek van Strayer 
blijkt dat jonge kinderen, die zich nog makkelijk laten ‘infecteren’ door de narigheid van 
anderen, nogal eens geneigd zijn deze uit de weg te gaan (inhibitie van gevoelens) om 
zichzelf te beschermen. Inhibitie, ofwel de blokkering van de emotie is een belangrijk 
instrument tot hantering van gevoelens.  

 
Ieder individu zal gaan beseffen dat affect een grote rol speelt in verschillende relaties 

tot mensen. In elke menselijke verhouding is er sprake van een bepaalde balans in het geven 
en het ontvangen van affect. Voor het affectieve evenwicht gelden logischerwijs de wetten 
van reciprociteit. Evengoed is het bepalen van die balans een complexe taak die afhankelijk is 
van een groot aantal factoren. Er zijn afhankelijkheidsrelaties waarbij een van de partijen niet 
of alleen gedeeltelijk in staat is tot affectieve reciprociteit. Een voorbeeld daarvan is de relatie 
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van ouders met jonge kinderen. Emotioneel competente mensen zijn in staat een relatie te 
accepteren waarin je voor jezelf en voor de ander een adequaat aanvaardbaar evenwicht in 
affectieve reciprociteit bereikt. 

 
De lijst van emotionele vermogens kan worden afgesloten met capaciteiten betreffende 

emotionele zelfefficiëntie (Saarni, 1993). Mensen die in staat zijn tot het benutten van de 
mogelijkheden tot emotieregulatie in die zin dat zij het idee hebben dat hun emoties in dienst 
staan van henzelf en niet omgekeerd, hebben een bevredigende mate van zelfefficiëntie 
bereikt. Inherent onprettige emoties hoeven niet altijd ervaren te worden als onaangenaam. Ze 
geven ons vaak het gevoel van ‘zijn’ of ‘dasein’, van ‘leven’ of ‘levendigheid’, kortom het 'ik 
voel dus ik ben' -idee. We vinden het prettig om, ondanks dat we wel eens door vervelende 
gevoelens worden overvallen, toch het idee te hebben dat deze dysfore gevoelens ergens 
nuttig voor zijn en ons tot voordeel strekken. Emotionele zelfefficiëntie impliceert dat je je 
persoonlijke emoties accepteert en waardeert, of deze uniek en excentriek zijn of cultureel 
conventioneel, en dat deze emoties in overeenstemming zijn met je verwachtingen en 
overtuigingen over wat een gewenste emotionele balans is. 

 

3.7 Emotie, communicatie en de rol van de media 

Emoties en emotionele expressies vervullen binnen de menselijke sociale en culturele 
context een belangrijke communicatieve functie, die terugvoert naar de basis van het 
menselijk bestaan. Emoties geven de relatie weer tussen onze persoonlijke belangen en 
gebeurtenissen in de buitenwereld. Bij deze communicatie met de buitenwereld, en binnen de 
menselijke geciviliseerde samenleving, neemt de sociale omgang met anderen en de sociale 
omgeving een belangrijke plaats in. Vaak zijn het dan ook vooral sociale/culturele belangen 

die aanleiding geven tot emoties. Bij sommige emoties spelen sociale belangen een zeer 
prominente rol en bij andere wat minder. Boosheid is zo een typisch sociale emotie waarbij 
tussenmenselijke verhoudingen aan de orde zijn. Bij vrees en angst daarentegen, zullen er in 
een aantal gevallen juist geen sociale belangen in het spel zijn (denk maar aan angst voor 
spinnen, angst in het verkeer, bang zijn in het donker et cetera). Het is van belang dat we aan 
onze omgeving kenbaar maken wat er in ons omgaat en waar onze belangen liggen. Op die 
manier kan onze omgeving daar weer adequaat op reageren. 

Door emotioneel gedrag, non-verbaal zowel als verbale uitingen van onze gevoelens, 
kunnen wij elkaar duidelijk maken waar onze individuele en onze gemeenschappelijke 
emotionele belangen liggen, hetgeen bijdraagt aan de conventies, de adaptieve normen binnen 
de groep waarmee het voortbestaan van het individu en van de gehele groep gegarandeerd 
wordt (Plutchik, 1987). 

 
De interactie of communicatie van het individu met zijn sociale omgeving biedt het 

kader waarin het emotionele leerproces gestalte krijgt (Fischer, 1991; Fischer & Mesquita, 
1988; White, 1993). De emotiesocialisatie is het intentionele, bedoelde of het niet-
intentionele, toevallige resultaat van interactieprocessen tussen individuen. Onze sociale 
omgeving informeert ons zowel impliciet als expliciet over wat we voelen of wat we zouden 
moeten voelen (Strayer, 1989). ‘Sociale omgeving’ moet hier in de breedste zin des woords 
worden opgevat. Op de eerste plaats worden daar uiteraard de traditionele opvoeders zoals 
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ouders (het gezin) en school (leerkrachten) mee bedoeld. Daarnaast behoren ook 
leeftijdgenoten (peers) tot de ‘emotiesocializers’ evenals mensen waarmee je toevallig in 
aanraking kan komen en wiens gedrag via observatie tot voorbeeld voor jezelf kan gelden. 

Dergelijke interactieprocessen kunnen zich afspelen of voordoen in verschillende 
contexten. Zo ben je in de face-to-face context zelf vaak daadwerkelijk deelnemer en 
belanghebbende in de emotiesituatie. Er zijn echter nog andere contexten mogelijk met elk 
hun specifieke kenmerken: één daarvan willen we hier in het bijzonder belichten en wel die 
van de 'framed experience' (Dorr, 1985) of parasociale context, zoals de context van de 
interactie met de media ook wel aangeduid wordt.  

 
In de omgang met de (massa)media ligt een krachtig potentieel voor de 

emotiesocialisatie besloten (Buck, 1988; Turski, 1991). Enerzijds kan het individu, in de 
relatie met het medium, van emotiesituaties leren door deze situaties, en de reacties van de 
mediapersonages daarop, te observeren. Daarnaast kan het individu zelf emotioneel 
betrokken raken bij de situatie, en middels deze betrokkenheid kan men emotiekennis over de 
eigen emoties en over de emoties van anderen vergroten (Dorr, 1985; Oakley, 1992; Van der 
Bolt & Tellegen, 1993, 1995, 1996; Van der Bolt & Rood, 1996). 

Er is zelfs reden om aan te nemen dat het mediagebruik een uitzonderlijke positie 
inneemt als emotiesocializer. Zo zal de omgang met een medium zoals het boek of de 
televisie een aantal aspecten vóór hebben op het emotiesocialisatiepotentieel van 'gewone', 
face-to-face interactieprocessen. 

Dorr(1985), die zich in dit verband bezighoudt met het medium televisie, noemt een 
scala aan socialisatiemogelijkheden die tevens op het lezen van boeken van toepassing zijn. 
Dorr ziet een medium als televisie als een afspiegeling van de cultuur waarvan je als individu 
deel uitmaakt. Een dergelijk medium stelt je in staat allerlei emotiesituaties zelf te 
'doorleven'.  

Aldus maken we kennis met een keur aan emotiesituaties, emotionele verschijnselen en 
emotionele ervaringen, waarvan er een aantal voor ons nog volslagen nieuw en onbekend zijn 
en dat ook gebleven zouden zijn voor velen van ons die nooit in de gelegenheid zouden zijn 
in dergelijke emotiesituaties te participeren in de context van het werkelijk leven. Via de 
media krijgen we kijk op de meer alledaagse emoties waarin we onszelf kunnen herkennen, 
zoals vreugde naar aanleiding van het krijgen van een nieuwe baan, bezorgdheid voor 
geliefde personen of angst wanneer je ‘s nachts alleen op straat een verdacht persoon ziet 
naderen. Tevens maken we kennis met het meest uitzonderlijke, bizarre, extreme of 
sensationele op emotioneel gebied zoals wraakgevoelens vermengd met verdriet wanneer een 
maniak moedwillig je geliefde om zeep geholpen heeft. 

Ook met betrekking tot de intensiteit van de opgeroepen gevoelens en de snelheid 
waarmee emotionele situaties elkaar opvolgen kent een medium als het boek of de televisie 
geen gelijke. Verder bezitten deze media het vermogen om specifieke emoties te accentueren, 
emotionele opwinding te manipuleren, en de aandacht te trekken naar emotiesituaties. Zij 
bieden bijvoorbeeld mogelijkheden voor het onder controle krijgen van emoties waaronder 
habituering en conditionering van emoties en mogelijkheden om te leren de scherpe kantjes 
van de emotionele reactie af te halen. Daarnaast biedt de omgang met de media 
mogelijkheden voor de cultivatie, ontwikkeling en verfijning van emotie, hetgeen duidelijk 
datgene is waar het in de affectsocialisatie om draait (Solomon, 1986). 



52 Hoofdstuk 3 

 

3.8 Emotionele betrokkenheid en emotiesocialisatie 

Een relatie van betrokkenheid van het publiek bij de mediuminhoud (anders dan een 
kritisch, analytische benadering) staat aan de oorsprong van de emotiesocialisatie via het 
medium. Binnen de relatie met het verhaal kunnen verschillende emotionele 
betrokkenheidrelaties gevormd worden met verschillende specifieke mogelijkheden voor de 
emotiesocialisatie. 
 
3.8.1 Betrokkenheid bij mediuminhoud in het algemeen 

Betrokkenheid bij de mediuminhoud gaat samen met een hoge mate van aandacht en 
absorptie door de inhoud (tekst). Onder absorptie verstaan we geboeidheid die ertoe leidt dat 
de lezer opgaat in de tekst en dat ervaart alsof de tekst deze naar zich toe zuigt. Deze termen 
impliceren wellicht dat een dergelijke meevoering ook wel onvrijwillig kan gebeuren en de 
mediagebruiker of lezer tot een soort slachtoffer maakt. Dit is echter niet het geval. De 
geabsorbeerde, geboeide lezer leest met ‘overgave’ hetgeen betekent dat de lezer zich 
vrijwillig aan de tekst ‘geeft’ in plaats van dat het verhaal de lezer ‘neemt’. De lezer is altijd 
bij machte om op de tekst te reflecteren en zo nodig uit het verhaal te stappen (Lewis, 1999).  

Van absorptie of aandacht is tevens sprake wanneer de leeshandeling moeiteloos gaat 
en niet als ‘werk’ wordt ervaren, terwijl de lezer tegelijkertijd uiterst geconcentreerd en 
aandachtig is. Het lezen, dat wil zeggen de techniek van het lezen, het decoderen en het 
begrijpen van de tekst lijkt als het ware als vanzelf te gaan. Absorptie is een moeilijk vatbaar 
fenomeen waarvan we symptomen kunnen omschrijven als het verlies van het besef van tijd 
en van de omgeving, kortom het verlies van het besef over het hier en nu. De letterkundige 
Mertens verwoordt zijn persoonlijke ervaring van absorptie tijdens het lezen aldus: 

'Je moet het lezen zien als een totaal vacuüm waar je naar binnengaat. Stilte kun je maken, 

ik kan zelfs in de metro lezen, ik scherm me totaal af. Het is alsof ik in contact kom met 

een vegetatief soort denken.(...) De auteur beschrijft iets dat ik altijd wel heb gezien, maar 

waar ik nooit bij stilgestaan heb.(...) Een goed boek gaat kriebelen. Als ik mijn stoel ga 

voelen is het boek niet goed. Je moet je lichaam vergeten.' ( Stam, 1994, 2 september) 

 
Betrokkenheid en absorptie zijn begrippen die makkelijk met elkaar verward zouden 

kunnen worden. Waar sprake is van (emotionele) betrokkenheid tijdens het mediumgebruik is 
waarschijnlijk tevens sprake van absorptie. Omgekeerd, geldt dat ook absorptie 
waarschijnlijk samen gaat met betrokkenheid, echter dat hoeft niet altijd emotionele dan wel 
verbeeldende betrokkenheid te zijn. Wellicht zijn er nog andere vormen van betrokkenheid 
welke bijvoorbeeld kunnen optreden naar aanleiding van het lezen van niet-fictionele teksten 
en welke door ons nog niet eerder werden omschreven. We doelen hier bijvoorbeeld op een 
betrokkenheid die vervlochten kan zijn met het incidentele (niet doelgerichte) of het 
intentionele leren. Zo vertelde een studente pedagogie ons in een interview over haar 
emotionele leesgedrag dat zij tevreden of verheugd kon worden bij de kennismaking met 
nieuwe originele theoretische gezichtspunten die zij in haar studieboeken tegenkwam. 

 Absorptie hoeft niet altijd samen te gaan met het intrinsieke mediumgebruik met als 
basismotief de affectieve gratificatie. Bij absorptie gaat de lezer in het verhaal op, terwijl de 
inhoud er niet toe hoeft te doen. Er zijn zelfs mensen die absorptie ervaren naar aanleiding 
van het lezen van het telefoonboek. Het volgende citaat is van de schrijver/dichter Roger 
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McGough (Fraser, 1992) die vertelt hoe hij tijdens de oorlog gefascineerd luisterde naar zijn 
moeder die wegens de schaarste aan boeken van lieverlee de bereidingswijze op het blik 
Ovomaltine aan haar kinderen voorlas: 

‘By the light of a burning factory or a crashed Messerschmidt she would read anything that 

came to hand: sauce bottle labels, the side of cornflake packets. All tucked up warm and 

cosy, my favourite story was a tin of Ovaltine. How well I remember her voice even now: 

‘Sprinkle two or three heaped teaspoonsful of ...’.’ (p. 138) 

 
Van betrokkenheid of verplaatsing in het verhaal is sprake wanneer de lezer als het 

ware via een venster de wereld van het boek binnentreedt en daarbij tijdelijk de actuele 
beslommeringen achter zich laat. Vervolgens ontstaat er een verbintenis tussen de lezer en het 
verhaal waarbij zich processen als ontroering en verbeelding kunnen afspelen. De lezer kan 
deze relatie bijvoorbeeld omschrijven alsof hij van een afstandje staat te luisteren of toe te 
kijken naar wat er gebeurt, of dat hij zich identificeert met personages in het verhaal. 

De emoties die wij beleven naar aanleiding van de inhoud, hebben vaak betrekking op 
personages in het verhaal maar niet altijd. Je kan ook ontroerd raken door de sfeer in het boek 
of door een mooie natuurbeschrijving. Wanneer de betrokkenheid personages in het verhaal 
betreft spreken we ook wel van parasociale interactie (Horton & Wohl, 1956; Rosengren en 
Windahl, 1972). De parasociale interactie kan beschreven worden in een dimensie van de 

mate van verwantschap met personen. Maar binnen de dimensie van de 'mate van 
verwantschap' kunnen we ook verschillende soorten relaties met boekpersonages 

onderscheiden. Bij volledige identificatie gaat de lezer, zowel in lichaam als in geest, tijdelijk 
volledig op in het personage. Bij empathie leeft de lezer zich in een personage in en deelt 
gevoelens met deze, maar blijft zich tegelijkertijd bewust van zijn eigen fysieke ‘zelf’. Bij een 
sympathische relatie heeft de lezer gevoelens ten opzichte van boekpersonages hetgeen niet 
automatisch betekent dat de gevoelens van personage en lezer met elkaar overeenstemmen. 

Kortom, tijdens het lezen kan de lezer direct 'als zichzelf', dus in de rol van 
toeschouwer (spectator of onlooker) bij de emotiesituaties in het verhaal betrokken raken 
(Harding, 1937, 1962). Daarnaast komt het voor dat je indirect emoties ervaart via het delen 
van gevoelens met personages in het verhaal, bijvoorbeeld bij identificatie met bepaalde 
personages. De emoties worden dan ervaren alsof het individu zelf participant is. 

 
De rol van toeschouwer biedt de lezer binnen de context van het verhaal een prachtige 

gelegenheid tot het binnentreden in het emotionele privé-domein van anderen (personages in 
het verhaal) in gecomprimeerde vorm. Ter illustratie halen we de woorden aan van een lezer. 
Dit citaat is ontleend aan het exploratieve onderzoek waarvan later in dit proefschrift verslag 
wordt gedaan (zie §4.2). 

‘Vaak zijn personages voor mij ‘echt’: ik wil dan weten hoe het met ze gaat. Een boek is 

voor mij een samenvatting van een leven, met de highlights op de belangrijke momenten. 

Anders dan in het echte leven hoef je niet weer iedere keer door het ontbijt heen.’ (student 

psychologie)  

De context van het dagelijks leven geeft slechts mondjesmaat toegang tot het privé-
domein van een, meestal zeer beperkt, aantal personen in de directe omgeving. Dat het 
binnen het frame van het verhaal vaak gaat om het wel en wee van puur fictieve personen 
doet er voor veel mediagebruikers niet toe. De tranen die het afscheid van E.T. bij de kijker 
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losmaakt kunnen net zo ‘echt’ voelen als de morele verontwaardiging naar aanleiding van een 
op de realiteit gebaseerd verhaal. De toegang tot het privé-domein van de gevoelswereld van 
anderen biedt de mediagebruiker een rijkdom aan emotionele cues op basis waarvan 
emotiescenario’s kunnen worden opgebouwd dan wel uitgebreid en verfijnd.  

Het verhaal geeft tevens een dieper inzicht in het intermenselijke emotieverkeer. Via 
het ‘observerend leren’ krijgt de lezer de gelegenheid zich morele regels eigen te maken die 
een rol spelen bij emoties die direct verbonden zijn met, en voortkomen uit intermenselijke 
contacten (zie voor een overzicht Hakemulder, 1998). Ook al zal de lezers niet alle gevoelens 
bij het lezen via de gevoelsidentificatie rechtstreeks aan den lijve ondervinden, evenwel kan 
via observatie een emotiesocialiserend effect met betrekking tot gevoelens worden bereikt. 

Auteurs van teksten die bij uitstek emotionele betrokkenheid losmaken zoals romans en 
verhalen bezitten de gave om ontroerende, emotionele gebeurtenissen in mooie 
bewoordingen op papier te zetten. Daardoor wordt de lezer de kans geboden het 
emotievocabulaire te vergroten en kennis over de verbalisering van emotionele ervaringen te 
verkrijgen. De omschreven emotiesituaties bevatten daarnaast aanknopingspunten tot het 
vergroten van kennis over de inhoud van emotieprocessen zoals informatie over de 
aanleiding of oorzaken van emoties, over de taxatie en emotionele belangen, over hantering 
van gevoelens en over emotionele uitingen en gedragingen. Op basis van dergelijke 
informatie kan bestaande emotiekennis worden uitgebreid en genuanceerd. Tevens kunnen 
hele nieuwe emotieconcepten worden opgebouwd. Via de rol van spectator, mede vanwege 
de ‘afstand’ tussen lezer en personage, maakt de lezer op een objectieve manier kennis met de 
gevoelens van anderen in andere situaties, zo mogelijk ook in samenhang met andere 
(sub)culturen met andere emotieregels. 

 
Een diepere emotionele betrokkenheid bij het verhaal kan er toe leiden dat de lezer niet 

slechts het gebodene aanschouwt maar er emotioneel gezien tevens deel van gaat uitmaken 
door naar aanleiding van het verhaal zelf emoties te ervaren. Dit kan via de directe route 
bijvoorbeeld door het direct ervaren van gevoelens ten opzichte van personages. 
Daartegenover staat de indirecte route die voert naar de beleving van emoties via enigerlei 
vorm van identificatie met personages (bijvoorbeeld via sharing). Het bijzondere van 
dergelijke ervaringen is dat de lezer niet alleen direct de kennis vergroot over emoties van 
anderen, en daarmee tevens de ontwikkeling van empathische en sympathische kwaliteiten 
realiseert maar via de persoonlijke beleving tevens geconfronteerd wordt met eigen 
zielenroerselen hetgeen kan leiden tot uitbreiding en ontwikkeling van emotionele zelfkennis. 
De lezer ervaart emoties aan den lijve en het zelf ondergaan van emoties biedt de 
mediagebruiker de unieke gelegenheid om eindeloos met deze emoties te 'experimenteren', en 
op deze manier affectieve reacties te cultiveren. Solomon (1986) zegt hierover: 

‘(…) one is much more assured of success when teaching by example, or better, through 

experience itself. And where direct experience is not available -as it is often not and is not 

desired- so-called ‘vicarious’ experience will do the job. Thus the heart of literature is and 

has always been stories, narratives that provide not only examples of virtue and vice but 

also the opportunity to enter into a shared and established emotional world.’ (p.44)  
De mogelijkheid tot experimenteren -het bijsturen of transformeren van het 

emotieproces door bijvoorbeeld het toelaten van de emotionele beleving of het blokkeren van 
de emotionele beleving en het doorleven van een emotie alsof er persoonlijke belangen in het 
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geding zijn- is uniek te noemen. Bij reguliere, op persoonlijke belangen betrokken emoties is 
soortgelijke transformatie en sturing ook mogelijk maar de mogelijkheden voor 
emotieregulatie naar aanleiding van emotionele betrokkenheid bij het verhaal zijn toch weer 
heel anders en heel bijzonder. In het dagelijks leven zijn er aan dergelijke experimenten altijd 
consequenties verbonden omdat er persoonlijke belangen (of empathische belangen) op het 
spel staan, maar emotionele betrokkenheid via boek of televisie is relatief risicoloos en biedt 
altijd de mogelijkheid je even te realiseren dat het maar ‘tomatenketchup’ is wanneer het te 
bloederig wordt op het scherm, of een aantal bladzijden over te slaan in het boek wanneer de 
spanning ondraaglijk wordt. Solomon betoogt dat weinigen het lijden van Anna Karenina 
zullen willen ondergaan, maar dat het van groot belang is voor onze emotionele educatie dat 
we, vanaf een veilige afstand, begrijpen hoe het zou voelen als wij in haar schoenen stonden. 
Met het aftasten van zulke mogelijkheden tot regulatie van emoties worden persoonlijke 
verwachtingen, overtuigingen en gedachten over emoties, en daarmee dus emotiescripts, 
verder genuanceerd.  

 
3.8.2 Betrokkenheid bij het boek 

In het voorafgaande hebben we telkens gedoeld op de mogelijkheden voor 
emotiesocialisatie van de media in het algemeen. Evengoed gebruikten we in het licht van 
deze studie vaak ‘het lezen’ wanneer we ‘het mediagebruik’ bedoelden of ‘het boek’ dan wel 
‘de tekst’ of ‘het verhaal’ wanneer we eigenlijk willekeurig welke mediuminhoud wilden 
aanduiden zoals een filmverhaal, een televisieprogramma, een krantenbericht of een 
theatervoorstelling. In ons onderzoek staat het gebruik van boeken centraal en naar aanleiding 
daarvan willen we de specifieke eigenschappen van de geschreven tekst als emotiesocialisator 
nagaan. Daarnaast zullen de emotiestimulerende en socialiserende kwaliteiten van het boek 
afgezet worden tegen die van een medium als de televisie.  

Mogelijk stimuleert het lezen van boeken het gevoelsleven en de verbeelding in nog 
sterkere mate dan de televisie (Van der Bolt & Tellegen, 1992, 1995; Solomon, 1986; Wober, 
1985). Dit zou vooral te maken kunnen hebben met het feit dat beeld en geluid voor de tv-
kijker al ‘ingevuld’ zijn terwijl deze voor de lezer nog open staan waardoor het lezen veel 
meer een beroep doet op de fantasie en het voorstellingsvermogen en daarmee vervolgens op 
de concentratie en de persoonlijke betrokkenheid. 

Op scholen wordt ten behoeve van de cognitieve ontwikkeling nog steeds 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de geschreven tekst. Wanneer de geschreven of gedrukte 
tekst binnen het onderwijs of in de persoonlijke sfeer wordt verkozen boven andere media 
kan dat allereerst liggen in het feit dat de gedrukte tekst handzamer is en je deze makkelijker 
overal mee naartoe kan nemen. Verder leent het lezen van boeken zich veel meer voor het 
individuele mediagebruik en voor zelfstudie.  

Deze individualiteit en de mogelijkheid tot afzondering zouden met name van belang 
zijn voor het op gang brengen van de betrokkenheid die nodig is voor de emotionele 
beleving. Emotionele beleving en verbeelding is iets heel persoonlijks en iets uiterst 
subjectiefs. De lezer kan zich met het boek terug trekken. Tv-kijken is daarentegen vaker een 
sociale aangelegenheid met als mogelijk nadeel dat mensen zich tijdens het tv-kijken vaak 
geremd voelen in hun individuele, persoonlijke emotionele beleving in de aanwezigheid van 
anderen. 
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Een ander punt dat het lezen van boeken vóór heeft op andere vormen van 
mediagebruik met betrekking tot het opwekken van persoonlijke gevoelens naar aanleiding 
van de tekst is de specifieke soort aandacht die de tekst van de lezer vraagt. De lezer stapt als 
het ware de wereld van het boek binnen. Alhoewel het lezen door de betrokken lezer wordt 
ervaren alsof het vanzelf gaat is dat zeker niet zo. Absorptie gaat samen met een diepe 
aandacht en concentratie die ook wel ‘flow’ wordt genoemd (Csikszentmihalyi & 
Csikszentmihalyi, 1988). Ondanks het feit dat het geboeide lezen als het ware als vanzelf lijkt 
te gaan, zijn veel mensen na het lezen van teksten door de activiteit van verbeelding en 
emotionele beleving, vermoeid (Hilgard, 1979). Tv-kijken is daarentegen in veel gevallen 
bijna een soort automatische, minder doelgerichte handeling (Solomon, 1986). De aanzet tot 
de leeshandeling en het oppakken van het boek is een meer bewuste intentionele keuze. 
Bovendien vereist de techniek van de leeshandeling op zichzelf al meer concentratie. De 
specifieke aandacht en concentratie die het lezen vraagt maakt de kans op een intensere 
persoonlijke leesbeleving groter. 

Een ander argument is dat de lezer bij het lezen van boeken zelf in staat is het tempo te 
bepalen. De persoonlijke beleving heeft voor ieder individu een heel persoonlijk en grillig 
ritme met veel tempowisselingen. Het scenario voor de beleving is voor ieder individu anders 
en daardoor ook het tempo waarin het verhaal zich afspeelt. Het door regisseurs bepaalde, 
voorgeprogrammeerde tempo in film en tv geeft de kijker op dat terrein geen vrijheid. 
Eventuele mogelijkheden voor het terugspoelen van filmfragmenten op video zijn te 
beschouwen als technische handelingen die de betrokkenheid bij het verhaal te zeer 
onderbreken. Het is voor de lezer prettig om het leestempo op natuurlijke wijze te kunnen 
aanpassen aan het tempo van verbeelding en emotionele betrokkenheid. 

Een van de belangrijkste argumenten als ondersteuning voor de bewering dat het lezen 
van boeken de persoonlijke beleving het meest stimuleert geldt wel het feit dat binnen het 
raamwerk van het boek specifieke mogelijkheden voor de wijze van vertelling optreden die 
niet mogelijk zijn in gefilmde vertellingen. In het geschreven verhaal is het bijvoorbeeld 
mogelijk om de gedachtenwereld en ‘zielenroerselen’ van personages op meer natuurlijke 
wijze bloot te leggen. Gefilmde verhalen worden hierin beperkt door de visuele en auditieve 
techniek waarmee het verhaal verteld wordt, waardoor in gevallen als deze bijvoorbeeld 
gebruikt gemaakt wordt van een verteller (voice-over) om de kijker toegang te bieden tot de 
gedachtenwereld van personages. De ‘kattenluikjes’ in verhalende teksten en romans die 
openingen bieden naar de denkwereld van personages geven daarmee toegang tot 
emotiescripts van anderen waarmee de kennis over emoties en de persoonlijke leesbeleving 
verrijkt kunnen worden. 
 

3.9 Betrokkenheid en (lees)plezier 

We kunnen ons afvragen wat lezers eigenlijk bezielt om geheel vrijwillig, naast 
gevoelens van blijdschap, pret en andere euforie, ook gevoelens van dysforie, van angst en 
verdriet naar aanleiding van de tekst te willen toestaan tot hun persoonlijke beleving. 

Dysfore gevoelens in de context van het lezen van boeken, het aanschouwen van 
toneelspel of het luisteren naar muziek, hoeven echter helemaal niet als onprettig ervaren te 
worden. Volgens Tomkins (1962) is de minimalisatie van affectinhibitie (blokkering of 
remming van het gevoel) een fundamenteel en functioneel doel in de menselijke 
gedragsregulatie. Dit impliceert dat mensen behoefte hebben aan de beleving van gevoelens, 
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en dat ze hun gevoelens liefst zo intens mogelijk beleven: Je goed of slecht voelen is veel 
beter dan helemaal niets voelen en als ‘een zombie’ door het leven te gaan. De relatie met de 
tekst biedt de mogelijkheid om intense emoties te ondergaan. Het feit dat de persoonlijke 
belangen van de lezer nooit rechtstreeks in het geding zijn maakt de meest extreem dysfore 
emotie tot een draaglijke, zelfs aangename ervaring.  

Daarbij draagt ook het vooruitzicht van de cathartische werking bij tot het genieten van 
inherent dysfore emotie. De cathartische werking verwijst naar de loutering (de opbouw en 
ontlading van emotionele spanning) door middel van de beleving van dysfore gevoelens en 
de reflectie daarop (de relativering van je eigen gunstige lot ten opzichte van het lot van 
anderen, de geruststelling). Tevens verwijst het naar de opwekking van medelijden en angst 
en de zuivering van deze emoties. Tan (1991) die het probleem van het genieten van dysfore 
emotie naar aanleiding van de film omschrijft als de 'paradoxale complicatie' is van mening 
dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van het cathartisch effect het conflict en de 
bevredigende dan wel ‘sluitende’ afloop is. Conflicten of verwikkelingen zijn de 
handelingselementen die de interesse van de kijker opwekken en vervolgens een 
bevredigende afloop in het vooruitzicht stellen. De satisfactie over de afloop kan ook 
optreden wanneer het verhaal zich op enigerlei acceptabele wijze ‘sluit’. Tan baseert zijn 
opvatting op de ideeën van Zillmann (1980) die betoogt dat het rechtvaardigheidsprincipe een 
cruciale rol speelt in de bewerkstelliging van de cathartische loutering. Het onderzoek van 
Tan blijft echter beperkt tot filmische verhalen met een klassieke verhaalstructuur. Dergelijke 
klassieke of traditionele verhaalstructuren worden onder andere beschreven in het werk van 
Greimas (1966, 1973) en Bremond (1966). Deze verhaalstructuren worden begrensd door de 
regels van een strikt en vaststaand scenario. Een groot aantal verhalen voldoet echter niet aan 
deze ‘prefab’ structuur en beantwoordt niet aan de regels van het rechtvaardigings- of 
sluitingsprincipe van het klassieke verhaal. Velen, en met name kinderen, geven te kennen 
dat ze niet houden van zulke verhalen met een ‘slechte afloop’ of een open einde. Voor 
mensen die daar wel van houden, gaat de eerdergenoemde verklaring voor de genieting van 
onprettige emotie naar aanleiding van deze verhalen dan ook niet op. Oliver (1993) redeneert 
-in overeenstemming met de theorie van Zillmann- dat alle mensen die een verhaal met een 
slecht einde volgen, geen affectieve gratificatie zouden moeten kunnen ervaren. Op grond 
daarvan zou je kunnen verwachten dat mensen blootstelling aan deze verhalen zullen gaan 
mijden. Niets is echter minder waar. Oliver verklaart deze paradox met behulp van het 
verschijnsel meta-emoties. Meta-emoties zijn emotie-evaluerende gevoelens (ook wel 
‘reflectieve’ emoties) die uitdrukking geven aan impressies en gevoelens over emoties. Meta-
emoties komen niet alleen voor in samenhang met het mediagebruik maar ook in het 
dagelijks leven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je te schamen voor je gevoelens van 
jaloezie. Oliver meent dat het publiek van tearjerkers kan genieten omdat de ervaring van het 
verdriet zelf als bevredigend wordt ervaren. Dat sluit aan bij de opvatting van Tomkins over 
de neiging tot optimale beleving van gevoelens (minimalisatie van affectinhibitie). Oliver is 
verder van mening dat in de beleving van meta-emotie bij het kijken naar droevige films 
gender een belangrijke rol speelt. In de lijn van hun emotiesocialisatie zouden meisjes de 
beleving van droevige gevoelens eerder als bevredigend ervaren dan jongens. Jongens zouden 
een emotie als boosheid tijdens het kijken naar films eerder als bevredigend ervaren in 
vergelijking met meisjes.  
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Resumerend kunnen we stellen dat het lezen van boeken kan worden ervaren als een 
interessante, onderhoudende en verfrissende manier van tijdsbesteding. Het biedt de 
gelegenheid om, op intentioneel niveau, even onze zorgen te kunnen vergeten en daarbij, op 
incidenteel niveau, de plezierige beleving te ondergaan van intense emotionele gevoelens 
binnen de grenzen van een relatief ‘veilige’ en ‘risicoloze’ context, dus zonder dat er op 
directe wijze persoonlijke belangen in het geding zijn. Op ieder moment kan de lezer de 
confrontatie met de inhoud die aanleiding geeft tot de emotie uit de weg gaan en de 
leeshandeling stopzetten. 
 

3.10 Theoretische implicaties en verwachtingen op basis van de theorie 

In de loop der jaren is de negatieve visie die men vroeger had op emotie en emotionele 
verschijnselen, gewijzigd. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op de functionele aspecten van 
emotie en worden emoties omschreven als essentiële belangenbehartigers. De nadruk is 
komen te liggen op de overeenkomsten tussen mensen op emotioneel vlak en op het feit dat 
op emotiegebied veel vooral aangeleerd is en ook aangeleerd dient te worden. Emotiekennis 
vormt de basis voor processen van emotieregulatie en is noodzakelijk om op een gezonde 
manier te functioneren in onze samenleving. De media, en in het bijzonder het boek en 
andere media die de geschreven (fictionele) tekst als informatiedrager hebben, zouden een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze emotiesocialisatie. 

Via de zuigkracht en absorberende werking van het verhaal wordt een sterke 
persoonlijke betrokkenheid en vrijwillige overgave aan de gebeurtenissen in het verhaal bij 
de lezer opgewekt. Hierdoor wordt de lezer van heel dichtbij geconfronteerd met emotionele 
gebeurtenissen die de loop van het verhaal bepalen en tevens een garantie biedt op 
continuering van de gevoelens van interesse bij de lezer. De confrontatie met dergelijke 
emotionele situaties komt tot stand door middel van observatie van deze situaties of door 
middel van ‘zelfbeleving’ ofwel emotionele ervaringen die dergelijke situaties bij de lezer 
zelf kunnen oproepen. Elk van deze emotionele gebeurtenissen biedt een perspectief op een 
compleet emotiescenario waarover we de nodige emotiekennis kunnen vergaren. De 
aanleiding van de emotiesituatie; de normen en waarden die in dergelijke gevallen een rol 
spelen; processen van emotieregulatie, emotiehantering en emotieuiting door de ‘getroffen’ 
personages en de manier waarop hun omgeving daarop reageert: allemaal zijn het elementen 
van zo een emotiescript of –scenario. Het perspectief dat de verhalende tekst biedt op 
dergelijke emotiescripts blinkt onder andere uit in originaliteit, levendigheid, professionaliteit 
in gekozen bewoording, nauwgezetheid van beschrijving en verbale nuancering. Ook de mate 
waarin het verhaal de emotionele gedachtenwereld van verteller of personages kan 
blootleggen draagt bij aan de bijzondere betekenis die de verhalende tekst zou kunnen hebben 
voor de emotionele ontwikkeling. 

 
Onze verwachting is dan ook dat de leesfrequentie en de mate van leesbetrokkenheid 

positief samen hangen met de sociaal-emotionele ontwikkeling. De persoonlijk betrokken 
lezer zal een grotere variatie aan emoties ervaren en de nuancering en differentiatie in 
emotionele beleving zal tevens groter zijn. Dit zou met name kunnen gelden voor de beleving 
van ‘socialisatiegevoelige’ emoties als dysfore emoties, sympathie (medelijden) en dysfore 
empathie.  
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Oudere kinderen en volwassenen zullen, doordat zij in verband met hun leeftijd en 
levenservaring verder zijn in hun emotionele ontwikkeling, vaak beter in staat zijn tot 
verdergaande nuancering en differentiatie in emotionele beleving. Verder zullen zij wellicht 
meer geneigd zijn tot waardering van inherent dysfore emotie en zullen zij vaker openstaan 
voor de ervaring van dysfore emotie of empathie en sympathie. 

De socialiserende werking van het boek zou voor jongens en meisjes verschillend 
kunnen uitpakken. Het feit dat de emotiesocialisatie andere eisen aan jongens stelt dan aan 
meisjes is daar debet aan. Saarni (1993) verwoordt het aldus:  

'Emotions can be seen as both the medium and the message of socialization’ (p.435). 

 De opvoeding van meisjes zou er toe kunnen bijdragen dat meisjes zich tijdens het 
lezen meer dan jongens openstellen voor de beleving van allerlei verschillende soorten 
emoties. Wellicht zijn zij in verband met hun opvoeding ook beter in staat met de beleving 
van (dysfore) emoties tijdens het lezen om te gaan. 

Tenslotte kunnen meisjes terloops, niet-intentioneel, ontdekken dat zij door de beleving 
van gevoelens tijdens het lezen hun emotiekennis kunnen vergroten. Op deze manier kan de 
emotionele leesbeleving tegelijkertijd een essentiële informatiebron worden bij de oriëntering 
op de meer sociaal-emotioneel getinte rol van meisjes binnen de samenleving. Dit inzicht kan 
er dan weer toe leiden dat meisjes de gewoonte ontwikkelen zich in het vervolg makkelijker 
open te stellen voor de beleving van emoties tijdens het lezen. 

 
Wat betreft het andere deel van de vraagstelling, betrekking hebbende op de mogelijke 

bijdrage van het lezen aan de ontwikkeling van vaardigheden in de omgang met stemmingen 
zoals vooral aan de orde kwam in Hoofdstuk 2, luidt de verwachting dat scholieren met een 
hoge leesfrequentie beter vertrouwd zullen zijn met, en daardoor vaker en meer genuanceerd 
gebruik kunnen maken van de functie van het inzetten van de leeshandeling ter bevordering 
van het welbevinden dan scholieren met een lage leesfrequentie. 

Het opdoen van ervaring met het stemmingsregulerend mechanisme van het lezen in 
het algemeen, en de frequentie waarmee men het instrument toepast zal niet zozeer een 
kwestie van leeftijd zijn. Het is echter wel mogelijk dat specifieke periodes in het leven, met 
name de puberteit, specifieke ‘problemen’ met zich meebrengen. Seksegebonden socialisatie 
speelt hierbij een grote rol. De problemen kunnen hun weerslag hebben op de mentale 
gesteldheid van jongens en meisjes in de puberteit. Wellicht maak je kennis met stemmingen 
waar je nog niet eerder, of nog niet eerder zo sterk, mee te maken had. Mogelijk verdwijnen 
andere stemmingen wat meer naar de achtergrond. Op basis daarvan kunnen we verwachten 
dat het soort stemming waarvoor de lezer in het boek verstrooiing zoekt, met de leeftijd kan 
veranderen en dat deze veranderingen voor jongens en meisjes kunnen verschillen. De 
socialisatie van meisjes, waarin de nadruk meer ligt op de affectieve ontwikkeling zou ertoe 
bij kunnen dragen dat meisjes beter op de hoogte zijn van vormen van ‘secondary coping’ 
waaronder de hantering door middel van het lezen van boeken. Verwachtingen als deze over 
de samenhang van geslacht en leeftijd met het intrinsiek gemotiveerde lezen zijn gestoeld op 
bevindingen uit het onderzoek naar leesmotivatie van Tellegen en Catsburg (1987).  

 
Bij de overgang van theoretisch naar empirisch gedeelte zal de lezer wellicht merken 

dat deze twee gedeeltes niet zonder meer naadloos op elkaar aansluiten. In het theoretisch 
gedeelte van deze studie wordt de relatie tussen het lezen en de affectsocialisatie nogal 
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uitgebreid behandeld, en wordt er soms dieper ingegaan op aspecten waar we later in het 
onderzoeksgedeelte nog maar nauwelijks terugkomen. Dit is een consequentie van het 
probleem waar we bij aanvang van deze studie tegenaan liepen: de onbekendheid van het 
onderwerp en het gebrek aan materiaal dat direct betrekking heeft op de relatie tussen het 
lezen en de affectsocialisatie. We hebben hierbij gepoogd gegevens uit geheel verschillende 
wetenschappelijke disciplines, waarin telkens afzonderlijke aspecten van de onderzoeks-
vragen behandeld worden, in een logisch geheel samen te brengen. Van tevoren konden we 
daarbij nog niet direct vaststellen wat hiervan voor de empirische studie van belang kon zijn. 
Feitelijk komt het er op neer dat we de theoretische en de empirische onderzoeksvraag 
geïnterpreteerd hebben alsof het twee afzonderlijke probleemstellingen zijn met een geheel 
eigen uitwerking. Tegen deze achtergrond kan de lezer de overgang van theoretisch naar 
empirisch gedeelte duiden.  



 

 

 

 

DEEL 2 — ONDERZOEK  
 





 

 
 
   

 

INLEIDING DEEL 2 
 

In dit onderzoeksgedeelte gaan we de in de probleemstelling genoemde ‘bijdrage van 
het lezen van boeken aan de affectieve ontwikkeling’ empirisch onderzoeken. Deze 'bijdrage 
aan de affectieve ontwikkeling' wordt benaderd vanuit twee afzonderlijke maar nauw met 
elkaar samenhangende invalshoeken die verwijzen naar afzonderlijke subvragen waarop we 
binnen deze studie een antwoord willen geven (zie Schema 1, eerste onderzoeksvraag, 
deelvragen a. en b.). Elk van deze benaderingen speelt op geheel eigen wijze en op een ander 
niveau van de leesvoldoening een rol.  

  
Een eerste benadering heeft betrekking op de vaardigheid in het herstellen van het 

affectieve evenwicht en verwijst naar processen van intentioneel nagestreefde leesvoldoening 
op het primaire niveau (zie Schema 2; zie ook Schema 1, eerste probleemstelling, deelvraag 
a), voorafgaand aan de leeshandeling. Het betreft hier keuzeprocessen ofwel processen van 
intrinsieke motivatie die de lezer aanzetten om het boek op te pakken met het doel de 
affectieve balans te herstellen of continueren. Stemmingsregulerende motieven leiden tot de 
intentionele, doelbewuste inzet van het boek om onaangename stemmingen te verdrijven of 
te verlichten, dan wel aangename stemmingen te behouden of op te roepen, en liggen ten 
grondslag aan het lezen voor de affectieve gratificatie (Tellegen & Catsburg, 1987). 
Leesredenen of leesmotieven staan direct in verband met de gratificatie die de lezer na afloop 
als resultaat van de leeshandeling verkrijgt. Leessatisfactie, als resultaat van voorgaande 
succesvolle ervaringen met de leeshandeling vormt het fundament voor de leesmotivatie. De 
verwachting die wij koesteren over de bijdrage die het lezen van boeken zou kunnen leveren 
aan het herstel van het affectieve evenwicht luidt: hoe meer je leest, hoe beter je vertrouwd 
bent met de stemmingsregulerende mogelijkheden van het boek, hoe beter je in staat bent die 
stemmingsregulerende motieven optimaal te benutten. De vaardigheid in de affecthantering 
komt tot uitdrukking in het herkennen en het adequaat en optimaal benutten van de 
leeshandeling als stemmingsregulerend instrument.  

Binnen het project Kind en Boek werd al eerder aandacht besteed aan 
stemmingsregulerende motieven die de basis vormen voor het lezen voor de affectieve 
gratificatie (Tellegen & Catsburg, 1987). Ten behoeve van dit deelonderzoek werd een 
uitgebreide exploratieve studie verricht met de opzet inzicht te verkrijgen in 'leesredenen' en 
deze tezamen met alle begrippen die met leesredenen samenhangen te operationaliseren. De 
vraagstelling van het onderzoek van Tellegen en Catsburg luidde: welke redenen noemen 
kinderen teneinde hun leesgedrag te motiveren en te verklaren?  

Alvorens die vraag te kunnen beantwoorden waren de onderzoekers genoodzaakt 
inzicht te verkrijgen in alle mogelijke leesmotieven of leesredenen die bij het lezen een rol 
zouden kunnen spelen. Zowel instrumentele redenen, die meer te maken hebben met het 
lezen voor de informatie, als intrinsieke redenen, die eerder refereren aan het lezen voor 
affectieve gratificatie en stemmingsregulatie, passeerden in het onderzoek de revue. 
Vervolgens werden uit dit overzicht de voornaamste motieven gedestilleerd en opgenomen in 
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een vragenlijst over leesmotivatie. Ondanks het feit dat wij in ons onderzoek het lezen voor 
de stemmingsregulatie meten met een andere doelstelling, zijn de vragen over 
stemmingsregulerend lezen uit het onderzoek van Tellegen en Catsburg direct bruikbaar als 
instrument om onze deelvraag inzake de vaardigheid in de hantering van stemmingen te 
kunnen meten. De vragen die hieruit zijn overgenomen hebben betrekking op leesmotieven 
zoals de behoefte aan vergetelheid, rust, afleiding, afzondering en spanning, en de behoefte 
aan het verlichten van verveling en eenzaamheid.  

 
 Een tweede benadering die we hanteren bij de genoemde probleemstelling verwijst 

naar de kennis over emoties die ontwikkeld kan worden naar aanleiding van processen die 
zich afspelen op het secundaire niveau van intrinsieke leesvoldoening (zie Schema 2; zie ook 
Schema 1, eerste onderzoeksvraag, deelvraag b). De hier bedoelde processen van emotionele 
beleving worden op gang gebracht naar aanleiding van gebeurtenissen of situaties die in het 
boek of verhaal beschreven worden en vinden plaats tijdens de leeshandeling. Deze processen 
van emotionele leesbeleving leiden eveneens tot intrinsieke leesvoldoening maar zijn, in 
tegenstelling tot processen van leesmotivatie, incidenteel van aard in die zin dat de lezer ze 
niet doelbewust kan opzoeken. De absorptie, die de lezer als het ware meevoert in de wereld 
van het boek, belet de lezer het doelbewust nastreven van specifieke gevoelsbeleving bij de 
tekst. Wij veronderstellen dat de observatie van emotionele situaties, maar ook de zelf 
ondervonden emotionele beleving naar aanleiding van in het verhaal beschreven 
gebeurtenissen de lezer in staat stelt zijn of haar kennis over emoties en emotionele processen 
te vergroten, verfijnen en nuanceren.  

Alvorens op zoek te gaan naar implicaties die deze veronderstelling kunnen 
onderbouwen, zijn we eerst en vooral genoodzaakt alle processen van emotionele beleving 
die een rol kunnen spelen bij het lezen te grondig te inventariseren. Deze inventarisatie wordt 
binnen het kader van onze studie gemaakt op een wijze die vergelijkbaar is met de manier 
waarop ook de motieven van stemmingsregulerend lezen binnen het project Kind en Boek 
door Tellegen en Catsburg in kaart gebracht zijn. De exploratieve studie, het maken van een 
overzicht, het ordenen en categoriseren van processen van emotionele leesbeleving vormt een 
substantieel onderdeel binnen dit onderzoek. In hoofdstuk 4, het eerste hoofdstuk van het 
onderzoeksgedeelte van deze dissertatie, wordt van deze exploratieve studie verslag gedaan. 
De kwalitatieve inventarisatie van emotionele processen tijdens het lezen vormt een op 
zichzelf staand onderdeel binnen deze studie (zie ook §4.4). 

Deze vraag leidt vervolgens weer tot nieuwe vraagstellingen waarin de mogelijkheid tot 
kwantitatieve meting van het emotioneel belevend lezen centraal staat. Zo wordt de 
kwalitatieve analyse van de emotionele leesbeleving gebruikt als basis bij het ontwerpen van 
een uitsprakenlijst waarmee we emotionele leesbeleving kwantitatief meetbaar kunnen 
maken. Voor een verslag van dit ontwerpproces kunnen we verwijzen naar hoofdstuk 5. Na 
verschillende fasen van toetsing en verbetering van dit meetinstrument kunnen we het 
instrument daadwerkelijk in de praktijk toepassen en daarmee de emotionele beleving tijdens 
het lezen van een grote, representatieve groep Nederlandse scholieren in kwantitatieve termen 
omschrijven. Bij dezelfde groep scholieren wordt tevens het stemmingsregulerend lezen en 
de intrinsieke leesmotivatie gemeten met behulp van de eerdergenoemde vragenlijst van 
Tellegen en Catsburg (1987). Het verslag van de kwantitatieve meting van de intrinsieke 
leesmotivatie en de emotionele leesbeleving is terug te vinden in hoofdstuk 6. De invloed die 
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variabelen als leerjaar, leesfrequentie en sekse hebben op het lezen voor stemmingsregulatie 
en de emotionele leesbeleving wordt daar verhelderd en toegelicht. Op grond van dit alles kan 
tenslotte gekeken worden, in hoeverre in het materiaal aanwijzingen te vinden zijn, die de 
bijdrage van het lezen van boeken en (fictionele) teksten aan de vaardigheid in de omgang 
met gevoelens en aan de ontwikkeling van kennis over gevoelens (in het bijzonder kennis 
over emoties), kunnen impliceren. 

 
In het nu volgende hoofdstuk wordt uitvoerig verslag gedaan van de opzet en de 

resultaten van het exploratieve onderzoek. Hier wordt het terrein van de emotionele 
leesbeleving afgebakend, volgens bepaalde principes geordend, naar verschillende soorten 
gerubriceerd en vervolgens per emotierubriek of –categorie genuanceerd en verfijnd.  
 





 

 

  4   

 

EXPLORATIEF ONDERZOEK 
 

4.1 Inleiding 

Met een onderzoek naar emotionele leesbeleving, en de rol die deze kan spelen in de 
emotiesocialisatie van kind of jeugdige, begeven wij ons op een nauwelijks eerder betreden 
terrein. De studie heeft echter wel raakvlakken met gebieden die reeds redelijk in kaart 
gebracht zijn en die we hier in vogelvlucht kunnen bespreken: 

We kunnen ons op theoretisch gebied beroepen op vrij recent onderzoek dat verricht is 
naar emotie en emotionele beleving als zodanig (Frijda, 1986; Fischer, 1991). Ook onderzoek 
waarin het accent ligt op specifieke, zogenoemde discrete emoties (Izard, 1991) kan als 
uitgangspunt dienen6. Hieronder rekenen wij bijvoorbeeld de studie van Izard (1991) waarin 
een overzicht van onderzoek per discrete emotie wordt beschreven, het onderzoek van 
Strayer (1989) naar empathie, Tomkins (1962, 1963) met zijn onderzoek naar 'positieve' en 
'negatieve affecten' (prettige en onprettige emoties) of Stearns & Stearns (1986) met hun 
sociaal-historische studie naar 'anger'. Verschillende onderzoekers hebben zich verder 
beziggehouden met de emotionele ontwikkeling als zodanig (bijvoorbeeld Meerum-Terwogt, 
1984; Saarni, 1985, 1988, 1993). In dergelijke emotiestudies wordt in enkele gevallen, ten 
behoeve van de experimentele opzet, gebruik gemaakt van stimuli via media als film of 
televisie (bijvoorbeeld Storm & Storm, 1988; Strayer, 1989). Echter, hierbij wordt het 
medium slechts gebruikt als hulpmiddel om een emotionele reactie bij de respondent los te 
maken. De emotie staat daar centraal en niet de relatie met het medium. Studies waarin deze 
verbintenis wél centraal staat, zijn weer niet gericht op de omgang met de geschreven tekst, 
zoals die van Tan (1991) over film en emotie, die van Schoenmakers (1991) over theater en 
emotie of die van Dorr (1985) of Wober (1985) over televisie. Met betrekking tot de inzet 
van een medium voor de stemmingsregulatie, is het onderzoek naar entertainment en televisie 
van Zillmann (1988), en het werk van Tellegen en  
Catsburg (1987) over lezen, onmisbaar. Echter, in deze studies wordt niet specifiek ingegaan 
op processen van emotionele betrokkenheid tijdens het lezen. Onderzoek waarin de 
persoonlijke leesbetrokkenheid aan bod komt, werd uitgevoerd door auteurs als Hilgard 
(1979), Protherough (1983) en Sarland (1991). Maar ook hier betreft het weer niet specifiek 
de emotionele leesbetrokkenheid. De enkele studie van Miall (1989) waarin de emotionele 
leesbetrokkenheid als zodanig genoemd wordt, blijkt dan vervolgens voor ons onderzoek wat 
beperkt en eenzijdig (zie hoofdstuk 2, §2.3). 

 
Het doel van het exploratieve onderzoek is het inventariseren van een groot arsenaal 

aan persoonlijke leeservaringen. Tevens wordt in deze verzameling een ordening 
aangebracht. Bij de vergaring, ordening en rubricering van gegevens over dergelijke 
gevoelens wordt zowel gebruik gemaakt van gegevens uit diepte-interviews met lezers, als 

                                                           
6 Discrete emoties zijn afzonderlijk te onderscheiden emotiesoorten als pret, angst, boosheid (zie ook 
Begrippenlijst). 
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van theoretisch materiaal over de emotionele beleving in het algemeen. Uit het totaal aan 
gegevens over deze vorm van leesbeleving kunnen vervolgens uitspraken en categorieën 
gedestilleerd worden ten behoeve van de ontwikkeling van een instrument waarmee 
verschijnselen van emotionele leesbeleving ook in kwantitatieve zin gemeten kunnen 
worden. 

 
De vragen die we onszelf in de exploratieve fase van het onderzoek stellen, luiden: is er 

sprake van emotionele beleving tijdens het lezen van teksten? Anders geformuleerd: is het 
wel een verschijnsel dat bestaat? En zo ja: welke emoties worden tijdens het lezen juist wél 

ervaren en welke niet of nauwelijks? Verder: kunnen we deze emoties op systematische wijze 

indelen? En: kunnen ervaringen van een discrete emotiecategorie zoals 'pret', of zoals 'vrees' 

nog verder genuanceerd worden? 
Op dergelijke vragen kunnen we zelf, vanuit de spreekwoordelijke leunstoel, geen 

antwoord geven. Ook al biedt de theorie vaak waardevolle aanknopingspunten, het is van 
wezenlijk belang dat we onze eigen gedachten en theoretische ideeën op dit gebied tijdelijk 
uitschakelen en ons beroepen op ervaringen en oordelen van het lezend publiek zelf. Op deze 
wijze kunnen we de subjectieve emotionele belevingen naar aanleiding van het lezen in kaart 
brengen. De diepte-interviews stellen ons in staat om essentiële informatie aan het lezend 
publiek te ontlokken en daarin bovendien een rijkdom aan nuances en differentiaties te 
onderscheiden. 

 
Behalve de rol die de lezer en de persoonlijke leesbeleving in het exploratieve 

onderzoek spelen, te verhelderen, zal ook de rol die theoretische noties spelen bij de 
exploratie en vervolgens later ook bij de ontwikkeling van het meetinstrument nog worden 
belicht. Met name in kwesties met betrekking tot de classificering en de rubricering van de 
interviewuitspraken, zal de theorie essentiële aanwijzingen kunnen geven. We willen 
uitspraken van geïnterviewden verdelen over verschillende discrete emoties (zie 
Begrippenlijst) zoals boosheid, angst en vreugde. We hopen tevens nuanceringen op te sporen 
binnen de discrete emoties. Verreweg de meest belangrijke aanknopingspunten die de theorie 
ons echter kan geven zijn clues omtrent aan emotie en emotiebeleving gerelateerde 
verschijnselen en structuren van emotiekennis waarmee de onderliggende samenhang tussen 
discrete emoties kan worden gevonden. Zonder dergelijke aanwijzingen zouden verborgen 
relaties tussen emoties in de interviews met ondervraagden over het hoofd gezien kunnen 
worden.  

We zullen derhalve aandacht besteden aan het verband dat in de literatuur wordt gelegd 
tussen bepaalde emoties onderling of tussen emoties en andere verschijnselen zoals 
bijvoorbeeld het moreel besef of altruïstisch gedrag. Zo wordt verband gelegd tussen de 
emotie boosheid enerzijds en moreel besef (Turski, 1991), gevoelens van rechtvaardigheid 
(Charlesworth, 1991) en de sociaal culturele context waarbinnen boosheid kan optreden 
(Stearns & Stearns, 1986) anderzijds.  

Dergelijke theoretische overwegingen kunnen een rol spelen bij de systematische 
beschrijving en ordening van de ervaringen van de geïnterviewde lezers en uiteindelijk ook 
bij de ontwikkeling van de uitsprakenlijst (het instrument voor kwantitatieve meting). 
Theoretische aanknopingspunten zullen in ons exploratieve onderzoek telkens getoetst en 
vergeleken worden met de self-reports van emotionele beleving van de door ons 
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ondervraagde personen. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eerdergenoemde 
overwegingen op het spanningsveld tussen theorie en persoonlijke ervaring van lezers.  
 

4.2 Beschrijving van het exploratieve onderzoek  

We hebben in een vroege fase van het onderzoek besloten om een aantal leesfanaten, 
bibliothecarissen, al dan niet leesfanatieke volwassenen, kinderen en jeugdigen telkens 
individueel te onderwerpen aan een 'focused interview' (Merton, 1946). Vanwege het feit dat 
het, althans in onze samenleving, nogal ongebruikelijk is om met buitenstaanders over je 
emotionele belevingswereld te praten en dit bovendien betrekking moet hebben op de 
emotionele leesbeleving, een aspect waar, in gebruikelijk leesonderzoek, zelden of nooit naar 
gevraagd wordt, lijkt het verstandig om de ondervraagden, als leidraad voor het interview, te 
confronteren met een aantal uitspraken over emotionele leesbetrokkenheid7. Vervolgens 
kunnen de respondenten hun eigen emotionele leeservaringen aan de hand van deze 
uitspraken toelichten, of aangeven op welk gebied zij vinden dat er uitspraken ontbreken of 
verdere nuancering behoeven.  

De lijst met uitspraken werd samengesteld door middel van wat we in autobiografieën 
en andere egodocumenten, romans, opstellen van kinderen, interviews met leesfanaten en 
onze eigen belevingswereld tegenkwamen over gevoelens tijdens het lezen. Ook publicaties 
op het gebied van emotionele beleving onderverdeeld naar discrete emoties werden 
geraadpleegd, alhoewel deze geen betrekking hadden op de context van het lezen van boeken 
of de context van het mediagebruik in het algemeen. 

 
De allereerste versie van de lijst met uitspraken over emotionele leesbeleving bevatte 

ongeveer 40 uitspraken verdeeld over ongeveer 7 emotiecategorieën te weten ‘pret en 
lachen’, ‘verbazing’, ‘angst’, ‘verdriet’, ‘woede/boosheid’, ‘verplaatsing in het 
verhaal/identificatie’ en ‘fysiologische reacties’. Tevens waren daarin enkele uitspraken over 
een voorkeur voor grappige of droevige boeken opgenomen. In de verschillende fasen van de 
exploratieve studie (welke straks uitgebreider zullen worden besproken) werd deze lijst met 
uitspraken telkens bijgesteld. Verschillende categorieën zoals ‘empathie’, 
‘vreugde/tevredenheid’, ‘teleurstelling’, ‘interesse’, ‘herkenning’ en ‘bewondering’ werden 
aan de lijst toegevoegd. Een enkele categorie zoals ‘teleurstelling’ werd aan de hand van de 
resultaten na een testfase ook weer uit de lijst verwijderd. Tevens werden er binnen de 
categorieën uitspraken toegevoegd en/of weggehaald. Al deze veranderingen in, en 
‘reparaties’ aan de lijst met uitspraken komen in de resultatensectie aan de orde.  

 
Elke uitspraak uit de 'startlijst' werd op een apart kaartje geschreven. Iedere 

proefpersoon werd gevraagd eerst de gehele stapel met kaartjes waarop de uitspraken over 
leesbeleving waren geschreven door te lezen en vervolgens drie stapeltjes te maken: één 

                                                           
7 Zo ondervond Dirksen (1995) tijdens zijn onderzoek dat het weinig opleverde wanneer hij interviewees 
vroeg om spontaan over hun emotionele leesbeleving te vertellen. Ondervraagden weten vaak niet welke 
ervaringen tot de emotionele leesbeleving gerekend kunnen worden. Om die reden kan de onderzoeker de 
ondervraagden beter een ‘handvat’ bieden. Ook Barton (1996) meent dat het beter is de respondent een lijst 
voor te leggen met emoties die tijdens het lezen kunnen worden ervaren, dan de respondent een 'freelisting' 
taak te geven.  
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stapeltje met uitspraken waarvan de geïnterviewde vond dat ze overeenkwamen met zijn of 
haar eigen emotionele  
leesbeleving, een stapeltje uitspraken die niet daarmee in overeenstemming waren, en 
tenslotte een stapeltje uitspraken waarvan de ondervraagde nog niet zo direct wist of hij/zij 
dergelijke ervaringen tijdens het lezen ook had ofwel uitspraken waarover twijfel bestond.  

Nadat de drie stapeltjes waren gemaakt vroegen we de proefpersoon: 'wil je nu van het 
stapeltje 'ja, dat heb ik ook' de kaartjes pakken met zinnen waarbij je denkt: dat heb ik het 
allermeest?' Daarbij vroegen we de geïnterviewde om het aantal uitgezochte kaartjes te 
beperken tot bijvoorbeeld twee of drie stuks. Zodra de geïnterviewde de kaartjes had 
uitgezocht, vroegen we om nadere toelichting. Bijvoorbeeld: 'Weet je nog bij welk boek je 
dat overkwam?' en 'hoe ging het toen?'. Wanneer de ondervraagde was uitgesproken vroegen 
we: ‘wil je er nu wat uitspraken uitzoeken waarbij je denkt ‘dat heb ik toch ook wel vaak’?’. 
Wanneer de 'ja'-stapel op was, werden ook de andere kaartjes onderverdeeld tot elke uitspraak 
was ingedeeld in stapeltjes, vanaf 'dat heb ik het meest' tot 'dat heb ik helemaal niet'. De 
kaartjes waren vooraf aan de achterzijde genummerd. Deze nummers werden voor elke 
ondervraagde genoteerd in een overzichtje waarmee de ordening van de kaartjes in een 
oogopslag kon worden weergegeven. 

Vooral over de stapel kaartjes met uitspraken in de categorie 'ja, dat heb ik ook' werd de 
ondervraagde om toelichting of commentaar gevraagd. Omdat de grootte van de 'ja'-stapel per 
respondent varieerde, verschilde tevens het aantal toegelichte uitspraken; in sommige 
gevallen zelfs aanzienlijk.  

 
Gezien het aantal uitspraken over emotionele leesbeleving in de ‘startlijst’ werd ieder 

interview in twee gedeelten afgenomen. Voor elk interviewdeel maakten we een apart 
overzichtje. De duur van een geheel interview (beide interviewdelen tezamen) fluctueerde 
afhankelijk van de uitgebreidheid van het commentaar en de toelichting van de ondervraagde 
en in enkele gevallen afhankelijk van de beschikbare tijd van de ondervraagde. Een interview 
duurde in alle gevallen echter minimaal vijftig minuten. Het kwam het ook wel voor dat een 
interview vier uur tijd in beslag nam. 

 
Het ging ons in dit onderzoek om de mondelinge toelichting door de ondervraagden die 

door ons direct schriftelijk werd vastgelegd. Op basis van dit commentaar van de 
ondervraagde personen kunnen we de emotionele leesbeleving inventariseren. De verdeling 
van de kaartjes met emotieuitspraken in stapeltjes van omschreven gevoelens die door de 
proefpersoon wel en niet worden ervaren tijdens het lezen diende vooral het doel ons een idee 
te kunnen geven over welke uitspraken we wél, en over welke uitspraken we niet om 
commentaar konden vragen. Het ligt immers voor de hand dat geïnterviewden meer te 
vertellen hebben over datgene wat ze beleven, dan over dat wat ze niet beleven tijdens het 
lezen. 

 
Het ‘focused interview’ onderzoek verliep zoals gezegd in een aantal fasen: na iedere 

fase werd de uitsprakenlijst bijgesteld aan de hand van nieuwe inzichten die de interviews 
met ondervraagden hadden opgeleverd. Het was voor deze explorerende vorm van onderzoek 
niet noodzakelijk dat de onderzoeksgroepen representatief waren voor de Nederlandse 
bevolking, of dat ze de gemiddelde leesfrequentie weerspiegelden. Om ideeën te genereren 
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werden ondervraagden soms specifiek geselecteerd op bepaalde kenmerken. Diverse malen 
werden nieuwe belevingscategorieën, nieuwe indelingen van categorieën, en nieuwe 
formuleringen van uitspraken 'uitgetest'. De fasen van het exploratieve onderzoek vonden niet 
in alle gevallen plaats in een vastomlijnde periode. In enkele gevallen stonden we open voor 
spontane aanbiedingen van mensen in onze omgeving om door ons te worden ondervraagd. 
In de verschillende 'fasen' van het onderzoek werden telkens specifieke groepen mensen 
geïnterviewd: 
 
- ± 30 interviews met (jeugd)bibliothecarissen, leesfanaten en mensen met een sterke 

emotionele leesbeleving.  
- ± 20 interviews met leesfanaten ter voorbereiding op interviews met basisschoolleerlingen. 
- ± 50 interviews met scholieren (alleen zesde groep en hoger) op drie basisscholen.  
- ± 70 interviews met scholieren op 9 middelbare scholen. Het betrof hier leerlingen uit de 2de 

en 4de klassen van VBO, MAVO, HAVO, VWO.  
 

Na de verzameling en vergaring van de kwalitatieve data moesten de gegevens 
verwerkt en geïnterpreteerd worden. Het kwam er daarbij vooral op aan dat we een manier 
vonden om het materiaal systematisch te ordenen of te rubriceren.  

Een eerste structurering vond plaats op grond van de kaartjes met uitspraken waarmee 
we de ondervraagden uit de tent wilden lokken. Deze uitspraken waren door ons vooraf al 
ingedeeld in rubrieken en categorieën van emotionele leesbeleving. De kwestie was nu, in 
hoeverre onze rubricering door de proefpersonen bevestigd, aangevuld of misschien juist 
tegengesproken werd. We willen dus te weten komen of onze verzameling uitspraken over 
ontroerd lezen (de zogenoemde ‘startlijst’) uitputtend is. Uitputtend of ‘volledig' impliceert 
dat de lijst de 'lading' van het beleven van ontroering tijdens het lezen zo goed mogelijk dekt.  

Op de eerste plaats zullen we nu alle relevante categorieën van ontroerd lezen, dus 
bijvoorbeeld de categorie ‘angst’, de categorie ‘boosheid’ et cetera, aan bod laten komen. 

Op de tweede plaats willen we de uitspraken binnen een categorie voldoende nuanceren 
om individuele verschillen in de beleving van respondenten op te vangen. Zo zal de ene 
persoon ergernis ervaren naar aanleiding van het verhaal en de ander woede, echter beide -
ergernis en woede- worden in het algemeen opgevat als variaties binnen de categorie 
'boosheid'8.  

Ten derde willen we dat de uitspraken binnen een categorie voldoende bij elkaar passen 
om nog tot die categorie gerekend te worden: je kan als onderzoeker het gevoel van de 
'krimpende maag' onder 'boosheid' rekenen maar als een aanzienlijk aantal mensen daar 
anders over denkt doordat ze in hun commentaar dit gevoel vooral in verband brengen met 
andere emoties zoals angst, dan is dat vervolgens niet meer houdbaar. 

Tenslotte zullen we er met de formulering van de uitspraken rekening mee houden dat 
deze items voor alle leeftijdsgroepen, en vooral voor scholieren in het basis- en middelbaar 
onderwijs, begrijpelijk zijn. Dit is van belang in verband met de formulering van de vragen 
die later ten behoeve van het kwantitatieve survey-onderzoek moeten worden opgesteld. De 
probleemstelling van het survey-onderzoek refereert immers aan de affectieve ontwikkeling 
en socialisatie bij deze scholieren.  

                                                           
8 Zie §4.3.4 ('woede/ boosheid/ergernis') voor een uitgebreidere toelichting bij deze uitspraak. 
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We wilden met deze kwalitatieve studie echter nog verder gaan. Aan de toelichting die 
de geïnterviewde gaf bij de door hem/haar gekozen uitspraken uit de stapel zat een heel 
persoonlijk relaas vast over de beleving van die specifieke emotie tijdens het lezen. We 
vroegen de proefpersoon de titel van een boek in herinnering te roepen waarbij deze emotie 
werd ervaren. Vervolgens werd de persoon gevraagd een verhandeling te geven over de 
gebeurtenis die de aanzet had gegeven tot de emotie, en verloop en afwikkeling van het 
verdere emotieproces. Dergelijke scripts geven dieper inzicht in de structuur van een 
emotieproces dat wordt opgewekt naar aanleiding van een (vaak puur fictieve) gebeurtenis in 
het verhaal. Ook deze scenario's of scripts kunnen volgens bepaalde principes geordend 
worden. Bij de analyse van deze scripts willen we achterhalen welke verwijzingen, 
aanwijzingen ofwel ‘clues’ en combinaties van ‘clues’ bij herhaling in de scripts terugkeren. 
Een voorbeeld van clues bij de ervaring van verrassing of verbazing tijdens het lezen is de 
associatie met het onverwachte of plotselinge karakter van de gebeurtenis of met het feit dat 
een verwachting over de loop van het verhaal niet uitkomt. Ook clues als ‘nieuwheid’ of 
‘onbekendheid’ worden in de scripts van verbazing/verrassing vaak genoemd. Het 
achterhalen van deze systematiek gebeurt langzaamaan, op basis van het herhaald en 
nauwkeurig lezen van de interviews afgewisseld met het lezen van emotietheoretisch 
materiaal. Dit is een zeer tijdrovende procedure. We hebben daarom een set van 52 
interviews geselecteerd. Deze interviews werden willekeurig uit alle diepte-interviews 
getrokken. Wel hebben we gezorgd voor een evenwichtige verdeling naar leeftijd in de set 
interviews. Minstens de helft betrof interviews met scholieren in basis- en middelbaar 
onderwijs. De interviews werden door twee personen gecodeerd. Daarna is nagegaan (door 
berekening van de intercodeursbetrouwbaarheid) in hoeverre beide codeurs overeen stemden 
in hun oordeel over het voorkomen van clues.  

 

4.3 Resultaten van het exploratieve onderzoek 

4.3.1 Inleiding 

Er zijn meerdere theoretische perspectieven ten aanzien van de indeling van 
verschillende emotionele belevingen te onderscheiden.  

Twee van deze gezichtspunten zullen in verband met dit onderzoek nader toegelicht 
worden: het dimensionele gezichtspunt en het categoriale (Frijda, 1986). Vanuit het eerste 
perspectief worden emoties benaderd als toestanden die variëren over een beperkt aantal 
dimensies zoals lust-onlust (hedonische kwaliteit) en intensiteit. Het tweede gezichtspunt gaat 
ervan uit dat het emotiedomein bestaat uit een kleine verzameling 'discrete', dat wil zeggen 
afzonderlijke emotiesoorten (Izard, 1971, 1977) en mengvormen daarvan.  

 
De genoemde indelingen hebben vooral betrekking op de belevingscomponent van 

emotie. De emotionele beleving is echter niet de enige component die met het fenomeen 
emotie verbonden is. Naast de persoonlijke beleving kunnen we namelijk ook de expressie 
van emotie als tweede, en fysiologische verschijnselen, die niet te herleiden zijn tot een 
specifieke emotiecategorie, als derde emotiecomponent afsplitsen. Van al deze componenten 
werden uiteindelijk uitspraken opgenomen in de vragenlijst (zie voor volledige lijst met 
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uitspraken Bijlage 1). In deze studie9 maken we gebruik van 'self-reports'; rapportages die 
onze proefpersonen zelf geven over hun subjectieve, door persoonlijke perceptie gekleurde 
leesbeleving. Voor zover er binnen de itemlijst gerefereerd wordt aan uitspraken over 
expressie en fysiologische verschijnselen, wordt dat via de 'self-report' meting automatisch 
de persoonlijke beleving van de expressie en de persoonlijke beleving van de fysiologische 
expressie.  

 
Bij de bespreking van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek zullen de emotie-

items toegelicht worden op het categoriale niveau, per emotiesoort. De emotiecategorieën 
worden globaal ingedeeld naar hedonische kwaliteit (prettige, onprettige emoties en emoties 
waarvan de hedonische kwaliteit variabel of onbestemd is).  

 
Bij de toelichting wordt telkens expliciet aangegeven wanneer de beschreven categorie 

van uitspraken een andere emotiecomponent betreft dan de emotionele beleving 
(bijvoorbeeld een emotionele expressie als lachen of een fysiologisch verschijnsel als 
rillingen over je rug). Bovendien wordt steeds aangegeven wanneer het in de toelichting 
bijzondere gevallen van emoties betreft die vooral gerelateerd zijn aan de context van het 
lezen (zoals identificatie, sympathie, empathie) of wanneer het een aan emotionele 
leesbeleving en leesmotivatie gerelateerd verschijnsel betreft (zoals een voorkeur voor 
verdrietige of vrolijke verhalen). Voorafgaand aan de bespreking van de resultaten van het 
kwalitatieve onderzoek worden de categorie-indelingen naar hedonische kwaliteit en naar 
componenten van emoties verder toegelicht. 
 
4.3.2 Indeling van de uitsprakenlijst in dimensies van hedonische kwaliteit10  

Emoties worden door mensen ervaren als eufoor (prettig, zoals bijvoorbeeld 
tevredenheid of blijdschap) of dysfoor (onprettig zoals bijvoorbeeld angst of verdriet). 
Instinctief zullen mensen prettige emoties tegemoet te treden en dysfore gevoelens zoveel 
mogelijk mijden. De belangen die gecorreleerd zijn met deze natuurlijke neiging noemt 
Frijda de 'hedonische belangen'. Aristoteles (in Frijda, 1988, p.258) zegt hierover: lust is de 
ervaring van onbelemmerde activiteit, onlust is de ervaring van belemmerde activiteit. Ofwel, 
in de woorden van Spinoza (1677/1979): blijheid is een passieve toestand waarin de geest 
overgaat in een grotere volmaaktheid; droefheid is een passieve toestand waarin de geest in 
een kleinere volmaaktheid overgaat.  

Hedonische -positieve of negatieve- kwaliteit vormt een wezenlijk onderdeel van de 
emotionele beleving; het aangename of onaangename van de beleving. In plaats van 
hedonische kwaliteit wordt ook wel (bijvoorbeeld door Frijda, 1986) gesproken van de 
'valentie' als een afzonderlijke component van emotionele beleving, waarbinnen situaties en 
uitkomsten van situaties als prettig of onprettig worden beoordeeld. Bepaalde situaties en 
voorvallen worden verwelkomd of aanvaard en andere verworpen als een soort commentaar 
op de betreffende gebeurtenis of handeling.  

                                                           
9 Dit geldt zowel voor de hier besproken exploratie fase van het onderzoek als ook voor het survey-onderzoek 
dat later aan de orde zal komen. 
10 Eufore emoties worden door ons afwisselend aangeduid als prettige, aangename, eufore en positieve 
gevoelens of emoties of kortweg 'lust'. Dysfore emoties worden afwisselend aangeduid als onprettige, 
onaangename, dysfore en negatieve emoties ofwel 'onlust'. 
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Hedonische kwaliteit speelt een vitale rol bij voorkeursgedrag, en dus bij motivatie. 
Ook lichamelijke opwinding en arousal kunnen als prettig of onprettig ervaren worden.  

 
De hedonische kwaliteit van de emotie, lust en onlust, blijft echter een moeilijk vatbare 

notie. Voor begrippen als belangstelling en interesse is de hedonische kwaliteit, volgens 
sommige auteurs, onduidelijk. Enkele van deze auteurs betwijfelen zelfs -op grond van het 
ontbreken van valentie- of interesse, belangstelling en nieuwsgierigheid überhaupt wel tot 
emoties gerekend kunnen worden. Verder ligt de hedonische kwaliteit van emoties niet altijd 
bij voorbaat vast. Een emotie als verbazing kan, afhankelijk van de persoon of de situatie, als 
prettig maar ook als onaangenaam ervaren worden. Zelfs een inherent dysfore emotie als 
verdriet kan in verband met kijken naar een klassieke tearjerker als prettig of als opluchtend 
worden ervaren.  

In hun 'taxonomy' -het resultaat van een clusteranalyse van emotiewoorden- delen 
Storm en Storm (1987) verschillende emotietermen in in clusters die verwijzen naar de 
hedonische kwaliteit van emotie. Onder de noemer negatieve, dysfore emotietermen vallen 
onder andere schaamte, verdriet, angst, vrees, boosheid en walging. Onder het kopje 
positieve, ook wel eufore emotietermen worden onder andere 'liking', tevredenheid, 
vrolijkheid en trots genoemd. Tenslotte onderscheiden de auteurs de 'relatief neutrale' 
emotietermen, die door hen bij wijze van toelichting op de ontbrekende hedonische waarde 
van dergelijke emoties worden omschreven als 'arousal and cognition salient'. Deze 'relatief 
neutrale' termen worden weer onderverdeeld in 'passieve termen' waaronder de 
emotiewoorden slaperig en apathisch worden gerekend en 'actieve termen' zoals opwinding, 
interesse, verbazing en begrip/herkenning.  

De indeling van categorieën naar hedonische kwaliteit die wij zelf in ons onderzoek 
hanteren, komt in grote lijnen overeen met de bovenstaande indeling van Storm en Storm. 
Wij zullen echter niet de term ‘neutrale’ emoties bezigen. Om emoties aan te duiden waarvan 
de hedonische kwaliteit kan variëren tussen aangenaam en onaangenaam, of waarvan de 
hedonische kwaliteit mogelijkerwijs ontbreekt of onduidelijk is, hanteren wij de term 
‘hedonisch onbestemde’ emoties. Onder prettige emoties rekenen we pret en tevredenheid. 
De 'hedonisch onbestemde' emoties worden vertegenwoordigd door interesse, herkenning, en 
verbazing, en onder voorbehoud bewondering (bewondering zou je wellicht onder eufore 
emoties rekenen maar de manier waarop wij de items geformuleerd hebben laat ook 
gevoelens toe van aan jaloezie grenzende bewondering die weer als onprettig ervaren zou 
kunnen worden). Onder de onprettige of dysfore emoties rekenen wij angst, verdriet en 
boosheid.  

 
4.3.3 Indeling uitsprakenlijst in componenten van emotie 

Het fenomeen 'emotie' bestaat uit drie componenten. Naast de component van de 
beleving van de emotie kunnen we ook nog de emotionele uiting of expressie en de fysieke 

tekens ofwel fysiologische reacties onderscheiden. De beleving van de emotie is ook wel te 
beschouwen als de subjectief ervaren verandering in actiebereidheid. 

Emoties hebben de functie de belangen van het individu in relatie tot gebeurtenissen in 
de omgeving die dergelijke belangen kunnen raken, te signaleren en te behartigen.  

De expressie als reactie naar aanleiding van emotionele beleving kan worden opgevat 
als gedrag met een functionele betekenis in de interactie van het subject met zijn omgeving. 
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De emotionele expressie is de feitelijke belichaming van de actie-, of zo men wil 
interactietendens; de manier waarop de actietendens wordt gerealiseerd. Expressie is 
relationeel gedrag; het in praktijk brengen van de bereidheid tot actie. Strikt genomen zijn de 
expressies te beschouwen als reacties voortkomende uit veranderingen in actiebereidheid.  

Onder fysiologische reacties tenslotte, verstaan we met emotie samenhangende 
autonome variabelen zoals bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk (bij blozen), ademhaling, 
elektrische huidgeleiding en zweten, maag-darm activiteit (bij 'krimpende maag'), trillen 
(beven) en kippenvel. Autonome fysiologische verschijnselen zijn in tegenstelling tot de 
uiterst subjectieve beleving van emotie juist redelijk objectief waarneembaar en objectief 
meetbaar.  

De meetbaarheid van emotionele expressie is weer een heel ander verhaal. 
Behavioristen zijn van mening dat de emotionele expressie de enige waarheidsgetrouwe 
weergave is van wat er in het individu omgaat. Maar wat te denken van gedragingen zoals 
glimlachend de vijand tegemoet treden, je boze reactie onderdrukken of 'fluiten in het 
donker'? Uit die laatste voorbeelden wordt duidelijk dat emotionele expressie onderdrukt of 
voorgewend kan worden hetgeen de objectiviteit van dergelijke metingen in diskrediet 
brengt.  

Tot op de dag van vandaag wordt druk gespeculeerd over de bijdrage van de 
verschillende componenten van de emotie aan de essentie van het verschijnsel emotie. 
Globaal gesproken zou je kunnen zeggen dat de emotionele beleving voor de emotie 
onmisbaar is: zonder subjectieve ervaring van de emotie is er eigenlijk geen sprake van 
emotie. De autonome fysiologische reactie en de expressie lijken een niet onbelangrijke rol te 
spelen bij de emotie maar de vraag is of zij voor het verschijnsel als zodanig ook essentieel 
zijn.  

  
Onze itemlijst over emotionele leesbeleving heeft logischerwijs vooral betrekking op 

de emotionele beleving, maar ook op eventuele emotionele expressie die uit de emotionele 
ervaringen voortkwamen en op aan emotie gerelateerde fysiologische reacties. De reden 
waarom wij niet louter en alleen naar emotionele beleving vragen, maar ook uitspraken van 
andere emotiecomponenten opnemen is gebaseerd op een aantal praktische overwegingen. 
Soms kennen mensen de 'termen' of bewoordingen van de emotie-expressie beter dan die van 
de emotiebeleving. De term van de emotionele beleving van 'pret' wordt bijvoorbeeld vaak 
wat vreemd of ouderwets gevonden, met name door de jongere ondervraagden. Termen als 
'lachen' of 'glimlachen' spreken deze respondenten sneller aan. Proefpersonen die in het kader 
van ons onderzoek worden geïnterviewd zijn doorgaans leken op emotietheoretisch gebied en 
maken wellicht geen onderscheid tussen autonome arousal, expressie en emotie. In de 
dagelijkse omgang maken mensen gebruik van allerlei emotietermen om hun gevoelens te 
beschrijven ongeacht de omschrijving van emotiebeleving volgens de officiële definities. 
Daarmee moet uiteraard bij het ontwerpen van een vragenlijst rekening gehouden worden. 
 

4.3.4 Resultaten van de exploratieve analyse ingedeeld in discrete emotiecategorieën 

In de nu volgende tekst worden de resultaten van de exploratieve studie op basis van 
een indeling naar hedonische kwaliteit en discrete emotiecategorieën besproken. Deze 
rubricering werd tevens gebruikt om de lijst met uitspraken die we de proefpersonen 
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voorlegden, in te delen. De rubricering/indeling binnen de uitsprakenlijst staat weergegeven 
in Schema 3. 

Op grond van de toelichting van de ondervraagden kon de lijst met uitspraken en de 
indeling in rubrieken later worden bijgesteld. De uitsprakenlijst zal in het kwantitatieve 
onderzoek een sleutelrol als meetinstrument gaan vervullen. Ondanks het feit dat de 
exploratieve onderzoeksfase een ander doel dient, zullen we al zijdelings aandacht aan de 
perfectionering en vervolmaking van de lijst besteden.  
 

Schema 3 Emotionele leesbeleving in categorieën en dimensies  

Hedonische kwaliteit Emotiecategorie 

Eufoor Plezier/Pret, Glimlachen, Schaterlachen, Tevredenheid 

Dysfoor Verdriet, Angst/Vrees, Boosheid 

Hedonisch variabel/onbestemd Interesse, Verbazing, Herkenning, Bewondering 

Overig (aan emotie gelieerde 

verschijnselen) 

Empathie, Sympathie, Verplaatsing in de tekst/identificatie, 

Fysiologische reacties 

 
Bij de bespreking van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek per emotiecategorie 

proberen we ons zoveel mogelijk aan een vaste volgorde te houden. De beschrijving van de 
resultaten wordt eerst voorafgegaan door een korte theoretische beschouwing van de 
desbetreffende emotiecategorie. Daarin behandelen we de theoretische implicaties over de 
structuur, thema's en clues die we in de emotiescripts kunnen tegenkomen. Het moge 
duidelijk zijn dat dit niet de volgorde is die we bij de empirische analyse van het 
interviewmateriaal hebben gehanteerd. Daar hebben we ons in eerste instantie door het 
commentaar van de proefpersonen en pas daarna door de theorie laten leiden. Bij de 
verslaglegging hebben we er echter voor gekozen de theorie als kapstok te gebruiken om daar 
de bespreking van de empirische resultaten aan op te hangen.  

Na de theoretische beschouwing gaan we na of de genoemde clues en thema’s ook in 
de context van het lezen, dat wil zeggen in onze interviews over emotionele leesbeleving, 
terug te vinden zijn. Ook gevallen waarbij theorie en de empirie over de leescontext niet op 
elkaar aansluiten worden gemeld. De meeste van de clues, en met name de clues die 
verwijzen naar complexere structuren in de scripts van emotiebeleving, worden toegelicht 
met een voorbeeld of meerdere voorbeelden uit de interviews. Deze voorbeelden zijn in de 
tekst duidelijk te herkennen als citaten in de vorm van ingesprongen blokjes tekst.  

Verder willen we de lezer een indruk geven van de frequentie waarmee de clue of 
aanwijzing voorkomt in de set van 52 interviews die door ons aan een nadere analyse werden 
onderworpen. Wanneer we verwijzen naar een clue die voorkomt in emotiescripts binnen 
deze set van interviews vermelden we tussen haakjes door hoeveel van de 52 personen deze 
clue genoemd werd. Tevens vermelden we hoe vaak door deze 52 ondervraagden aan de 
uitspraken in de uitsprakenlijst gerefereerd werd. De voorbeelden die we gebruiken zijn 
overigens niet altijd afkomstig uit deze selectie van interviews. De 52 interviews werden 
willekeurig uit alle diepte-interviews getrokken. Wél hebben we gezorgd voor een 



 Exploratief Onderzoek 77 

evenwichtige verdeling naar leeftijd in de set met interviews. Minstens de helft betrof 
interviews met scholieren in basis-, en middelbaar onderwijs.  

In verband met de intercodeursbetrouwbaarheid (zie §4.2) kon voor alle emotie-clues 

Spearman’s rho berekend worden11. Rho was voor alle clues of codes > .81 hetgeen wil 
zeggen dat de intercodeurbetrouwbaarheid van de codering goed is. 

 
Eufore emoties 

Eufore emoties zijn gevoelens dat het goed is zo, en dat het leven (de levenskracht) 
toeneemt (Frijda, 1993a, p.110). 

Bij eufore emoties wordt het handelen niet belemmerd, hetgeen daarentegen bij dysfore 
emoties wel het geval is. Het vermogen tot handelen is tijdelijk niet van belang. Aangename 
emotie ontstaat wanneer het doel bereikt is; een doelgerichte handeling is dan niet meer 
nodig. Dit betekent dat men zich kan laten gaan (onbelemmerd handelen), hetgeen men over  
het algemeen dan ook doet. Vreugde uit zich vaak in overtollig - want strikt genomen niet-
functioneel - gedrag: springen, dansen, omhelzen, aanraken, lachen, et cetera (Ten Anscher, 
1994). 

Drie aspecten zijn essentieel bij de beleving van eufore emotie: 'uitdaging', 
'waarschijnlijkheid van slagen' en ‘feitelijk succes'. Daarnaast figureren verder de 'moeite' en 
de 'onzekerheid' die is overwonnen (Frijda, 1988, p.214). Je zou kunnen betogen dat hoe 
onverwachter een positieve uitkomst van een gebeurtenis, of hoe groter de gedane moeite om 
die te bereiken, dan wel hoe groter de onzekerheid over de uitkomst, des te intenser en 
langduriger is de positieve emotie (Ten Anscher, 1994). 

Er is bij positieve, eufore emotie sprake van opluchting, ontlading of ontspanning van 
voorheen 'gebonden activatie' hetgeen wil zeggen dat voorbereidingen voor actie niet meer 
noodzakelijk zijn en dat men een gevoel van veiligheid krijgt. De eufore emotie, ofwel 
vreugde kan ook voortkomen uit de verkregen of herwonnen beheersing of competentie (Ten 
Anscher, 1994).  

 
Aanvankelijk hebben we in de uitsprakenlijst geen onderscheid gemaakt in 

verschillende categorieën van eufore emotie. Eigenlijk vielen alle items die betrekking 
hadden op prettige emotie allemaal onder één noemer: pret/lachen. Ook in de literatuur werd 
er niet zoveel aandacht besteed aan de nuancering van eufore emotie, dit in tegenstelling tot 
de gedetailleerde differentiatie die er binnen dysfore emotie wordt aangebracht. Tevens leek 
het er aanvankelijk op dat ook door de ondervraagden in interviews weinig nuancering werd 
gemaakt. Wellicht hebben we de neiging meer onderscheid te maken binnen het gebied van 
dysfore dan binnen eufore emoties en heeft dat te maken met het feit dat bij eufore emoties 
onze persoonlijke belangen niet bedreigd worden. Met andere woorden, bij eufore emoties 
krijg je niet het signaal 'dat het allemaal niet goed is zo' en dat levenskracht belemmerd wordt 
(Frijda, 1993a). De mens lijkt niet alleen minder geneigd, maar ook minder genoodzaakt om 
over eufore emoties na te denken. Het is ter verdediging van vitale belangen noodzakelijker 
om emotiekennis te vergaren over dysfore emoties (die vaak in verband staan met levens-, 

                                                           
11 Spearman’s rho wordt hier gebruikt omdat de variabelen ordinaal zijn. Een clue kon in een interview 
variërend tussen helemaal niet en meerdere malen voorkomen. Voor een interpretatie van rho willen we 
verwijzen naar De Boer (1995, p.116; zie ook Landis & Koch, 1977). Een waarde van rho die ligt tussen .81 
– 1.00 wordt door deze auteur opgevat als een ‘bijna perfecte’ betrouwbaarheid. 
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dan wel levenskrachtbedreigende gebeurtenissen) dan om uitgebreide emotiekennis te 
vergaren over eufore emoties.  

Langzamerhand kregen we via de literatuur en via de interviews meer greep op de 
mogelijke nuanceringen binnen de eufore emoties. Gaandeweg werden de eufore emotie-
items onder de noemer 'pret/lachen' gedifferentieerd naar verschillende categorieën als 
duidelijk van elkaar te onderscheiden emotionele belevingen en/of verschijnselen.  

We constateerden in de loop van de studie een onderscheid tussen 'pret' en 
'tevredenheid' of 'verheugd zijn'. Tevens konden we op grond van het verschil tussen pret en 
tevredenheid een splitsing tussen het '(schater)lachen' en het 'glimlachen' maken. Bovendien 
hebben we een aparte categorie 'graag lachen' opgesteld waarin uitspraken zijn opgenomen 
over een persoonlijke voorkeur voor vrolijke of grappige boeken of verhalen.  
Plezier/pret en de expressie (schater)lachen

12 
 

Over pret als emotionele beleving is niet veel geschreven. Over de expressie van pret 
en over de aan pret ten grondslag liggende humor des te meer. Dit is een typerend voorbeeld 
van het feit dat in de emotietheoretische literatuur begrippen als 'emotie', 'expressie van 
emotie' en 'emotiestimulus' door elkaar gebruikt worden. Door deze beperking zijn we 
genoodzaakt om 'pret' en 'lachen', welke wij in de uitsprakenlijst bewust van elkaar hebben 
gescheiden, hier in relatie tot elkaar te behandelen (score13 n.a.v. uitspraken over lachen: 
genoemd door 14 van de 52 ondervraagden; en pret, door 21 van de 52 personen).  

Moreall (1983) meent dat het gevoel dat ten grondslag ligt aan lachen (dus waar lachen 
een expressie van is) ook wel 'mirth' kan worden genoemd (hetgeen vertaald moet worden 
met termen als geamuseerdheid, vrolijkheid of pret). Overigens is volgens Moreall deze term 
niet algemeen aanvaard.  

Plezier/pret behoort onbetwistbaar tot de eufore (prettige) emoties en bezit als zodanig 
alle eerder omschreven kenmerken van positieve emotie. Pret (mirth) komt vaak voor in 
relatie met humorstimuli. Het gevocaliseerde lachen of schaterlachen (hetgeen zich duidelijk 
onderscheid van het glimlachen) is doorgaans een expressie van pret en is vaak een reactie op 
humorstimuli14. Deze vorm van lachen is te kenmerken als totaalgedrag dat iedere handeling 
interrumpeert, onderbreekt of afbreekt.  

In de loop der eeuwen hebben veel auteurs zich bezig gehouden met het mysterie van 
de lach. Het werk van Moreall (1983) mag in dit kader zeker toonaangevend genoemd 
worden. Binnen alle bestaande theorieën over lachen onderscheidt Moreall drie 
kerntheorieën:  

Allereerst de zogenoemde superioriteitstheorieën, waarbinnen het lachen wordt 
aangemerkt als een uiting van iemands superioriteitsgevoelens over andere mensen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld het lachen uit triomf, hoon of spot. Met enige regelmaat 

                                                           
12 De theoretische beschouwingen in dit stuk over pret en lachen zijn voor een groot deel gebaseerd op de 
doctoraalscriptie Zien en Beleven (1994) van Ernée ten Anscher.  
13 Score: het aantal van de in totaal 52 ondervraagden dat één of meerdere uitspraken uit deze emotiecategorie 
binnen de voorgelegde uitsprakenlijst uitkoos, daar deze met eigen leesbeleving overeenkwamen. 
14 De opmerking dat lachen vaak een reactie is op humorstimuli betreft vooral oudere kinderen en 
volwassenen. Bij jonge kinderen is lachen voornamelijk een reactie op fysieke stimuli als kietelen of op 
perceptuele stimuli als een bewegend clownsgezicht. Kinderen zijn op deze leeftijd namelijk nog niet in staat 
humorstimuli, die meer conceptueel van aard zijn, te begrijpen. Verderop in het betoog komen we hier op 
terug. 
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kwamen we dergelijke clues van superioriteit in lachscripts ook tegen in ons 
interviewmateriaal (genoemd door 3 van de 52 personen).  

'Binnenpretjes, heeft voor mij te maken met ironie. Ironische stukjes vind ik heel leuk. 

Bijvoorbeeld Yvonne Kroonenberg als mannen op een leuke manier onderuit worden 

gehaald.' [verpleegster] 

Bekende aanhangers dan wel verkondigers van de superioriteitstheorieën zijn bijvoorbeeld 
Aristoteles, Plato, Hobbes of Lorenz. Ook zelfspot wordt tot de superioriteitstheorieën 
gerekend.  

Op de tweede plaats noemt Moreall de incongruentietheorieën, waarin lachen wordt 
gezien als een reactie op incongruenties of ongerijmdheden, dus als reactie op iets dat op de 
een of andere manier onverwacht, onlogisch of ongepast is. Zowel in incongruentietheorieën 
als in superioriteitstheorieën wordt uitgegaan van dualiteit of contrast. In 
superioriteitstheorieën vergelijk je jezelf ten opzichte van andere mensen. In 
incongruentietheorieën bestaat er een contrast tussen wat je verwacht en wat er gebeurt. In de 
interviews vonden we vaak aanwijzingen voor het optreden van incongruentie in relatie tot 
het lachen (genoemd door 21 van de 52 personen).  

 'Ik hou ervan als er in een boek bizarre dingen gebeuren. Bijvoorbeeld het boek De zanger 

van Maldoror van Comte de Lautréamont. Daar zitten hele bizarre passages in, waar ik me 

erg over verbaas en die ik ook erg komisch vond. Bijvoorbeeld de bizarre transformaties 

die in het boek voorkomen. Mensen transformeren en dingen transformeren, bijvoorbeeld 

van mens naar luis, dat vind ik grappig.' [student] 

Voorbeelden van bekende aanhangers van incongruentietheorieën zijn Schopenhauer 
en Kant. 

De derde soort theorieën zijn de zogenoemde opluchtingtheorieën. Lachen wordt 
hierbij gezien als uitingsmogelijkheid voor spanning en het ventileren van nerveuze energie 
bijvoorbeeld wanneer je iets wil doen dat verboden of taboe is (genoemd door 3 van de 52 
ondervraagden). Een voorbeeld van een aanhanger van deze theorieën is Spencer. 

 
Moreall ziet in al deze theorieën wel iets maar acht geen van deze theorieën volledig of 

compleet. Daarop komt hij met zijn eigen theorie die deels een synthese is van 
bovengenoemde opvattingen: lachen als resultaat van een plezierige psychologische 'omslag'. 
Moreall acht drie kenmerken essentieel voor de aan het lachen ten grondslag liggende 
omslag, te weten onverwachtheid, plezierigheid en veiligheid. 

Het begrip ‘omslag’ verwijst naar een verandering van een serieuze staat van 
waarnemen en denken die past binnen onze referentiekaders naar een niet-serieuze staat van 
geamuseerdheid over de een of andere ongerijmdheid (niet passend in het conceptueel 
patroon).  

In relatie tot humor ofwel conceptuele omslagen (genoemd door 28 van de 52 
personen) onderscheidt Moreall twee soorten incongruenties. Beide soorten keren veelvuldig 
in onze gesprekken met proefpersonen terug.  

Op de eerste plaats incongruenties en onvolkomenheden in personen of in dingen zoals 
zwakte, fysieke afwijkingen, onderontwikkeldheden, morele tekortkomingen, stupiditeit, 
onwetendheid et cetera (door 15 van de 52 ondervraagden genoemd): 

 'Bijvoorbeeld het boek Darling buds of May. Dat is een familie die er helemaal op los 

leeft, dronken en zo. Ja, dan heb ik binnenpretjes door de situaties waarin ze komen.' 
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[administratief medewerker]  

Op de tweede plaats incongruenties in presentatie. Bijvoorbeeld incongruenties in taal 
die tot uitdrukking komen in woordgrappen, paradoxen, eufemismen, het breken met 
conversatieregels et cetera (genoemd door 8 van de 52 personen): 

 'Soms is het grappig. Bijvoorbeeld als ze ruzie maken dan zeggen ze soms woorden die ik 

grappig vind.' [jongen, 11 jaar, basisonderwijs] 

Plezier en lachen om incongruenties en afwijkingen van de norm zijn sterk gerelateerd 
aan de omgeving waarin die normen en regels ingebed liggen en zijn dus sterk gebonden aan 
cultuur, subcultuur, familie en het individu zelf. 

 
Tot slot kunnen we nog vermelden dat de reactie van het hardop lachen of schateren in 

de context van het lezen van verhalen door een enkeling als verstorende onderbreking of 
interruptie van de leeshandeling wordt ervaren (genoemd door 3 ondervraagde personen). Om 
die reden wordt het lachen dan soms ook met of zonder succes onderdrukt: 

‘Soms vind ik het wel grappig maar dan lach ik zachtjes. Ik wil dan verder lezen en dan 

heb ik er geen tijd voor om te schaterlachen. [meisje, 11 jaar, basisonderwijs] 

 
Glimlachen 

De items/uitspraken over glimlachen werden door de proefpersonen vaak geselecteerd 
(score n.a.v. uitspraken over glimlachen genoemd door 24 van de 52 personen). In de theorie 
van Moreall wordt geen onderscheid gemaakt tussen het gevocaliseerde (schater)lachen en 
het glimlachen of 'het stilletjes in jezelf lachen'. We kunnen constateren dat Moreall niet 
expliciet het lachen als uitdrukking van een aangename toestand bespreekt. Het zou 
inderdaad zo kunnen zijn dat glimlachen verwijst naar een afgezwakte en meer 
'binnensmondse' versie van lachen en dat het verschil met het gevocaliseerde lachen niet 
noemenswaardig is. Ook Darwin en Spencer (in Frijda, 1986) beschouwen glimlachen als 
afgezwakte vorm of een soort beginstadium van lachen. De ‘afgezwakte lach’ wordt ook 
tijdens de interviews over leesbeleving vaak genoemd als clue (door 20 van de 52 personen). 
Apte (1985) is van mening dat glimlachen lachen zonder geluid is. 

Het zou echter goed mogelijk kunnen zijn dat glimlachen in bepaalde gevallen de 
betekenis heeft van een uiting van tevredenheid. Glimlachen zou dan als zodanig kunnen 
wijzen op een zelfstandige vorm van lachen waarmee bijvoorbeeld uiting wordt gegeven aan 
een positieve, min of meer statische toestand in plaats van aan een dynamische 'omslag'. Of 
het zou als zelfstandige vorm van lachen kunnen wijzen op een uiting van een moreel 
oordeel, bijvoorbeeld als reactie op een rechtvaardige oplossing van een gebeurtenis.  

De opvatting waarbij glimlachen wordt gezien als een zelfstandige vorm van lachen in 
toestanden van rustige tevredenheid komen we tegen bij Frijda (1988). Met name in 
toestanden van tevredenheid of voldoening (genoemd door 18 van de 52 personen) blijkt dat 
de glimlach een zelfstandige expressie is die niet in lachen hoeft over te gaan (Dumas in 
Frijda, 1988). Glimlachen hoeft dus niet altijd een uiting te zijn van pret, lol of iets wat aan 
humor verwant is. Onze bevindingen naar aanleiding van de interviews bevestigen deze notie 
(genoemd door 9 personen van de 52). Het lijkt niet voor de hand te liggen om in lachen uit te 
barsten als expressie van je tevredenheid over de goede afloop van een dramatisch verhaal.  
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Een zekere mate van distantie en van controle over de situatie lijkt een vereiste te zijn 
voor glimlachen in aangename situaties zoals ook blijkt uit het datamateriaal (genoemd door 
3 van de 52 personen):  

 'Bij dat zwangerschapsboek. Toen was ik blij om de herkenning en de geruststelling. 

Omdat dat relativerend werkt. Er werd verteld dat je emotioneler bent bij verhalen en films. 

Dat herken je en daarover heb ik pret. Dat is opluchtend, je kunt wat meer afstand nemen.' 

[studente/dramadocente] 

Je glimlacht niet alleen in situaties waarin je een zekere distantie hebt, maar andersom is het 
ook zo dat je door het glimlachen een afstand tussen jou en de situatie creëert waardoor je de 
gebeurtenis kan relativeren, zo bleek uit ons onderzoek. 

Glimlachen is in een aantal gevallen ook te interpreteren als een sociale respons 
bijvoorbeeld om mensen gunstig te stemmen of glimlachen uit vriendelijkheid, 
aanmoediging, of herkenning en bij begroeting. Al deze situaties hebben te maken met 
bepaalde sociale gedragscodes. Hier zullen we niet dieper op ingaan omdat het buiten de 
context van het lezen van boeken valt. 

 
Tevredenheid, vreugde, blijdschap 

Gevoelens van vreugde kunnen voorkomen in verschillende gedaanten die meer of 
minder 'rustig' of 'opgewonden' zijn. Van opgewonden vrolijkheid tot rustig welbehagen: 
blijdschap, verheuging, plezier, genoegen, tevredenheid, voldoening, bevrediging; het valt 
allemaal onder vreugde (Ten Anscher, 1994) (score n.a.v. uitspraken over 
blijdschap/tevredenheid/vreugde: genoemd door 20 van de 52 personen). Vormen van 
vreugde hebben met elkaar gemeen dat ze optreden nadat een nagestreefd doel is bereikt of 
kansen om te slagen voor het oprapen liggen of bereikbaar zijn. In tegenstelling tot verdriet 
waarbij men 'het object van belangstelling' verliest, lijkt bij vreugde dit object beschikbaar te 
zijn, of ligt het binnen handbereik, of is het reeds in bezit (Ten Anscher, 1994). Alle 
algemene theorieën over vreugde die al genoemd zijn of nog genoemd gaan worden kunnen 
in het concept tevredenheid teruggevonden worden. Bij tevredenheid ontbreekt de weinig 
functioneel lijkende activatie en het gedrag, de opwinding et cetera die bijvoorbeeld bij 
blijdschap wel aanwezig zijn.  

De 'pret/plezier' items in onze uitsprakenlijst werden door de ondervraagden duidelijk 
geassocieerd met humor en tevredenheid. 'Verheugd zijn' werd vooral geassocieerd met 
morele beoordeling en bepaalde rechtvaardigheidsprincipes over wat er in het boek of wat er 
met de personen in het boek gebeurde en deze rechtvaardigheid stond vaak in relatie met de 
afloop van het verhaal (door 28 van de 52 personen genoemd). 

'Dat ik bijvoorbeeld lees over iemand die in Afghanistan woont en dat ze dan ontsnapt en 

dan ben ik helemaal blij. Over onderdrukte vrouwen en zo.' [secretaresse] 

Tan (1991) betoogt in zijn werk over de psychologische functies van het kijken naar 
speelfilms dat de interesse, de motivatie om de speelfilm (van het genre 
'Hollywoodklassieker') te willen blijven volgen, draaiende wordt gehouden door principes 
van investering en rendement. Het rendement is hier het vooruitzicht op een bevredigende en 
rechtvaardige afloop voor die personages die de sympathie van het kijkend publiek hebben, 
terwijl tegelijkertijd de onsympathieke 'bad guy' achterblijft met niets of 'straf' (Tan, 1991).  

Uit de diepte-interviews kwam verder naar voren dat ondervraagden niet alleen 
tevredenheid konden ervaren naar aanleiding van de gebeurtenissen in het verhaal maar ook 
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in de meer reflectieve zin, als gevoel van waardering voor de prestatie van de schrijver van 
het boek of verhaal (door 10 van de 52 personen genoemd):  

‘Het feit dat ik glimlach15 wil zeggen dat ik het onthouden heb, dat het een goed boek is, 

goed geschreven. Het is een compliment naar de schrijver.’[studente] 

 

Voorkeur voor vrolijke of treurige boeken  

In de uitsprakenlijst stonden twee categorieën uitspraken waarin een voorkeur voor 
vrolijke of grappige boeken dan wel een voorkeur voor verdrietige, droevige boeken 
verwoord werd (score n.a.v. uitspraken ‘graag droevig’: genoemd door 7 personen; en ‘graag 
grappig’: genoemd door 11 van de 52 personen). Reacties van proefpersonen op deze 
uitspraken zouden belangrijke informatie kunnen opleveren omtrent de vaardigheid in de 
omgang met gevoelens en het vertrouwen waarmee bepaalde gevoelens tegemoet getreden 
worden. Met deze twee voorkeurscategorieën 'graag treurige boeken' en 'graag vrolijke 
boeken' wijken we enigszins af van ons standpunt betreffende het feit dat de emotionele 
leesbeleving incidenteel is en niet doelbewust nagestreefd kan worden. Het lijkt immers een 
beetje alsof we proefpersonen vragen of ze bepaalde boeken lezen vanwege een behoefte aan 
de ervaring van specifieke gevoelens, en op grond van de verwachting dat het lezen in die 
behoefte voorziet. Dat is echter niet helemaal het geval: we vragen naar een voorkeur en niet 
naar een verwachting en mogelijke uitkomst van die verwachting. De reden dat we deze 
items aan de uitsprakenlijst hebben toegevoegd is dat gegevens over de voorkeur van mensen 
voor verdrietige dan wel vrolijke boeken een indicatie geven van de mate waarin zij bereid 
zijn dysfore gevoelens tijdens het lezen toe te laten, of zelfs doelbewust tegemoet te treden 
bijvoorbeeld wanneer zij de geneugten van de catharsis hebben gesmaakt. Dergelijke 
bevindingen geven aan hoe het gesteld is met de ontwikkeling van de emotiekennis: personen 
met een beperkter emotiekennis op het gebied van de hantering van dysfore emoties zullen 
wellicht (nog) niet in staat noch bereid zijn dysfore emoties vrijwillig te aanvaarden.  

 
Het droefheid-, of vrolijkheidgehalte van een verhaal is uiteraard voor de lezer moeilijk 

te voorspellen. Zoals reeds eerder betoogd werd: de beleving van emoties is niet strikt 
genregebonden. Op de eerste plaats is het niet gezegd dat je in bijvoorbeeld horror-romans 
ook daadwerkelijk 'angstige spanning' dan wel een gevoel van 'lekker griezelen' zal beleven. 
Voor hetzelfde geld ervaar je volstrekt andere emoties tijdens het lezen dan die in relatie met 
het genre beoogd worden. Bovendien kunnen naast dergelijke beoogde emoties ook andere 
emoties worden losgemaakt (genoemd door 2 van de 52 personen). Wellicht krijgen die 
'andere' emoties zelfs de overhand. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderstaande citaat van een 
lezer die boeken van Kees van Kooten leest voor de vrolijkheid: 

 'Bij Zwemmen met droog haar van Kees van Kooten. Een vrouw uit Roemenië kwam 

over. Ze (van Kooten en zijn vrouw) wisten niet dat zij lesbo was. Ze werd toen verliefd op 

van Kooten z'n vrouw. Dat was heel zielig. Ze had ook nog in Roemenië heel veel 

meegemaakt. Van Kooten schrijft van die grappige boeken en dan ineens zo'n heel zielig 

stukje ertussen; dat z'n hond doodging.' [meisje, 14 jaar, middelbaar onderwijs] 

                                                           
15 Hoewel het lijkt of deze opmerking bij ‘glimlachen’ thuishoort was het de respondent zelf die deze 
opmerking maakte naar aanleiding van een uitspraak over tevredenheid. Dit illustreert het feit dat aspecten 
van verschillende emoties vaak met elkaar samenhangen. 
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Ondanks deze illustratie van feit dat het in bepaalde genres beoogde emotie-effect niet 
altijd of soms helemaal niet wordt bereikt wordt het succes van specifieke genres boeken wel 
degelijk bepaald door preferenties van individuen voor bijvoorbeeld droevige of vrolijke 
verhalen.  

Sommige ondervraagden met een voorkeur voor droevige verhalen lezen de treurige 
boeken puur voor het ‘purgeer’effect (genoemd door 6 personen). Zij gebruiken het boek als 
middel om te kunnen huilen en weten vaak heel precies welke boeken of welke passages 
(telkens weer) deze verwachting kunnen inlossen. De tranen die zij daarbij plengen worden 
als zoet ervaren (genoemd door 10 van de 52 personen): 

‘Hier in huis wordt al geroepen als ik me zielig voel: ‘zal ik even een Anne Maas voor je 

meenemen?’ Er gebeurt dan lijfelijk iets: je gaat er echt om huilen. Als er iets fysieks moet 

gebeuren is huilen nog wel het prettigst.’ [huisvrouw] 

Andere geïnterviewden kiezen vrolijke of droevige boeken niet zozeer vanwege het 
fysieke effect –het lachen of huilen- maar meer omdat de ‘toon’ van het onderwerp –luchtig 
of serieus- die met de droevigheid of vrolijkheid samenhangt, hen meer of minder aanspreekt 
(genoemd door 4 van de 52 ondervraagden).  
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 'Ik lees graag droevige verhalen omdat ik me daar nog het meest in kan inleven. Meer 

vanwege het onderwerp. Bijvoorbeeld Hersenschimmen van Bernlef. Het leert me over 

mijn eigen leven. Je gaat nadenken.' [meisje, 16 jaar, middelbaar onderwijs] 

 
Hedonisch variabele of onbestemde emoties 

Onder 'hedonisch variabele of onbestemde emoties’ verstaan we emoties waarvan de 
hedonische waarde volgens bepaalde auteurs lijkt te ontbreken of waarvan de hedonische 
waarde niet ondubbelzinnig is. Frijda (1986) meent bijvoorbeeld dat de valentie of 
hedonische waarde bij een emotie als aandacht, interesse of belangstelling afwezig is. Van 
herkenning, verbazing en bewondering zou je kunnen zeggen dat er wel sprake is van 
hedonische waarde, maar of de valentie de positieve of negatieve richting uitwijst is niet 
onbetwistbaar vast te stellen. Wanneer je bijvoorbeeld iets van jezelf in een boekpersonage 
herkent kan dat prettig zijn of aanleiding geven tot hilariteit maar het kan ook heel 
confronterend zijn als het een niet zo gunstige karaktereigenschap betreft. 

Niet alleen de ondubbelzinnigheid of het bezit van het kenmerk van hedonische 
kwaliteit staan bij deze emoties ter discussie, maar ook de status van sommige van deze 
verschijnselen als 'emotie'.  

Aanvankelijk was 'verbazing' de enige hedonisch variabele/onbestemde 
emotiecategorie die in de uitsprakenlijst werd opgenomen. Theoretische aanwijzingen deden 
vervolgens vermoeden dat tevens interesse in de uitsprakenlijst kon worden opgenomen. 
Verder benadrukten de geïnterviewden dat ook herkenning en bewondering een belangrijke 
rol spelen bij hun persoonlijke emotionele leesbeleving. 

 
Interesse/nieuwsgierigheid/belangstelling 

De sterke verwevenheid tussen cognitie en emotie, zoals die in de recente theorieën 
over emotie wordt voorgestaan, komt misschien wel het mooist tot uitdrukking in de emotie 
interesse/belangstelling (score n.a.v. uitspraken over interesse/belangstelling: genoemd door 
40 van de 52 personen). Cognitieve verwerking van informatie zou niet mogelijk zijn zonder 
selectieve aandacht voor informatie. Om onze aandacht te concentreren moet eerst onze 
belangstelling voor de informatie gewekt worden; zonder belangstelling geen aandacht.  

De status van interesse of belangstelling als emotie is niet onomstreden. Niet zelden 
wordt voorgesteld om interesse in te delen bij cognitieve, in plaats van affectieve toestanden 
(bijv. Ortony en Turner, 1990).  

De term ‘belangstelling’ verwijst echter rechtstreeks naar persoonlijke belangen die bij 
ons gewekt worden, en waar belangen in het spel zijn, ontstaan emoties (Frijda, 1986). Dit 
ondersteunt het feit dat interesse of belangstelling opgevat kan worden als een emotionele 
toestand (Tan, 1991). Tevens is interesse goed inpasbaar in de definitie die Frijda (1988) van 
emotie geeft, namelijk dat: aan iedere emotie belangen ten grondslag liggen, dat de situatie tot 
een specifiek appèl aanleiding geeft en dat uit deze twee zaken een tendens tot handelen 
voortkomt. 

Interesse is een noodzakelijke voorwaarde om de aandacht te kunnen richten op de 
leesstof. Daarom speelt belangstelling ook bij het lezen voor informatie een essentiële rol. Uit 
diepte-interviews met lezers blijkt bovendien dat interesse en belangstelling ongeveer even 
vaak geassocieerd worden met het lezen voor informatie (door 8 ondervraagden genoemd) als 
met het lezen voor affectieve gratificatie (door 8 personen van de 52 genoemd): 
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 'Interesse is iets meer rationeel dan benieuwd. Interesse veronderstelt voor mij een grotere 

afstand tot de tekst. Je kunt benieuwd zijn naar hoe het met de liefdesperikelen van een 

personage gaat, terwijl je interesse hebt in de werking van computers. Soms heb ik die 

afstand wel. Dan let ik bijvoorbeeld op de schrijfstijl of op de 'draden' in het plot; hoe die 

met elkaar verweven zijn. Dan heb ik meer interesse in het boek.' [student] 

Belangstelling of interesse voor de leesstof is dus niet alleen verbonden met het lezen 
voor de affectieve gratificatie maar ook met het lezen voor informatie. Bovendien blijkt uit de 
interviews dat er door veel respondenten een onderscheid wordt gemaakt tussen de 
verschillende items binnen deze categorie (door 7 van de 52 genoemd). Interesse wordt dan 
bijvoorbeeld als meer 'cognitief' gezien terwijl belangstelling weer een wat meer affectieve 
betekenis heeft: 

'Interesse is naar ‘J’-boeken in de bibliotheek. Over vulkanen en zo. Studieboeken, waar je 

iets van wil weten. Belangstelling is wat verdrietiger en zo. Wat er echt gebeurt. Blauwe 

Plekken van Anke de Vries.’ [meisje,12 jaar, basisonderwijs] 

 

Tan (1991) spreekt (in de context van het kijken naar speelfilms) van een 'alom 
vertegenwoordigde emotie van interesse'. Hiermee doelt de auteur op het feit dat interesse een 
soort continuïteit of permanentie heeft voor de duur van de stimulus (in dit geval gedurende 
het verhaal/de speelfilm). De continue aanwezigheid van interesse gedurende de loop van het 
verhaal wordt ook door de ondervraagden in ons kwalitatieve onderzoek naar voren gebracht 
(genoemd door 30 mensen). Interesse belichaamt de motivatie die het mogelijk maakt om de 
film 'uit te zitten' dan wel het boek uit te lezen. Interesse ligt tijdens het lezen als het ware als 
een soort continubelang onder de andere, meer plotseling opdoemende en ook weer 
verdwijnende, belangen en emoties. Om dit aan te duiden wordt ook wel gesproken van een 
'flow'. Het begrip flow, in de zin van een min of meer constante stimulus en een min of meer 
constante beleving van die stimulus zolang het verhaal zich afspeelt, vertoont 
overeenkomsten met wat eerder geïntroduceerd werd als het meer algemene begrip absorptie. 
Het begrip flow wordt door Csikszentmihalyi en Csikszentmihalyi (1988) gedefinieerd als 
een bepaalde vorm van intense aandacht ofwel een toestand van versmelting van het subject 
met zijn of haar omgeving. Deze flow ervaring wordt geacht vooral voor te komen bij 
(intellectuele) uitdagingen die uitstijgen boven het normale niveau.  

Ondanks dat interesse als min of meer permanente beleving tijdens de leeshandeling 
een rol speelt, is het gevoel niet van continue intensiteit. Interesse fluctueert en kan versterken 
en verslappen in samenhang met spanningsbogen in het verhaal (genoemd door 27 van de 52 
personen). Filmmakers en auteurs van fictie geven om die reden slechts met mate suspens-, 
en spanningsinjecties: 

 'Het leuke van lezen is juist de onwetendheid: je leert er steeds iets bij, omdat de schrijver 

steeds een tipje van de sluier optilt... .' [student]  

Interesse zal echter tijdens het kijken naar film of het lezen van een boek nooit helemaal naar 
een nulpunt dalen.  

Naast de continuïteit van de interesse die nodig is om de lezer door het verhaal heen te 
helpen, wordt door lezers belangstelling ook genoemd als ‘ingangseis’ (door 15 van de 
ondervraagden). Bij het lezen van de flaptekst dan wel gedurende het lezen van de eerste 
bladzijden moet de nieuwsgierigheid van de lezer voor het verhaal geprikkeld raken 
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De volgende belangen, meent Tan (1991), zijn voor het ontstaan van interesse relevant: 
het bevredigen van nieuwsgierigheid, het assimileren van cognitieve structuren (het 
toevoegen van nieuwe kennis aan bestaande kennisstructuren) en de behoefte aan spanning en 
diversiteit. Aan de vervulling van deze of soortgelijke belangen wordt ook door de lezers 
gerefereerd. Naar de bevrediging van de spanningsbehoefte werd hierboven reeds verwezen 
(genoemd door 27 personen). Verder noemen ondervraagden het opdoen van nieuwe kennis 
(15 personen), het prikkelen en bevredigen van de nieuwsgierigheid (18 personen) en de 
behoefte aan diversiteit (genoemd door 7 van de 52 ondervraagden). Daarnaast, betoogt Tan, 
kunnen tevens andere belangen van invloed zijn op de interesse (vooral in verband met het 
kijken naar speelfilms en het lezen van boeken) zoals bijvoorbeeld sympathie- en 
waardebelangen. Dergelijke belangen refereren aan het vooruitzicht op het rendement van 
een bevredigende afloop, tenminste voor degenen voor wie je een bepaalde sympathie 
koestert. Daarbij geldt dat wanneer ook de sympathie wordt gewekt voor de schurk, een 
'rechtvaardige' afloop niet toelaat dat deze gepakt wordt. In het interviewmateriaal waren 
tevens aanknopingspunten voor sympathiebelangen aanwezig (genoemd door 1 persoon). 

Ook Izard (1991) spreekt letterlijk van 'the emotion of interest' en wijdt daar in zijn 
werk een volledig hoofdstuk aan. Interesse wordt volgens Izard geactiveerd door drie 
stimulusaspecten: allereerst noemt hij de 'verandering' (change). En sterk gerelateerd aan die 
verandering zijn levendigheid (animation) en nieuwheid (novelty). Dergelijke clues zijn in het 
datamateriaal terug te vinden (genoemd door respectievelijk 17, 13 en 20 van de 52 
ondervraagde personen):  

 'Daar komen voor mij onverwachte wendingen in voor. Ik denk dat het ook te maken heeft 

met nieuwsgierig zijn. Of het waar gebeurd is of verzonnen, het verrast me om te zien dat 

mensen andere gedachten of hersenkronkels hebben dan ik. Het moet me wel eerst 

interesseren en vaak daarna verrast het me. Dit wekt de nieuwsgierigheid weer verder op.' 

[student] 

  

Verbazing/verrassing/verwondering 

Frijda (1988, p.29) omschrijft verbazing als 'een passieve, ontvankelijke vorm van open 
aandacht en een respons op plotselinge stimuli die zich onderscheidt van de schrikreactie'.  

Verbazing kan zowel aangenaam (12 ondervraagden) als onaangenaam (11 van de 52 
personen) ervaren worden, zo bleek tevens uit ons interviewmateriaal (score n.a.v. uitspraken 
over verbazing/verrassing/verwondering: genoemd door 27 van de 52 ondervraagden). De 
hoeveelheid en intensiteit van nerveuze spanning bij verbazing is groter dan bij plezierige 
emotie maar kleiner dan bij onplezierige (Tomkins, 1962). Verrassing en zeker het engelse 
'surprise' wordt misschien iets vaker geassocieerd met aangename dan met onaangename 
verrassing.  

Izard (1991) schrijft dat, anders dan andere emoties, verbazing slechts gedrag motiveert 
voor zeer korte tijdsduur. Verbazing is zeer vluchtig en motiveert slechts weinig gedachten of 
gedrag. De functie van verbazing zou zijn om de hersenen vrij te maken van aan de gang 
zijnde activiteit die noodzakelijke aanpassingen bij plotselinge veranderingen in onze 
omgeving zou kunnen belemmeren. Tomkins (1962) noemt verbazing dan ook heel 
toepasselijk 'the channel-clearing emotion'. Verbazing maakt de weg vrij voor nieuwe en 
andere activiteit (genoemd door 10 personen).  
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Ook Charlesworth (1969) heeft zich met de emotie verbazing beziggehouden en 
definieert deze als een functie van 'misexpected events' (gebeurtenissen die anders zijn dan je 
tevoren verwachtte) (door 19 personen genoemd). Voor sommige van onze ondervraagden 
treden bepaalde gebeurtenissen in verhalen zelfs zover buiten de verwachting of de normen 
(het normale) dat hun vaste overtuigingen en opvattingen erdoor aan het wankelen gebracht 
worden; zij reageren soms bijna geschokt en raken vervuld van gevoelens van ongeloof of 
verontwaardiging (genoemd door 12 van de 52 personen). 

'In Wilde Zwanen van Jung Chang. Nee, dat was nog veel meer dan verbazing. Chang 

vertelt dat meisjes niets betekenden in de Chinese cultuur. In tijden van hongersnood waren 

ze meisjes-baby's dan ook liever kwijt dan rijk. En dan -ja ik durf het gewoon niet hardop 

te zeggen- maakten ze van de nood een deugd, als je begrijpt wat ik bedoel [geïnterviewde 

doelt op kannibalisme, LvdB]. Hadden ze meteen een mond minder om te voeden. Zoiets 

verzín je toch niet?' [filmregisseur]  

 
Charlesworth erkent de belangrijke rol van verbazing voor de cognitieve ontwikkeling 

en verandering of uitbreiding van cognitieve structuren. Hij schrijft aan verbazing 
karakteristieken toe die in bepaalde emotiestudies vaak aan interesse worden toegeschreven. 
Ook ondervraagden beamen nogal eens dat interesse en verbazing voor hen in elkaars 
verlengde liggen (genoemd door 19 personen).  

De volgende interviewcitaten illustreren enkele van de zojuist genoemde clues van 
verbazing: 

 'Als je alles leest wat je op voorhand al interesseert, kun je je niet verruimen. Daarom 

moet je je open ogen op je omgeving richten en je oor te luisteren leggen. Dit heb ik ook in 

de journalistiek geleerd: als je ergens totaal geen interesse in hebt, en je gaat er toch mee 

aan de slag. Dan kan je ineens geïnteresseerd raken. Bijvoorbeeld boksen: dat vond ik 

niets, maar er kunnen zulke leuke anekdotes aan kleven. Dat geeft verbazing.' [huisvrouw] 

'Bij een goed boek ben ik 3 dagen van de kaart, want dan denk ik: hé, hier is een gevoelige 

tik aan mijn neurale patroontje uitgedeeld: kijk, als je geest eenmaal is opgerekt, gaat 'ie 

nooit meer terug naar z'n normale dimensies. Ik heb nog nooit het idee gehad dat mijn kop 

kromp bij het lezen van een boek.' [student] 

 
De termen 'verbazing, verrassing' en 'verwondering' werden door ons overgenomen van 

Frijda (1988, p.29). Bij de aanvang van de exploratieve studie hebben naast de items 
'verbazing', 'verrassing' en 'verwondering' nog andere verbazingitems op de uitsprakenlijst 
gestaan zoals: 'anders aflopen', 'anders dan gedacht', 'nieuwe gedachten' en 'dingen die ik niet 
verwacht'. Omdat de laatstgenoemde items door de ondervraagden over het algemeen niet 
beschouwd werden als behorend tot de categorie verbazing, hebben we de uitsprakenlijst 
beperkt tot de termen 'verbazing', 'verrassing' en 'verwondering'.  

 
Herkenning 

Herkenning is een aspect van de leesbeleving dat door proefpersonen zelf werd 
aangedragen (score n.a.v. uitspraken over herkenning: genoemd door 21 van de 52 personen) 
maar waarvan je je zou kunnen afvragen of het theoretisch gezien wel een emotie betreft. Zo 
noemt Frijda (1986) de herkenning niet, ontbreekt de herkenning tevens in het lijvige 
handboek over emotie onder redactie van Lewis en Haviland (1993), en wordt herkenning 
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ook niet genoemd door Izard (1991) noch door Storm en Storm (1987) in hun 'taxonomy' van 
emotietermen.  

Bij de ontwikkeling van de uitsprakenlijst en tijdens het kwalitatieve onderzoek gingen 
we uit van de persoonlijke leesbeleving van de ondervraagden. Daarin bleek herkenning een 
wezenlijke rol te spelen. Op grond daarvan werd besloten uitspraken over herkenning zoals 
die door geïnterviewden in zijn algemeenheid werden verwoord in de itemlijst op te nemen.  

Herkenning is voor veel ondervraagden gerelateerd aan belangstelling en interesse. Een 
zekere mate van herkenning en herkenbaarheid lijkt voor lezers dan ook soms een 
voorwaarde om door het verhaal geboeid te raken en te blijven (genoemd door 8 van de 52 
personen). Anderen zijn daarentegen van mening dat juist de nieuwheid, onverwachtheid en 
daarmee gepaard gaande verbazing hun belangstelling voor het verhaal opwekt. Een 
bijzondere ervaring van herkenning geldt de beleving die te omschrijven is als 'Aha-erlebnis'; 
het gevoel van plotseling iets begrijpen, inzien, doorzien of 'het licht zien' (door 1 persoon 
genoemd): 

 'Lezen is een soort opluchting, daarom lees ik bepaalde boeken in een bepaalde periode. 

Bijv. Siddharta van Herman Hesse. Hoe harder je zoekt naar geluk, hoe minder je het 

vindt. Voor mij gold dat op dat moment.' [student] 

Ook wordt herkenning vaak geassocieerd met bepaalde vormen van identificatie. De 
lezer herkent iets van zichzelf of van mensen uit zijn/haar omgeving in boekpersonages (door 
24 ondervraagden genoemd).  

Herkenning wordt vaak in verband gebracht met humor (door 11 van de 52 personen); 
bijvoorbeeld wanneer geïnterviewden een bepaalde eigenschap bij zichzelf herkenden die dan 
in een boek tot een parodie werd gemaakt en overdreven breed uitgemeten, potsierlijk 
uitvergroot werd: 

'Herkenning van de situatie, dat ik het zelf ook heb meegemaakt. Dat vind ik zo prachtig, 

dat zij het ook meemaken. Zo mag Owen Meany, uit het boek Bidden wij voor Owen 

Meany van John Irving, in het kerstspel in de kribbe liggen en er gaat van alles mis. Dat 

heb ik ook zelf meegemaakt, alleen was ik herder.' [winkelbediende, vrouw] 

Tevens kan herkenning van een karaktereigenschap, of reactie van boekpersonages 
vaak een hele opluchting zijn die er tevens voor kan zorgen dat je vervolgens wat meer kan 
relativeren en afstand kan nemen van je eigen reacties of karaktereigenschappen (door 3 
ondervraagden genoemd): 

 'Bij dat boek over zwangerschap [ondervraagde is zelf zwanger, LvdB]. Dat verteld wordt 

dat als je denkt dat er iets niet goed is, dat je dan heel overdreven in paniek kunt raken. Oh 

god! Daar moest ik vreselijk om lachen omdat ik dat herkende. Ook opluchting; oh 

gelukkig, ik ben niet gek.' [studente/dramadocente]  

 'Herkenning bij iets stoms of onhandigs; er was 'n keer een strip en dat meisje zwaaide met 

een plastic zak met boodschappen heen en weer; toen brak het handvat: dat vond ik meteen 

een wereldstrip wat ik mezelf zag doen.' [studente]  

De hedonische kwaliteit van herkenning fluctueert voor de geïnterviewden nogal eens. 
'Een feest der herkenning' verwijst bijvoorbeeld naar de prettige beleving van de herkenning 
(genoemd door 8 van de 52 personen), terwijl de confrontatie met je eigen slechte 
karaktereigenschappen je een onaangenaam gevoel kan opleveren (door 2 personen 
genoemd). 
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Herkenning kan een cruciale rol spelen bij de vorming van je zelfbeeld en je identiteit. 
Deze visie is oorspronkelijk afkomstig van het vakgebied van de klinische psychologie. De 
'need for relatedness' wordt daar beschouwd als een van de basisbehoeften beschouwd voor 
het opbouwen van een gezond zelfbeeld. Ofwel: 'Emotions must be legitimately 'mirrored'. 
The search for identity or for the 'true inner self' requires the connection of emotion with self-
knowledge' (Haviland and Kahlbaugh, 1993, p.327). 
Ook wordt binnen de communicatiewetenschap, in literatuur op het terrein van de 'uses and 
gratifications', vaak aan de 'self reference' functie van de media gerefereerd als behoefte van 
de mens aan houvast dat het doen en laten van anderen kan bieden; het zichzelf willen 
spiegelen aan, of vergelijken met andere mensen (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974; 
McQuail, Blumler & Brown, 1972). Uit interviews blijkt de ‘self reference’ functie door 
verschillende personen genoemd te worden (door 22 van de 52 ondervraagden). 
 

Bewondering 

Ook bewondering is een gevoelsbeleving die op de eerste plaats werd aangedragen door 
de ondervraagden zelf (score n.a.v. uitspraken over bewondering: genoemd door 10 van de 52 
personen). 

Waar we hier schrijven over bewondering hebben we het vooral over de bewondering 
van lezers voor personages in het verhaal; voor wat zij doen, hebben of durven (genoemd 
door 9 van de ondervraagden). Daarnaast wordt ook wel de esthetische bewondering van de 
lezer voor het boek en dus voor het werk van de auteur genoemd (genoemd door 2 van de 52 
ondervraagden). Feitelijk is de laatste een beleving van bewondering die zich niet zozeer 
tijdens en naar aanleiding van de gebeurtenissen in het verhaal afspeelt maar eerder achteraf 
of op momenten waarop even van het verhaal afstand wordt genomen. 

Bewondering wordt door verscheidene auteurs als emotie gekenmerkt. Door Frijda 
(1986) wordt 'admiration' aangehaald en toegelicht, maar ook in de taxonomy van Storm & 
Storm (1987) worden de emotietermen 'admiration' en 'adoration' genoemd. 

Toch is ook bewondering een wat uitzonderlijke emotie. In veel handboeken over 
emotie wordt er niets over bewondering gezegd. Frijda (1986) deelt bewondering in onder de 
term verlangens of genoegens. Deze verlangens of genoegens zouden volgens Frijda 
beschouwd kunnen worden als toestanden van actiebereidheid, en dus als 'emotie'. 

Tan (1991) rekent bewondering onder de zogenaamde 'empathische emoties': 
sympathie, medelijden en bewondering. Tan meent dat, naast interesse, empathische emoties 
misschien wel de belangrijkste emoties zijn die door het kijken naar speelfilms worden 
opgewekt. Attractie (waaronder ook bewondering) of afkeer (antipathie) hebben, net als 
interesse min of meer permanentie gedurende de loop van het verhaal (genoemd door 4 van 
de 52 personen). Tan spreekt ook wel van een houding of attitude ten opzichte van 
personages.  

Sympathie16 en bewondering liggen volgens Tan heel dicht bij elkaar: bewondering 
heeft trekjes van sympathie (door 12 van de 52 personen genoemd). Bij bewondering is het 
personage echter superieur aan de lezer (genoemd door 8 ondervraagden) terwijl bij 
sympathie (in de zin van aardig vinden) beiden aan elkaar gelijk zijn.  

                                                           
16 Tan gebruikt sympathie in de betekenis van 'aardig vinden' in tegenstelling tot de manier waarop wij de 
term gebruiken namelijk in de zin van 'medelijden'. 
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Frijda (1988, p.227) noemt het kenmerk van 'objectevaluatie' als een component van 
bewondering waarmee deze emotie zich, tezamen met emoties als liefde, haat, ontzag, 
walging, trots en schuldgevoel onderscheidt van emoties die door gebeurtenissen worden 
uitgelokt: het zijn vormen van liefde of haat in plaats van vormen van vreugde of verdriet. 

  
Net als herkenning bleek dat ook bewondering een 'self reference' functie heeft voor 

veel ondervraagden (23 personen van de 52) in ons onderzoek. Je maakt als lezer een 
vergelijking van jezelf met de personages in het boek. Valt die vergelijking ongunstig uit 
voor jou en gunstig voor het boekpersonage dan ontstaat een gevoel van bewondering (of 
misschien wel afgunst).  

Of men bewondering ervaart als een prettig of een onprettig gevoel kan variëren. Het 
komt voor dat ondervraagden, wanneer ze iemand bewonderen, zij dat tegelijkertijd ervaren 
als een soort bedreiging of onaangename uitdaging (genoemd door 1 van de 52 
ondervraagden). Zij voelen daarbij een dwang om zelf zo te moeten worden en voelen dat ze 
daarvoor haast onmogelijke obstakels moeten overwinnen. Dus bewondering kan een gevoel 
geven van onbereikbaarheid of wanhoop om jezelf te veranderen. Daartegenover staat dat 
gevoelens van bewondering een aangename impuls kunnen zijn en als richtlijn voor je eigen 
gedrag kunnen gelden (genoemd door 3 van de 52 ondervraagden), een doel of ideaal en een 
mogelijke aanzet voor veranderingen in eigen persoonlijkheid of gedrag (zie ook 
Hakemulder, 1998). Ook kan het voorkomen dat je iemand bewondert zonder zelf zo te 
willen zijn: 

'In Gods Geuzen van Jan de Hartog over een arts die naar een leprakamp gaat in de bush; 

over mensen die zichzelf kunnen wegcijferen ten gunste van anderen. Bijvoorbeeld ook 

voor hardwerkende vrouwen in de boeken van Anton Coolen. Met van die enorme 

gezinnen. Ik heb veel bewondering voor die mensen maar ik streef er niet naar die mensen 

te evenaren. Dat kan ik toch niet.' [huisvrouw]  
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Dysfore emoties 

De eufore emoties werden eerder omschreven als gevoelens waarbij personen een 
overgang doormaken van geringer tot groter volmaaktheid. Bij dysfore emoties is dat precies 
andersom: een overgang van groter volmaaktheid naar geringer volmaaktheid. Dysfore 
emoties zijn gevoelens 'dat het niet goed is zo' en dat de levenskracht verminderd of 
belemmerd wordt.  

Over dysfore emoties is in de loop der eeuwen veel geschreven en we konden ons dus 
bij de samenstelling van de uitsprakenlijst beroepen op een keur aan artikelen en geschriften 
over de onprettige emoties. Eigenlijk was het zelfs zo dat de uitsprakenlijst voor dysfore 
emotie vanaf de start van het exploratieve onderzoek al nagenoeg compleet was en we aan de 
dysfore lijst gedurende en naar aanleiding van de interviews in het exploratieve onderzoek 
maar weinig hoefden te sleutelen.  

De dysfore emoties nemen in ons onderzoek een belangrijke plaats in: de bereidheid 
om deze emoties naar aanleiding van het lezen van boeken tegemoet te treden bevat 
aanwijzingen omtrent de persoonlijke cathartische leeservaring en de emotiekennis, met 
name wat betreft de hantering van complexe en onaangename gevoelens. 
 

Angst/vrees/schrik 

Angst en vrees kunnen worden omschreven als onprettige nerveuze spanningen die 
ontstaan naar aanleiding van de anticipatie op dreigend gevaar of bedreiging van veiligheid 
en zekerheid (Öhman, 1993) (score n.a.v. uitspraken over angst/vrees/schrik: genoemd door 
17 van de 52 personen). Angst/vrees is eigenlijk een emotionele reactie op een gebeurtenis 
die nog niet heeft plaatsgevonden; een reactie op dreiging (door 11 mensen genoemd). De 
werkelijke gebeurtenis vindt vaak helemaal niet plaats doordat we deze al voortijdig hebben 
gemeden. Zulk vermijdingsgedrag is vaak aangeleerd of geconditioneerd. Een voorbeeld 
daarvan is ons haast geautomatiseerde vermijdingsgedrag in het verkeer. In dat verband zegt 
Izard over vrees: 'fear is a powerful teacher!' (Izard, 1991, p.285). 

Pijn, verlaten worden, plotselinge verandering in stimulatie, nieuwheid of 
onbekendheid van het object en onverwachte, snelle nadering worden door Izard genoemd als 
belangrijkste aanwijzingen voor vrees. Kennis omtrent deze aspecten van vrees is van groot 
belang voor de overlevingskansen van het subject en speelt dus een essentiële rol binnen de 
emotiekennis in het algemeen. 

Theoretisch is er tussen angst (anxiety) en vrees (fear) een wezenlijk verschil te maken. 
Bij angst is het onduidelijk wat concreet het object van de angst, ofwel het dreigende kwaad 
is, terwijl er bij vrees een verwachting is over datgene waardoor het gevoel van dreigend 
kwaad veroorzaakt wordt. Bij vrees wordt het object (de oorzaak) van het gevoel gekend en 
bij angst blijft die onduidelijk en vaag. Ook tijdens het lezen van boeken kunnen angst en 
vrees optreden als duidelijk van elkaar te onderscheiden verschijnselen (angst wordt door 4 
en vrees ook door 4 personen van de 52 genoemd): 

 '(...) Zo van 'het leven heeft geen zin', dat vind ik ook heel angstig als dat uit boeken naar 

voren komt. (...)Bijvoorbeeld in zo'n populaire roman van Joost Zwagerman waarin een 

stelletje 90-er jaren flutlui maar zo'n beetje blasé loopt te snuiven en dan zeggen dat het 

leven geen zin heeft.' [studente]  

Vrees is gerelateerd aan actief gedrag als vluchten of vermijden. Wanneer dit gedrag 
echter geblokkeerd wordt kan, in sommige gevallen, vrees omgezet worden in angst. 
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Sommige proefpersonen geven te kennen bepaalde boeken (vaak boeken over de Tweede 
Wereldoorlog) of passages uit boeken die hen vrees aanjagen doelbewust te vermijden 
(genoemd door 5 van de 52 personen).  

Izard (1991) maakt onderscheid tussen vrees voor fysieke pijn en vrees voor 
beschaming van trots en zelfvertrouwen, mislukkingen in het bereiken van bepaalde doelen 
of verliezen van psychologische aard. Wij vonden aanwijzingen voor vrees naar aanleiding 
van mentale dreiging (genoemd door 2 mensen) en fysieke dreiging (door 2 personen van de 
52 genoemd). 

Angst en vrees zijn in theorie gerelateerd aan allerlei andere gevoelens en aspecten van 
emotie zoals (onprettige) opwinding, schuldgevoel en schaamte. Illustraties van dergelijke 
aan vrees en angst gerelateerde gevoelens komen we bij onze ondervraagden nauwelijks 
tegen (in de door ons gekozen 52 interviews helemaal niet). Dit zijn dan ook bij uitstek 
gevoelens die optreden in relatie met de directe interactie tussen mensen en naar verwachting 
niet in de ‘parasociale’ context.  

Vrees kan strijdig zijn met nieuwsgierigheid als de wens tot het onderzoeken van het 
onbekende conflicteert met de wens om het onbekende (en mogelijkerwijs bedreigende) te 
ontvluchten (genoemd door 3 van de 52 personen). Waar interesse en opwinding stimulerend 
werken, daar werken angstgevoelens remmend op de motivatie om op onderzoek uit te gaan 
(Izard, 1991). Een voorbeeld van deze ‘haat-liefde relatie’ vinden we in het volgende 
interviewfragment: 

 'Dat je enge dingen komt te weten die je eigenlijk niet wilt weten. Over incest en zo. Maar 

waar je toch interesse voor hebt.' [MEAO student]  

Die spanning tussen gevoelens van angst/vrees enerzijds en belangstelling anderzijds 
treedt ook vaak op bij het lezen van horror of griezelverhalen. Een dergelijke uitdaging wordt 
in sommige gevallen juist als prettig ervaren (door 3 van de 52 personen): 

 'Bij horror-boeken zoals bijvoorbeeld van Stephen King. Die boeken lees ik echt voor de 

kick. Lekker eng. Hier valt alles onder van rillingen, kloppend hart etc.' [studente]  

 

Ook schrik (startle) is door ons in de categorie angst/vrees opgenomen (score n.a.v. 
uitspraak over schrik: genoemd door 7 van de 52 personen). De vraag of schrik de status van 
een emotie heeft is vaak onderwerp van discussie (Ekman, Friesen & Simons, 1985). Landis 
en Hunt (1939) zeggen dat schrik een soort algemene 'pre-emotionele' reactie is en geen 
eigenlijke emotie. Ekman e.a. maar ook Averill en Lazarus (in Ekman et al.) beschouwen 
schrik als een reflex. Tomkins (1962) en Plutchik (1962, 1980) beschouwen de schrik echter 
wel als een emotie, die gerelateerd is aan verrassing en verbazing.  

Een enkele lezer is van mening dat schrik een wat extreme reactie is, die door het 
plotselinge karakter niet zo goed samen zou gaan met de 'timing' van het lezen (genoemd 
door 1 persoon).  

'Ik schrok wel van De Heksen, maar niet in het boek maar toen ik de film zag. Bij films 

schrik ik sneller. Opeens zie je het dan op het beeld.' [jongen, 10 jaar, basisonderwijs]  

Wanneer ondervraagden de schrikervaring rapporteerden konden ze door de heftigheid 
en intensiteit van de ervaring deze vaak nog heel precies herinneren en beschrijven. Dit doet 
vermoeden dat de schrikreactie voor de ondervraagden een duidelijke betekenis heeft. In een 
aantal gevallen werd de schrikreactie door geïnterviewden genoemd in connectie met de 
verbazing (door 5 van de 52 personen). Dit sluit aan bij de bovengenoemde visie van 
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Tomkins en Plutchik. Andere ondervraagden waren echter van mening dat schrik bij het 
lezen sterker gerelateerd was aan angst en vrees (genoemd door 6 van de 52 personen), 
hetgeen duidelijk dysfoor van toon was. Omdat wij de indruk hebben dat voor het merendeel 
van de ondervraagden schrik een dysfore, een aan angst gerelateerde ervaring is, hebben wij 
besloten om schrik binnen de categorie angst/vrees te handhaven. Later, bij een statistische 
controle van de schaalwaarden binnen deze categorie (zie hoofdstuk 5), zal moeten blijken of 
deze indeling acceptabel is. 
Verdriet en huilen

17
  

Huilen is een expressie van ongenoegen of specifieker, van verdriet. Over het 
algemeen, en zeker gerelateerd aan gebeurtenissen in het alledaagse leven, worden verdriet en 
huilen als dysfoor, dus onprettig ervaren. Frijda (1986) betoogt dat je verdriet voelt als er iets 
ontbreekt, bijvoorbeeld iets dierbaars of iets waardevols, hetgeen los staat van de aard van dat 
ding of het belang ervan. Het kan bij wijze van spreken ook verdriet betreffen om het verlies 
van verwachtingen of om idealen die niet verwezenlijkt worden (score n.a.v. uitspraken over 
verdriet en huilen: door 20 van de 52 personen genoemd). 

De aanleiding die aan de oorsprong staat van het huilen verandert onder invloed van 
leeftijd. Baby's huilen voornamelijk naar aanleiding van fysieke stimuli zoals honger en pijn. 
Kinderen merken vervolgens al heel snel dat huilen effect heeft en zullen dan in het vervolg 
gaan huilen bij vervelende verplichtingen - zoals blokfluitles -, en om hun zin te krijgen. 
Huilen wordt een respons op frustratie en nog later een reactie op geestelijke pijn. Naarmate 
men ouder wordt verschuift de aard van de stimuli van fysiek naar mentaal (Ten Anscher, 
1994). Deze verschuiving heeft voor het grootste gedeelte al plaatsgevonden voordat de 
leeftijd van de jongste ondervraagden in ons onderzoek is bereikt. Daarbij komt dat in ons 
onderzoek het verdriet wordt opgewekt naar aanleiding van de tekst, dus mentale stimuli. Het 
is daarom vrijwel uitgesloten dat er in de interviews sporen van deze ontwikkeling zijn terug 
te vinden. Wél viel ons op dat ondervraagden soms spontaan opmerkten dat geneigdheid om 
te huilen tijdens het lezen met de leeftijd is afgenomen (genoemd door 3 personen): 

'Vroeger toen ik nog een kind was heb ik dat wel eens gehad. Als je volwassener wordt 

denk je over dingen vaak anders, dan trek je het je niet meer zo aan. Als je klein bent speelt 

het meer in je verbeelding. Was je er meer bij betrokken.' [bejaarde huisvrouw] 

Verdriet ontstaat naar aanleiding van het besef dat een onprettige situatie, waarvan je 
graag had gewild dat die anders was, definitief onomkeerbaar en onveranderbaar is. Verdriet 
bezit het kenmerk van finaliteit; er is geen hoop meer dat er verandering in de situatie 
optreedt. Huilen treedt vervolgens op als reactie op dit besef van finaliteit en machteloosheid.  

Ook tijdens het lezen van boeken kan huilen als reactie op het besef van finaliteit 
optreden (door 3 ondervraagden genoemd). Tranen worden niet zelden als zoet ervaren en 
hebben vaak een positieve hedonische waarde (door 10 van de 52 personen genoemd).  

Tan (1991) meent dat een inherent dysfore emotie als verdriet in verband met het lezen 
van boeken als aangenaam ervaren kan worden doordat de lezer weet dat aan het eind van het 
verhaal de onaangename situaties tot een oplossing komen: de engerd wordt doodgeschoten, 
de geliefden vinden elkaar weer et cetera. Volgens Tan is die rechtvaardigheidsvariabele 
essentieel bij de bewerkstelliging van emotionele catharsis. Uit de commentaren van door ons 
geïnterviewde lezers kunnen we opmaken dat deze vorm van loutering, met het beloofde 

                                                           
17 Met dank aan Jelka Hopster en Martine Schot, deelnemers aan het B-seminar 'Affect, Communicatie en 
Cognitie', 1995. 
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‘happily everafter’ in het vooruitzicht, vaak voorkomt en bovendien zeer positief ervaren en 
gewaardeerd wordt (genoemd door 2 van de 52 personen).  

Oliver (1993) meent, dat mensen verdriet naar aanleiding van mediagebruik, als prettig 
ervaren, zonder dat het rechtvaardigheidsprincipe per se een rol hoeft te spelen. Met een open 
einde of een unhappy end kan het verdriet ook als prettig worden ervaren. In ons 
datamateriaal vinden we ook voorbeelden van lezers (2 van de 52 ondervraagden) die het 
‘finale’ verdriet als prettig ervaren of ermee lijken te kunnen leven dat het verhaal zich op 
zekere wijze ‘sluit’ zonder dat het met de personages goed komt. 

'In het boek Zout op mijn huid gaat hij op het laatst dood en toen moest ik zo huilen. Ik heb 

zelfs een stukje een paar keer over gelezen omdat ik het zo lekker vond om even te huilen, 

misschien huil ik in het dagelijks leven wel te weinig.' [studente] 

 

Ang (1985) schetst een nog drastischer vorm van acceptatie bij de genieting naar 
aanleiding van het kijken naar soap series. De soap of feuilletonserie is een voorbeeld van een 
genre waarin het verhaal zich nooit sluit. Het gevoel van tragiek, de wetenschap dat het 
tijdelijk goed kan komen, maar tevens dat er na zonneschijn altijd weer regen komt en er 
altijd weer nieuwe problemen op de loer liggen, lijkt voor de fervente soap kijker een 
wezenlijk deel uit te maken van de satisfactie. Ang spreekt over een ‘tragisch levensgevoel’, 
dat zo herkenbaar is in het leven van alledag en in soapseries als het ware aangedikt en 
uitvergroot wordt. Bij lezers vinden we geen eenduidige voorbeelden van zo een tragisch 
levensgevoel. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat een duidelijk equivalent van de soap 
serie in boekvorm, althans op dit moment, niet bestaat. 

 
Oliver verklaart het genieten van verdriet, met of zonder rechtvaardige of gesloten 

afloop, met behulp van het begrip 'meta-emoties'. Dit begrip heeft betrekking op een situatie 
waarbij de sensatie van een naar gevoel achteraf evengoed als prettig gewaardeerd kan 
worden. Er zijn verschillende redenen waarom mensen genieten van droevige verhalen. 
Bijvoorbeeld omdat zij erdoor bewogen worden (door 7 personen genoemd). Die 
bewogenheid, het geroerd willen worden, is het streven naar minimalisatie van affectinhibitie 
waar eerder al aan gerefereerd werd. De mens houdt van gevoelens en of deze nu prettig of 
onprettig zijn, ze geven hem het gevoel dat hij bestaat, getuige de volgende citaten afkomstig 
van lezers: 

'Ik vind droevige verhalen mooi om te lezen omdat het me echt raakt.' [studente] 

 

'Het is interessant om mee te voelen. Dat brengt het boek tot leven, dat is een sensatie, 

daarom is het leuk om het boek te lezen.' [studente]  

Een tweede reden dat verdrietige verhalen door lezers genoten worden is dat een 
droevig verhaal de eigen situatie en sores van lezers relativeert (genoemd door 7 
ondervraagden): 

'Het is een afwijking. Soms wil ik over ellende en droevige dingen lezen, het past bij mijn 

stemming denk ik. Of misschien ook wel omdat je als je droevige dingen leest over 

anderen je beseft dat je eigen toestand nog helemaal zo slecht niet is. Een beetje jezelf 

opkrikken.' [studente] 

 

'Door de negatieve dingen die ik nu lees word ik wel meer een levensgenieter. Dan denk ik: 
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ik heb het hier en nu wel gaaf.' [student]  

Een derde reden voor de aangename ervaring bij treurnis, zo bleek uit de interviews, 
hangt samen met verdriet uit medelijden. Medelijden met personages in het verhaal kan 
leiden tot een ‘warme’ beleving van altruïsme. Dit gevoel van opoffering ervaren we als 
prettig omdat het bovendien tegelijkertijd kostenloos is; we offeren er immers niet 
daadwerkelijk iets voor op. We zouden in dit geval ook wel kunnen spreken van een gratis 
‘groot hart’ sensatie (genoemd door 4 van de 52 ondervraagden). Een geïnterviewde 
omschreef dit als volgt: 

‘Medelijden. Ja, een troostgevoel. Ik moet bekennen dat dat ook wel iets lekkers, iets 

sentimenteels heeft voor mij. Het is een ‘meisje-met-de-zwavelstokjes’ troostgevoel. Ik 

vraag me af of dit verband houdt met een christelijke opvoeding. Bijbelverhalen spelen erg 

in op dit soort sentimenten.’ [huisvrouw]  

Huilen hoeft niet altijd een reactie te zijn die optreedt naar aanleiding van verdriet. Er 
zijn ook lezers bij wie tranen voortkomen uit een gevoel van capitulatie of overgave 
(genoemd door 4 van de 52 ondervraagden) aan de ontroering naar aanleiding van een 
prettige gebeurtenis zoals een lang verwacht weerzien, een geluksgevoel of de overgave aan 
een mooi geschreven, poëtische passage waarbij de tranen een meer directe hommage aan de 
auteur zijn (Plessner, 1941). Ook in deze gevallen gaat het om een aangenaam gevoel. 
Voorbeelden van gevallen waarbij tranen een reactie zijn op andere emoties dan de reeds 
genoemde, zoals huilen van het lachen of huilen van angst, werden in ons interviewmateriaal 
niet gevonden.  
 
Woede/boosheid/ergernis

18
  

Woede impliceert dat je een gebeurtenis of situatie die voor verbetering vatbaar is, niet 
accepteert of aanvaardt als noodzakelijk of onvermijdelijk. In dergelijke situaties figureert 
aan de ene kant een vrij handelend persoon, die veroorzaker is van, en schuldige is aan de 
gebeurtenis en die in principe anders had kunnen handelen. Aan de andere kant figureert een 
andere persoon die de gebeurtenis niet aanvaardt en deze aanvecht. Woede impliceert hoop 
op verandering van de situatie, anders dan verdriet waarbij de situatie definitief is en 
gekenmerkt wordt door finaliteit die de persoon tot acceptatie van de gebeurtenis dwingt 
(Frijda, 1986) (score n.a.v. uitspraken over boosheid, woede en ergernis: genoemd door 21 
van de 52 personen).  

Volgens Charlesworth (1991) is woede eerst en vooral gerelateerd aan principes van 
rechtvaardigheid. Uit de ‘woede-scripts’ uit ons datamateriaal blijkt dit verband vaak 
aanwezig te zijn (door 18 mensen genoemd). Charlesworth brengt verder naar voren dat 
boosheid een emotie is die veel te maken heeft met het verkrijgen en beschermen van 
bronnen die de mens nodig heeft om te overleven. Volgens deze benadering zijn de primaire 
belangen van de mens gerelateerd aan resource-verdeling. Zodra die bronnen in gevaar 
gebracht worden kan dit als onrechtvaardig ervaren worden en wordt men boos.  

Het 'werkelijkheidsgehalte' kan een belangrijke rol spelen bij het gevoel van onrecht dat 
je kan ervaren naar aanleiding van een boek. Als het om een waar gebeurd verhaal gaat, 
wordt het beschreven onrecht door sommige respondenten als veel aangrijpender beschouwd. 
Men heeft dan nog sterker het gevoel dat dit onrecht opgelost had moeten worden (genoemd 
door 14 van de 52 mensen). 

                                                           
18 Met dank aan Frederike Esveld, deelneemster aan het B-seminar 'Affect, Communicatie en Cognitie', 1995. 
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'Het ontroert me meer als ik weet dat het waar gebeurd is. Zodra ik weet dat iets waar 

gebeurd is vind ik het erger.' [secretaresse] 

 

De woede die ervaren wordt naar aanleiding van gebeurtenissen in het verhaal of boek 
blijkt voor de proefpersonen een bijzonder complexe en hachelijke zaak. Je zou denken dat 
woede of boosheid, juist omdat het veranderbaarheid en dus hoop impliceert een minder 
'uitzichtloze' emotie is dan verdriet. Bij het lezen van boeken lijkt dat voor de ondervraagden 
echter heel anders te liggen. Bij de beleving van woede naar aanleiding van een gebeurtenis 
in het verhaal is er voor de lezer geen sprake van hoop omdat deze zelf niet bij machte is om 
iets aan de situatie te veranderen. Je staat als lezer geheel machteloos (door 9 personen 
genoemd) en bent gedwongen om toe te zien hoe de boekpersonages de situatie hanteren. 
Daarbij ben je dus feitelijk afhankelijk van de hoop op verandering en dus van de effectieve 
woede van de ‘spelers’ in het boek.  

'Ik heb een boek gelezen over het uitsterven van dieren. Daar maakte ik me boos over. 

Waarom deed niemand wat? Het zijn dingen die gebeurd zijn en dus kan ik ze niet 

veranderen. Ik voelde me machteloos. Ik was boos, dacht erover na, maar ik uit het niet. 

Het was inwendige kwaadheid.' [studente] 

Het is niet vreemd dat sommige lezers althans proberen gevoelens van woede en 
boosheid naar aanleiding van het lezen bewust te vermijden (door 9 van de 52 personen 
genoemd). Dat kan bijvoorbeeld door de boeken waarvan je verwacht dat die je woede zullen 
opwekken niet te lezen. Veel ondervraagden zeggen expliciet om die reden met een grote 
boog om bijvoorbeeld boeken over de Tweede Wereldoorlog heen te lopen. 

'Die boeken lees ik niet, die leg ik weg. Omdat het hetzelfde is als mensen die je niet mag, 

daar ga je geen vriendschap mee aan.' [studente]  

Ook kan je boosheid ontlopen door 'skimmend' te lezen, of door doelbewust een afstandelijke 
houding ten opzichte van de tekst aan te houden. Tevens is het mogelijk jezelf doelbewust te 
beschermen door dergelijke gevoelens te ontkennen hetgeen bijvoorbeeld mogelijk wordt 
door deze ervaringen voor jezelf om te zetten in de beleving van andere gevoelens. Het 
meisje in het volgende interviewvoorbeeld bestempelt een situatie waarvan je logischerwijs 
verwacht dat deze woede bij haar opwekt als 'vreemd' of 'raar': 

'Oorlog zonder vrienden. Ik vond het vreemd wat die jongen deed. Hij deed hele rare 

dingen. Of een boek over oorlog waarin mensen zeiden we gaan in de badkamer dan doen 

we het gas aan en zullen we vergassen. Dat vond ik ook heel vreemd. Wie niet weg is wordt 

gezien van Ida Vos. Het beste boek wat ik heb gelezen van mijn hele leven.' [meisje, 10 

jaar, basisonderwijs]  

Er zijn lezers die evengoed de hoop koesteren om zélf iets aan de onrechtvaardige 
situatie in het verhaal te veranderen. Dergelijke lezers (6 van de 52 ondervraagden) hebben 
bijvoorbeeld de neiging tot helpgedrag en/of zij fantaseren een rechtvaardige en dus 
bevredigende oplossing van de situatie: 

'Boos, ja op die zogenaamde vrienden van Alice in Go ask Alice (Nederlandse titel: Het 

onkruid en de bloem, LvdB) door wie zij aan de drugs raakt. Dan zou ik haar wel willen 

troosten. Een arm om d'r heen slaan of zo. Dan fantaseer ik dat ik dat ook in werkelijkheid 

doe. Soms dwaal je dan af. Wie weet waar je dan eindigt... Ik maak dan af en toe een heel 

eigen verhaal. Bijvoorbeeld bij boeken die slecht aflopen.' [jongen, 15 jaar, middelbaar 

onderwijs] 



 Exploratief Onderzoek 97 

 

'Ik zou ze willen helpen door een andere wending te geven. Ik zou de situatie waarin ze 

zich bevinden willen veranderen. Vooral in onrechtvaardige situaties.' [vrouw, 

vrijwilligerswerk]  

 

Voor enkele proefpersonen geldt dat ook in dit soort situaties de belofte of verwachting 
van de goede afloop kan bijdragen aan het feit dat de woede in de loop van het verhaal als 
minder bitter (en misschien zelfs zoet) kan worden ervaren (door geen van de 52 personen 
genoemd).  

 
Ergernis, die ook in de boosheid-categorie is opgenomen is in een aantal opzichten 

duidelijk te onderscheiden van boosheid en woede (score n.a.v. uitspraak over ergernis: 
genoemd door 9 van de 52 personen). In de eerste plaats lijkt ergernis een minder ingrijpende 
en minder intense ervaring (door 1 persoon genoemd). Maar ook de aanleiding of oorzaak 
van ergernis kan verschillen van die van boosheid of woede. De oorzaak van ergernis hoeft 
niet per se een onrechtvaardige situatie te zijn en kan tamelijk los staan van een actor die als 
schuldige van de situatie is aan te wijzen. Wél heeft ergernis vaak te maken met een situatie 
die anders had kunnen zijn in het ideale geval. Vaak treedt ergernis op bij smaakkwesties: je 
kan je bijvoorbeeld ergeren aan keiharde garagerock of 'doom'muziek terwijl anderen daar 
weer enorm van kunnen genieten. De smaakverklaring gaat weer niet op voor ergernis naar 
aanleiding van rondzoemende vliegen of het lawaai van een vliegtuig; deze ergernissen zijn 
meer algemeen van aard en persoonlijke tolerantiegrens speelt daarbij eerder een rol. 

Ergernis komt in verband met het lezen van boeken op een aantal manieren voor. Je 
kan je bijvoorbeeld ergeren wanneer je de (wan)prestatie van een schrijver (d.i. het boek) met 
enige distantie evalueert: ergernissen over slecht taalgebruik, een moeizaam verhaal, een te 
'gemaakt' verhaal, of ergernissen aan de ideologie of ideeën van de schrijver (bijvoorbeeld 
rechtse of zweverige ideeën) (door 12 van de 52 ondervraagden genoemd).  

'Als het kut geschreven is. Stomme korte zinnetjes of zo'n misse beschrijving van 

gevoelens zoals in bouquetreeksjes vind ik niet te pruimen. En als je vertalingen met 

originelen vergelijkt dan ligt het soms ook aan de vertaler. En boekjes van Yvonne 

Kroonenberg en dat soort wijven (...), clichés.' [studente] 

 

'Ik maak me kwaad als de eigen normen en waarden van de schrijver als maatgevend 

worden beschouwd en dat vind ik onzin, daar kan ik rillingen van krijgen.' [student]  

De tweede soort ergernissen die naar aanleiding van het lezen ervaren worden hebben 
meer betrekking op de context van betrokkenheid bij het verhaal, bijvoorbeeld ergernissen 
naar aanleiding van het feit dat personen in het boek steeds dezelfde fouten maken of nalatig 
zijn, domme dingen doen of zeggen, of zwelgen in het zelfmedelijden (genoemd door 7 van 
de 52 personen). 

'Als mensen hele domme dingen doen. Niet dat ik ze zelf niet zou doen, maar dat ik denk 

'dat kan je beter niet doen' of als het gewoon totaal fout is. Als het dom is voor henzelf, als 

het slechte gevolgen heeft.' [danseres] 

Ergernis hoeft niet altijd als vervelend te worden ervaren. In interviews kom je wel 
mensen tegen die het af en toe 'lekker' vinden om zich te ergeren aan een boek (genoemd door 
1 persoon):  
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'Met science fiction bijvoorbeeld. Sommige schrijvers gooien dan met dure termen om 

bijvoorbeeld een toekomstige wereld te verklaren, maar dat kan dan niet. Zoals vliegen met 

een of andere stof. Als dat zou kunnen was het allang gebeurd. Soms leg ik een boek dan 

weg. Vaak lees ik wel door, dan is het ergens wel leuk om me te ergeren, omdat ik het zelf 

beter weet.' [studente]  

 

Overige emotiecategorieën 

Een aantal categorieën van emotionele verschijnselen of aspecten van emotie is niet 
eenduidig in te delen naar hedonische kwaliteit. De categorie 'fysiologische reacties' 
bijvoorbeeld, omvat een aantal fysieke ervaringen die zowel bij prettige als bij onprettige 
emotie een rol kunnen spelen. Ook de uitspraken over 'verplaatsing in de tekst/identificatie' 
refereren binnen de relatie die de lezer met de boekpersonen aangaat zowel aan aangename 
als aan onaangename gevoelens. Ditzelfde geldt voor de empathische relatie die je met 
boekpersonen kan hebben.  
 
Fysiologische reacties 

Onder ‘fysiologische reacties’ verstaan wij hier met emotie samenhangende fysieke 
verschijnselen die zich onderscheiden van emotionele expressies en emotionele belevingen in 
het feit dat ze een zekere autonomie hebben en haast reflexmatig zijn. Deze fysieke reacties 
leiden als het ware een eigen leven waar we weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen of 
sturing aan kunnen geven (we kunnen hoogstens onze trillende handen proberen te verbergen 
wanneer we op het toneel staan). Verder zijn dergelijke verschijnselen onvoldoende 
welomschreven en stabiel om de belevingstoestand te kunnen identificeren als een discrete 
emotie en te kunnen herleiden tot bijvoorbeeld woede, blijdschap of angst; je kan trillen van 
de zenuwen, maar ook van angst, woede of van aangename opwinding. De fysiologische 
variabelen bieden echter wél aanknopingspunten om ervaringen te kenmerken als 
opgewonden of kalm, gespannen of ontspannen, actief of passief.  

Alle fysieke ervaringen van mensen die door ons werden ondervraagd in het kader van 
het emotioneel belevend lezen, vielen binnen de kaders van de door ons geformuleerde 
uitspraken die wij hen aanreikten. 

De fysiologische of fysieke verschijnselen die wij in de uitsprakenlijst hebben 
opgenomen behoren allen tot de zogenaamde autonome reacties die tot uitdrukking komen in 
veranderingen in de werkzaamheid van spieren en interne organen (Frijda, 1988). Daarbij kan 
je bijvoorbeeld denken aan veranderingen in de hartslag (score n.a.v. uitspraak over hartslag: 
genoemd door 8 personen) bij spanning, in de bloeddruk en in de verdeling van de 
bloeddoorstroming (bijvoorbeeld bij blozen of bij 'koken van woede'). Of veranderingen in 
het ritme van de ademhaling zoals wanneer je adem plotseling stokt, waarna je de behoefte 
krijgt om weer op adem te komen zoals bij verwondering, of bij schrik. In de uitsprakenlijst 
stond ook een item over het inhouden van de adem bij het lezen van een verhaal of boek. De 
formulering van deze uitspraak werd door de proefpersonen eerder opgevat alsof het om een 
reactie ging die je zelf intentioneel stuurde in plaats van een reflexmatige, niet-intentionele 
reactie. Dat was dan ook aanleiding om het item direct al na de eerste diepte-interviews uit de 
itemlijst te halen (in de set van 52 interviews kwam deze uitspraak niet voor). Verder kent de 
subjectieve beleving de gevoelens van beklemming of benauwdheid (score n.a.v. uitspraak 
over beklemming en benauwdheid: door 5 mensen van de 52 genoemd) die mogelijk op 
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ademhalingsvariabelen kunnen wijzen (Frijda, 1986) (genoemd door 1 persoon) maar 
mogelijk ook op andere autonome variabelen (genoemd door 1 persoon). Voorbeelden 
hiervan vinden we terug in gesprekken met ondervraagden: 

 'Ik krijg het ook benauwd als het heel erg heet is in een boek. Bij Een kolonel krijgt nooit 

post, daar is het heel erg heet. Daar regent het ook de hele tijd. Dan slaat echt de damp van 

de pagina's. Ik krijg het ook heel benauwd van Die Verwandlung van Kafka. Van die man 

die een kakkerlak wordt en alleen z'n pootjes kan bewegen want hij heeft geen benen meer. 

Alsof je op je rug vastgebonden bent als je het leest. En bij detectives, als het van die 

psychologische thrillers zijn. Als iemand onder druk gezet wordt zoals bij Ira Levin en 

Patricia Highsmith.' [studente] 

De 'brok in de keel' (score n.a.v. uitspraak: genoemd door 7 van de 52 ondervraagden) 
die door Frijda (1986) wordt ingedeeld onder de ademhalingsvariabelen, is binnen ons 
onderzoek de enige uitzondering op de stelling dat autonome variabelen niet eenduidig zijn te 
herleiden tot een discrete emotie. In interviews werd de 'brok in de keel' in één adem 
genoemd met huilen, waarna wij besloten om dit item voortaan in de emotiecategorie 
'verdriet/huilen' op te nemen: 

 'Ja, een brok in mijn keel, bijvoorbeeld als je iets leest dat droevig is...iets dat je raakt. Ja, 

eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld als bij 'Ik krijg tranen in mijn ogen.' [studente] 

Andere autonome reacties zijn bijvoorbeeld veranderingen in de elektrische 
huidgeleiding zoals zweten (score n.a.v. uitspraak: door 1 van de 52 personen genoemd), 
veranderingen in de maag-darmactiviteit (peristaltische beweging) of maagcontracties die 
kunnen leiden tot een gevoel van 'vlinders in je buik', of een 'krimpende maag' (score n.a.v. 
uitspraak: genoemd door 3 van de 52 mensen): 

'Als ik lees dan denk ik dat er muizen in mijn buik met vlaggetjes pret maken. Van binnen.' 

[meisje, 9 jaar, basisonderwijs] 

Ook werd een krimpende maag in verband gebracht met de spanning van beschreven 
gebeurtenissen in het verhaal (door 1 van de 52 ondervraagden) en met gevoelens van angst 
(door 1 van de ondervraagden).  

Huilen is een mooi voorbeeld van de manier waarop emoties veranderingen in 
zogenoemde kliersecreties kunnen bewerkstelligen. Deze reactie werd door ons ingedeeld in 
de categorie ‘verdriet’ en de resultaten werden aldaar besproken.  

Verder kunnen we het spontaan trillen van ledematen en andere lichaamsdelen 
onderscheiden, dat zich manifesteert in onder andere rillingen over de rug. Ook hiervan 
vinden we illustraties in ons materiaal (score n.a.v. uitspraak: genoemd door 1 van de 52 
personen). In onze item/uitsprakenlijst staat tevens een uitspraak over kippenvel (score: 
genoemd door 3 mensen) dat volgens Frijda vooral verwijst naar woede (door niemand van 
de ondervraagden genoemd), vrees of ontzetting (genoemd door 2 personen), terwijl 
kippenvel door onze proefpersonen waar het de leesbeleving betreft ook nogal eens in 
verband werd gebracht met een ontroerende, mooi geschreven passage in het boek of 
wending in het verhaal (genoemd door 1 van de 52 personen). 

'Kippenvel kan ik alleen bij gedichten krijgen, want een goed gedicht geeft de essentie 

weer, dus dat raakt me ook veel meer dan een roman. Bijvoorbeeld het gedicht Ik hou van 

oude vrouwen. In een gedicht kan er veel meer gezegd worden over oude vrouwen dan een 

hele roman zou kunnen. De belevenis is dan veel intenser.' [onderzoeker, man] 
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Verplaatsing in het verhaal/identificatie
19

  

Parasociale interactie, zoals omschreven door Horton en Wohl (1956), verplaatsing in 
het verhaal en identificatie kunnen resulteren uit het lezen met betrokkenheid (score n.a.v. 
uitspraken over verplaatsing in het verhaal en identificatie: genoemd door 26 van de 52 
ondervraagden). Een parasociale relatie is een schijnbare face-to-face relatie tussen een 
toeschouwer en een communicator(en) of actor(en), in dit geval een relatie tussen de lezer en 
een personage in het verhaal. Er is sprake van identificatie wanneer de lezer zich verbeeldt 
zelf een personage of speler in het verhaal te zijn.  

Ook empathie en sympathie zijn gerelateerd aan de parasociale interactie. Empathie en 
sympathie zijn termen die niet zozeer verwijzen naar de positie van de lezer ten opzichte van 
het personage maar veel eerder naar de gevoelens en de emoties die daarvan het gevolg zijn. 
Met het laatstgenoemde argument rechtvaardigen wij het feit dat wij sympathie en empathie 
in aparte categorieën hebben ondergebracht.  

De interactie tussen lezer en personage is eenzijdig en kan sterk beïnvloed worden door 
de auteur van het verhaal. Tijdens het schrijven van het verhaal anticipeert de auteur al op de 
verwachte respons van de lezer.  

Relaties die de lezer met personages in het verhaal opbouwt openen de deur naar de 
beleving van allerlei gevoelens. De betrokkenheid, de verplaatsing in het verhaal en de mate 
van verwantschap met personages zijn voor een groot deel bepalend voor de emotionele 
beleving die de lezer ervaart. 

Ondanks de gevoelens van verwantschap die de lezer kan ervaren met een personage, 
appelleert een parasociale relatie in feite - zeker met betrekking tot fictie - nauwelijks aan 
gevoelens van verplichting, moeite of verantwoordelijkheid bij de lezer. De lezer is immers 
op elk moment vrij zich terug te trekken uit het verhaal.  

Rosengren en Windahl (1972) maken een onderscheid tussen vier soorten relaties die 
de mate van verwantschap van de mediagebruiker met communicatoren of met personages in 
het verhaal weergeven. Deze relaties lopen van 'detachment', waarbij er noch sprake is van 
interactie noch van identificatie, via 'parasocial interaction' en 'solitary identification' naar 
'capture', waarbij de lezer zowel interacteert als zichzelf identificeert met personages. De 
indeling van Rosengren en Windahl blijft echter beperkt tot verwantschap die voortkomt uit 
dergelijke relaties met personages terwijl verplaatsing in het verhaal en de daaruit 
voortvloeiende verbeelding of emotionele respons ook kan bestaan buiten dergelijke relaties 
met personages om. Ook een sfeerbeschrijving in een reisverhaal kan verplaatsing in de tekst 
en sterke emoties opwekken. Ten behoeve van onze itemlijst is het van belang binnen deze 
categorie de relaties van de lezer tot het verhaal uitputtend te beschrijven en deze beschrijving 
niet te beperken tot de relatie tussen personage(s) en lezer alleen. Voor dit doel is de indeling 
van Protherough (1983) beter geschikt dan die van Rosengren en Windahl. Protherough 
beschrijft de afstand-betrokkenheidsequentie van de lezer tot de tekst in vijf niveaus: Van 
kritisch en afstandelijk tot volledige absorptie. De indeling van Protherough (1983) is de 
basis geweest voor de formulering van de items binnen de categorie 'verplaatsing in het 
verhaal' in onze uitsprakenlijst. In de itemlijst werden relaties beschreven zoals: 'je de 
hoofdpersoon van het verhaal voelen', 'je verbeelden dat je in het verhaal meedoet' of 'je 

                                                           
19 Met dank aan Ragna Ouwerkerk, deelneemster aan het B-seminar 'Affect, Communicatie en Cognitie', 
1995. 
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voelen alsof je er zelf bij bent in het verhaal'. Deze uitspraken werden door ondervraagden in 
de interviews vaak genoemd als onderdeel van hun persoonlijke leesbeleving.  

In het onderstaande zal de indeling van Protherough worden toegelicht en geïllustreerd 
aan de hand van interviewcitaten:  
 1.  afstandelijke evaluatie. 

In deze situatie analyseert de lezer de tekst inhoud en probeert meer te begrijpen dan te 
voelen. De lezer bekijkt de tekst kritisch en afstandelijk (door 3 van de 52 mensen 
genoemd): 

'Die ontroering en gevoelens dat heb ik allemaal niet zo. Ik lees eigenlijk helemaal geen 

romans. Ik lees over onderwerpen waar ik zoveel mogelijk over wil weten bijvoorbeeld 

over China en over de Tweede Wereldoorlog. Daarom lees ik liever boeken met feiten.' 

[ondernemer]  
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2.  de toeschouwer. 
Op dit niveau blijft de lezer een buitenstaander, hoewel hij wel emotioneel betrokken 
is, en de verloop van het verhaal zou willen beïnvloeden (genoemd door 17 van de 52 
ondervraagden): 

‘Ik voel wel mee met het verhaal en met die mensen maar ik ben niet zelf in het verhaal. 

Soms wil je ze wel helpen, of ze waarschuwen voor dingen. Het is net of het 

toneelgespeeld is. Net of het beneden zich afspeelt en dan zit ik op een balkonnetje toe te 

kijken.‘[meisje, 12 jaar, basisonderwijs] 

3.  verbinding tussen boek en lezer. 
Hier probeert de lezer een link te leggen tussen zichzelf en zijn ervaringen enerzijds en 
de personages en situaties in een boek anderzijds. De relatie werkt beide kanten op: de 
lezer stelt zich het boek voor vanuit het oogpunt van zijn eigen wereld, en hij stelt zich 
voor hoe hij zich zou voelen en zou handelen in de situatie die in het verhaal 
beschreven wordt (genoemd door 15 personen):  

'Ik heb nooit in een boek 'dat ben ik' maar soms heb ik wel 'dat heb ik ook meegemaakt' 

zoals bij een ruzie.' [meisje, 12 jaar, basisonderwijs] 

'Ik denk me in hoe ik dat zou doen, hoe ik dat zou beleven. Ik vraag mezelf af hoe ik dat 

zou oplossen.' [telefoniste/studente]  

4.  projectie in situatie. 
In de laatste twee categorieën van de sequentie probeert de lezer zich als het ware in het 
boek te verliezen. Daarbij raakt hij tijdelijk het vermogen tot reflectie op het zelf kwijt. 
Op dit niveau, waar de lezer zichzelf in de situatie projecteert, ervaart deze dat hij in het 
verhaal aanwezig is, maar hij identificeert zich niet met een personage. De lezer is 
emotioneel betrokken bij het verhaal maar is niet in staat het proces te beïnvloeden 
(genoemd door 16 van de 52 personen): 

'Als het boek afgelopen is, denk ik soms 'hè verdorie, wat jammer'. Je ziet dan die personen 

niet meer en moet dan afscheid nemen. Het is net of je ze goed hebt leren kennen.' 

[huisvrouw] 

5.  projectie in een personage. 
In deze situatie identificeert de lezer zichzelf met een personage, en wordt één van hen. 
Hij verliest zichzelf in het personage of de situatie (door 13 mensen genoemd).  

'Ik heb af en toe het gevoel dat ik meedoe in het verhaal. Als de hoofdpersoon of iemand 

anders. Bijvoorbeeld in de bevrijding van Old Shatterhand en in De Heksen van Roald 

Dahl. Daarin voel ik me als de hoofdpersoon. Ik strijd tegen heksen tijdens het lezen.' 

[jongen, 11 jaar, basisonderwijs] 

‘Bij The bonfire of the vanities van Tom Wolfe voelde ik me één met Sherman McCoy, 

een beursmagnaat die volledig de vernieling in draait. Als het dan een paar hoofdstukken 

ging over een journalist of een Officier van Justitie (...) raasde ik door die hoofdstukken 

heen om daarna weer bij mijn persoon te kunnen zijn.’ [student psychologie] 

 

Sympathie en empathie  

Sympathie en empathie kwamen in het theoretisch gedeelte (§3.5) reeds uitgebreid aan 
bod. Dat is de reden dat we hier volstaan met een beknopte theoretische omschrijving van 
deze twee categorieën van emotionele verschijnselen. Aanvankelijk, bij de formulering van 
de eerste uitsprakenlijst, maakten we bij gebrek aan inzicht nog geen onderscheid tussen 
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empathie en sympathie en werden beide verschijnselen geplaatst binnen de emotiecategorie 
'verdriet/huilen'. Later werden, op theoretische aanwijzingen en op empirische aanwijzingen 
naar aanleiding van de interviews, sympathie en empathie, als strikt van elkaar te 
onderscheiden emotionele fenomenen, behandeld in afzonderlijke categorieën (score n.a.v. 
uitspraken over empathie: door 37 van de ondervraagden genoemd, en score n.a.v. uitspraken 
over sympathie: door 27 van de 52 ondervraagde lezers genoemd). 

Eerder (in §3.5) omschreven we empathie en sympathie als gevoelens/emoties die meer 
betrekking hebben op de situatie en de belangen van een ander dan op die van jezelf:  

‘to feel the same emotion as another person (i.e. respond empathically) or feel and act in an 

appropriate fashion when someone is distressed (i.e. respond sympathetically)’ (Harris & 

Saarni, 1989, p.3)  

Dergelijke gevoelens komen voort uit relaties met personen die daadwerkelijk 
aanwezig zijn en tevens uit relaties met personages in het boek. Ze spelen een belangrijke rol 
bij het lezen maar zijn, zoals we bij de beschrijving van de vorige emotiecategorie gezien 
hebben, niet de enige relaties tussen lezer en tekst waaruit gevoelens kunnen ontstaan. 

 
Het verschil tussen sympathie en empathie is op de eerste plaats dat empathie 

betrekking heeft op emoties van zowel positieve als negatieve hedonische waarde. Sympathie 
heeft alleen betrekking op dysfore emotie, zoals duidelijk is uit het zojuist genoemde citaat: 
‘appropriate when somebody is distressed’. Ondervraagden rapporteerden in relatie tot 
empathie zowel het invoelen en het inleven met betrekking tot het verdriet, alsmede met de 
woede (empathie dysfoor: genoemd door 22 mensen), de vreugde en blijdschap van de 
boekpersonages (empathie eufoor: genoemd door 21 van de 52 ondervraagden). Het tweede 
verschil tussen empathie en sympathie bestaat uit het feit dat er bij empathie sprake is van 
gevoelsidentificatie ofwel, zoals Harris en Saarni hierboven omschreven: ‘to feel the same 
emotion’. Bij sympathie blijft de relatie tussen het personage en de lezer in zekere zin 
afstandelijk: de gevoelens van de lezer zijn wel passend (appropriate) ten opzichte van smart 
of tegenspoed (distress) maar niet identiek aan de gevoelens van degene die de tegenspoed 
overkomt. In het volgende citaat zien we dat de ondervraagde wel een relatie aangaat met de 
hoofdpersoon maar ze deelt zijn gevoelens niet en ze zou hem willen adviseren dat hij die 
gevoelens van zich afzet. 

‘Tegen Willem Bentinck [d.i. de hoofdpersoon in ‘Bentinck’ van Hella Haasse / LvdB] had 

ik wel willen zeggen 'trek het je niet aan, het is een verwend nest (zijn vrouw), het komt 

wel weer goed.’[huisvrouw] 

De bewoording waarmee in de uitsprakenlijst aan sympathie en empathie gerefereerd wordt is 
wellicht verwarrend. De termen ‘mededogen of ‘medelijden’ (een weergave van het Engelse 
‘compassion’) doen bij nauwkeuriger beschouwing vanwege het ‘mede’ vermoeden dat er 
wel degelijk sprake is van gevoelsidentificatie en dus van empathie. In navolging van Strayer 
(1989) en Harris & Saarni (1989) gebruiken we, naast ‘medelijden’ ter aanduiding van 
sympathie, de term ‘meevoelen’ ter aanduiding van empathie in onze uitsprakenlijst. In het 
meer gangbare, dagelijkse vocabulaire wordt empathie onder woorden gebracht als 
‘meevoelen’ terwijl er eigenlijk, theoretisch beschouwd en ter onderscheid van het 
sympathische ‘medelijden’, beter gepraat kan worden over ‘invoelen’ wanneer we empathie 
bedoelen. In de interviews wordt bevestigd dat ondervraagden de term ‘meevoelen’ inderdaad 
associëren met empathie en het empathische ‘delen’ van gevoelens (‘sharing’, ofwel 
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gevoelsidentificatie) (door 17 van de 52 genoemd). Tevens blijkt dat de term ‘medelijden’ 
door hen wordt geassocieerd met de meer afstandelijke sympathie, ‘gevoelens over’ en 
‘gevoelens ten opzichte van’ (door 20 van de 52 ondervraagden genoemd). 

 
Het gevoel van afstand of het gevoel iets aan de situatie te kunnen veranderen, zijn 

noodzakelijke voorwaarden voor de bereidheid tot 'helpgedrag'. Dit helpgedrag kwam al 
eerder aan de orde in relatie tot de emotie woede/boosheid.  

Onder helpgedrag verstaan we de neiging van de lezer om het personage te willen 
troosten of te willen helpen. Het helpgedrag werd door de geïnterviewden vaak in relatie tot 
medelijden genoemd (‘helpen’ genoemd door 10, en ‘troosten’ door 3 van de 52 
ondervraagden): 

'Rozemarijntje, ik had het kind wel willen pakken en op mijn schoot willen nemen om te 

troosten. [huisvrouw] 

Bij empathie maakt de relatie van gelijkheid, het gebrek aan afstand en tegelijkertijd de 
machteloosheid met betrekking tot de leessituatie (het niet daadwerkelijk iets aan de 
gebeurtenissen kunnen veranderen) (Aronson, 1995) de neiging tot helpgedrag bij dysfore 
gebeurtenissen onmogelijk. 

‘Ik moet erg meevoelen met personen met wie ik meeleef en meevoel. Daarmee geef ik als 

het ware mijn eigen doen en laten uit handen. Ik heb niet meer de mogelijkheid om me te 

distantiëren en te bedenken hoe ik in mijn fantasie te hulp kan schieten. Ik ben echt 

overgeleverd aan de grillen van het personage.’ [onderzoeker, vrouw] 
 

4.4 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het exploratieve onderzoek kunnen we een aantal 
algemene opmerkingen maken. Een eerste, door ons zelf veronderstelde rubricering en 
ordening van het interviewmateriaal in discrete emotiecategorieën werd door de 
ondervraagde personen in ons onderzoek grotendeels bevestigd. Daarnaast werden ook 
‘nieuwe’ categorieën van emotionele leesbeleving aangedragen zoals ‘herkenning’ en 
‘bewondering’, ‘empathie’, ‘interesse’, ‘glimlachen’ en ‘tevredenheid/vreugde’. Naast de 
zogenoemde discrete emoties zoals vreugde, plezier, interesse, verbazing, verdriet en 
boosheid bleken ook andere verschijnselen een wezenlijk onderdeel uit te maken van de 
leesbeleving van de ondervraagden. Daarbij kunnen we denken aan identificatie, empathie, 
sympathie, en aan emoties gerelateerde lichamelijke reacties. De uitsprakenlijst die geordend 
is in categorieën en rubrieken van emotionele leesbeleving en waarin binnen de categorieën 
een verdere nuancering aangebracht is, vormt de ingang tot het volgende onderdeel van het 
empirische onderzoek, de kwantitatieve studie. Deze uitsprakenlijst omvat als resultaat van 
de kwalitatieve studie uiteindelijk 72 items (uitspraken) verdeeld over 17 emotiecategorieën 
(zie Bijlage 1). 

Daarnaast leverde de exploratieve studie inzicht in de processen achter de beleving van 
de emoties tijdens het lezen. Regelmatigheden -door ons ook wel ‘clues’ genoemd- in de 
emotiescripts (draaiboeken van emotie; zie ook §3.3) konden mede op aanwijzingen in 
theoretische literatuur over emotie, worden opgespoord. Ook konden we uitspraken doen 
over de samenhang tussen clues en de dimensionaliteit die in deze samenhang een rol speelt.  

De emoties en emotionele verschijnselen die in verband met gebeurtenissen in verhalen 
ervaren worden kunnen we net als emoties in het perspectief van ons alledaags bestaan 
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indelen naar hedonische kwaliteit als aangename en onaangename gevoelens. Onaangename 
gevoelens en onbestemde gevoelens die in het kader van het verhaal kunnen optreden, 
kunnen echter in tweede instantie, bij een latere reflectie op de beleving positief geëvalueerd 
worden en de nodige bijdrage leveren aan de leessatisfactie. Slechts zelden blijven lezers 
vertwijfeld achter en leidt de ervaring van onaangename gevoelens tot gedrag waarbij de 
keuze van de leesstof wordt gewijzigd en bepaalde soort boeken (bijvoorbeeld 
oorlogsboeken) voortaan worden gemeden. Een belangrijk verschil met de 
werkelijkheidscontext is dat er geen feitelijke belangen in het geding zijn en dus geen 
werkelijke risico's en nare gevolgen kleven aan de situaties die de onprettige gevoelens 
oproepen. In dit licht wordt het begrijpelijk dat lezers het niet eens zo vervelend en soms zelfs 
fijn vinden om de tragiek van situaties die zich in het verhaal voordoen aan den lijve te 
ondervinden. Er zijn zelfs lezers die doelgericht op zoek gaan naar boeken die een redelijke 
garantie geven op het ondergaan van treurnis, droevigheid en andere ellende, evenals er lezers 
zijn die op zoek gaan naar humoristische of spannende boeken.  

Wanneer we gevoelens die tijdens het lezen ervaren worden, indelen naar hedonische 
kwaliteit dan valt op dat het vooral gevoelens zijn welke onbestemd of ‘gematigd’ zijn van 
hedonische toon zoals interesse die door ondervraagden vaak (40 maal) worden 
gerapporteerd. Ook empathie en sympathie werden vaak genoemd (door respectievelijk 37, 
en 27 personen). Bij de uitspraken over eufore emoties werd alleen het glimlachen relatief 
wat vaker (door 24 personen) genoemd. Dysfore emoties werden ook niet zo veel door de 
lezers uitgekozen (door 21 (boosheid) of minder dan 21 mensen genoemd (angst, verdriet)). 

Interesse en belangstelling zijn continu, gedurende de gehele loop van het verhaal 
aanwezig en zijn het fundament voor de captivatie en geboeidheid door het verhaal. 
Momenten van verbazing geven de belangstelling van de lezer regelmatig nieuwe impulsen 
terwijl anderzijds punten van herkenning noodzakelijk zijn om niet te ver van het verhaal te 
vervreemden. Lezers hebben op dit punt zo hun voorkeuren. De één laat zich graag verrassen, 
terwijl de ander kiest voor de voorspelbaarheid en herkenbaarheid in verhalen. Gevoelens die 
zeer scherp van hedonische toon zijn -vooral dysfoor- en tegelijkertijd zeer veel activatie 
teweeg brengen, worden minder vaak door de lezer beleefd, maar laten juist door de diepe 
indruk die ze op lezers maken, onmiskenbare sporen in de leesbeleving achter. Diep verdriet, 
woede, angstige spanning en schrik zijn voorbeelden van dergelijke gevoelens.  

Bepaalde principes keren in de scenario's van verschillende emoties telkens terug. 
Rechtvaardigheidsprincipes vormen bijvoorbeeld vaak de achtergrond in scenario's van 
woede en vaak ook in verdriet en vreugde na geleden ontberingen. Ook het feit dat het 
verhaal waar gebeurd is of anders een hoog werkelijkheidsgehalte heeft, kan de beleving van 
vreugde bij een goed einde, angst en vrees, boosheid, ongeloof, schrik en verdriet 
aanwakkeren of versterken.  

De mate van verplaatsing in het verhaal en van verwantschap met de personages die 
daarbinnen figureren, bepaalt vanuit welke positie emoties door de lezer beleefd worden: 
vanaf een afstand, dat wil zeggen ten opzichte van gebeurtenissen in het verhaal, of via 
identificatie waarbij gevoelens met personages in het verhaal gedeeld worden. Daarbij is 
empathie, de identificatie met en inleving in de emoties van anderen, een vaak terugkerend 
verschijnsel bij de geïnterviewden. 

De resultaten van de scriptanalyses vormen een op zichzelf staand geheel van 
uitkomsten die bij de kwantitatieve studie verder niet meer gebruikt zullen worden. 



106 Hoofdstuk 4 

 
 Deze resultaten zijn toch in dit proefschrift opgenomen omdat, met name vanuit de 
onderwijskunde, bezwaar wordt gemaakt tegen bepaalde aspecten van grootschalig survey 
onderzoek naar leesgedrag van leerlingen. Dergelijk onderzoek zou slechts een oppervlakkig 
beeld geven van de doorsnee lezer en zo zou de individuele lezer buiten beeld blijven 
(Janssen & Bonset, 1987). Bovendien zou wel naar leesgewoonten en leesmotivatie, maar 
niet (Janssen & Bonset, 1987) of nauwelijks (Hoogeveen & Bonset, 1998) naar beleving 
tijdens het lezen worden gevraagd. Aan dit laatste bezwaar wordt in dit proefschrift tegemoet 
gekomen: de kwantitatieve studie betreft grootschalig survey onderzoek waarin de nadruk ligt 
op (emotionele) beleving. We wilden echter ook het eerste bezwaar althans gedeeltelijk 
verhelpen en hebben daarom ook de resultaten van de scriptanalyses (de zogenoemde clues) 
in dit proefschrift opgenomen omdat we vinden dat deze resultaten verwijzen naar de 
emotionele leesbeleving van de individuele lezer. 
 



 

 

  5   

 

ONTWIKKELING VAN EEN MEETINSTRUMENT EN EXPLORATIE VAN 

DIMENSIES IN EMOTIONELE LEESBELEVING 
 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe gedurende de loop van het exploratieve 
onderzoek de ‘startlijst’ met uitspraken over emotionele leesbeleving telkens naar aanleiding 
van de theorie en de empirische resultaten werd bijgewerkt, verfijnd en gereviseerd. Tenslotte 
beschikten we over 72 uitspraken . Met deze uitspraken wordt een vragenlijst geconstrueerd 
met behulp waarvan we de emotionele leesbeleving ten behoeve van het surveyonderzoek 
onder Nederlandse scholieren van 9 tot 17 jaar20 in kaart kunnen brengen. In dit hoofdstuk 
doen we verslag van de verdere ontwikkeling van dit meetinstrument door middel van 
schaalanalyses. Tevens beschrijven we hoe een explorerende schaalanalyse werd uitgevoerd 
om achterliggende dimensies in de emotionele leesbeleving aan de oppervlakte te brengen.  

Ten behoeve van de ontwikkeling van de vragenlijst werd eerst een pilotstudie 
uitgevoerd. De pilotstudie bestond uit een surveyonderzoek dat werd uitgevoerd onder enkele 
honderden scholieren. De gegevens uit deze pilotenquête werden gebruikt om na te gaan hoe 
sterk de schalen over emotionele leesbeleving waren.  

Vervolgens werd de vragenlijst gebruikt in een surveyonderzoek die het antwoord op 
de vraagstelling met betrekking tot een kwantitatieve peiling van de emotionele leesbeleving 
en de relatie tussen het lezen en de affectieve ontwikkeling moet opleveren. De resultaten van 
dit onderzoek bespreken we in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6). We hebben daarnaast 
echter ook op dit surveymateriaal schaalanalyses uitgevoerd waarvan we de uitkomsten in dit 
hoofdstuk behandelen. Het betreft hier twee verschillende varianten van de schaalanalyse die 
zijn uitgevoerd voor verschillende doeleinden. Met de eerste variant van de schaalanalyse 
wordt nagegaan of het hier goede en betrouwbare schalen betreft. Met de tweede variant 
beogen we dimensies in het verschijnsel van emotionele leesbeleving te exploreren. De 
laatstgenoemde analysevariant behoeft enige toelichting:  

 
In de literatuur over emoties is sprake van discrete emoties waarbij elke emotie 

afzonderlijk een specifieke rol speelt bij informatieverwerking en gedrag (Izard, 1993). De 
verschillende categorieën in ons meetinstrument verwijzen naar dergelijke discrete emoties. 

Tevens is in de literatuur sprake van een beperkt aantal dimensies waarbinnen elke 
discrete emotie een plaats heeft. Zo gaat Russell (1989) uit van mate van opwinding en mate 
van (on)plezierigheid (zie §3.2, Figuur 1). Tomkins (1962) maakt onderscheid tussen positief 
affect, negatief affect en ‘resetting affect’. Bij dit laatste is sprake van affectieve reacties op 
iets onverwachts dat aanleiding is voor een interruptie van gedrag en gevoel. In interviews 
met lezers wordt ook wel verwezen naar dergelijke dimensies.  

                                                           
20 Voor een uitgebreide onderbouwing van de keuze voor deze leeftijdsgroep zie § 6.2.2. 
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Tenslotte is er misschien ook nog sprake van één overkoepelend concept voor 
emotionele leesbeleving. Zo citeren Oatley en Jenkins (1996) George Eliot, die meende dat 
het lezen van bepaalde boeken, met name romans leidt tot ontroering in het algemeen: 

‘extending our contact with our fellow-men beyond the bounds of our personal lot.’ (p.19) 

Oatley en Jenkins voegen daar zelf het volgende aan toe: 
‘The writing that George Eliot pioneered allows us, as Aristotle proposed in his theory of 

katharsis, to understand emotions as we experienced them in reading. This kind of 

understanding has an important place besides more analytical methods [of understanding , 

LvdB].’(p.22)   

Hier wordt volgens ons de emotionele leesbeleving opgevat als één begrip, in dit geval als 
één van de vele mogelijkheden om emoties beter te leren begrijpen. 

 
Met deze tweede variant van de schaalanalyse willen we nagaan of ons materiaal 

herleid kan worden tot een beperkt aantal dimensies of tot één overkoepelend concept.  
  

5.2 Opzet pilotstudy  

De steekproef die werd getrokken met betrekking tot de pilotsurvey hoefde niet 
noodzakelijkerwijs representatief te zijn voor de totale populatie van 9 tot 17-jarige 
scholieren in Nederland. Dit heeft te maken met het feit dat we met deze pilot niet een meting 
van de emotionele leesbeleving beogen, waarbij de representativiteit van de steekproef wel 
degelijk een vereiste zou zijn, maar statistische toetsing van de uitsprakenlijst op 
'passendheid' van de items over emotionele leesbeleving. Het doel van de pilotstudy is om 
daarmee wederom uitspraken te kunnen doen over de itemlijst en niet om uitspraken te 
kunnen doen over de emotionele leesbeleving van Nederlandse scholieren.  

 
De respondenten in de pilotstudy zijn scholieren in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. De 

leerlingen zijn afkomstig uit het basisonderwijs -zesde en achtste groep-, en uit het 
middelbaar onderwijs -tweede en vierde klas- van de schooltypen VBO, MAVO, HAVO en 
VWO. Bij de keuze van de scholen is rekening gehouden met urbanisatiegraad (verdeling 
stad-platteland) en met de spreiding van scholen over het Nederland. Gekozen werd verder 
voor scholen in de steden Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort. In verband met de 
variabele 'urbanisatiegraad' werden daarnaast scholen op het platteland, in dorpen rond deze 
steden gezocht. We vonden in totaal 14 scholen Voortgezet Onderwijs en 4 scholen 
Basisonderwijs bereid om medewerking te verlenen aan het pilotonderzoek.  

De vragenlijst werd ingevuld door 796 leerlingen. De leerlingen beantwoordden op de 
eerste plaats de vragen over emotionele leesbeleving zoals afgeleid uit de uitsprakenlijst die 
werd gebruikt in het exploratieve onderzoek. Bij iedere vraag kon de respondent door middel 
van de antwoordmogelijkheden 'nooit', 'soms' of 'vaak' aangeven hoe frequent hij/zij de 
betreffende ervaring tijdens het lezen had. Elke enquête werd besloten met een aantal vragen 
over leesfrequentie21.  
  

5.3 Resultaten van schaalanalyses pilotsurvey 

                                                           
21 Zie § 6.2.1 voor een overzicht en een beschrijving van de leesfrequentie-items. 
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De belangrijkste statistische bewerking die we op dit pilotsurvey-materiaal hebben 
uitgevoerd, was een 'Mokken Schaal analyse voor Polychotome items' (MSP). Deze recente 
versie van de Mokkenschaalanalyse (Mokken 1971) maakt naast schaalanalyse van 
dichotome items tevens analyse mogelijk voor de polychotome items (Molenaar, Debets, 
Sijtsma & Hemker, 1994) waarvan sprake is in onze vragenlijst. Op deze manier werd 
statistisch bekeken of de vragenlijst moest worden aangepast. Onderzocht werd of alle items 
binnen een emotiecategorie wel voldoende bij elkaar pasten dus of de betekenis van de in de 
categorie bedoelde emotie in de uitspraken wel goed naar voren kwam (de itemcoëfficiënt 
Hi).  

Met behulp van de analyse werden bovendien de schaalwaarden (H) en de 
betrouwbaarheden (rho) van de schalen (ofwel specifieke emotiecategorieën) berekend. 
Daarbij hanteerden we voor een goede schaalwaarde en itemcoëfficiënt het criterium: H of 
H(i) groter dan .30, en voor een goede betrouwbaarheid: rho groter dan .50.  

Twee categorieën, ‘verbazing’ en ‘fysiologische verschijnselen', voldeden niet geheel 
aan deze criteria en moesten vervolgens enigszins gewijzigd worden. In beide gevallen betrof 
het slechts één item dat de schaalwaarde van de gehele schaal naar beneden haalde. Besloten 
werd om deze items uit de schalen te verwijderen. Alle andere categorieën voldeden aan de 
criteria zonder dat verdere aanpassing noodzakelijk was.  
 

De schalen van verdriet (H=.60), een voorkeur voor droevige boeken (H=.77) en 
empathie (H=.60) zijn het sterkst, meteen gevolgd door interesse/belangstelling (H=.58). 
Daarna komen de categorieën angst/vrees, bewondering, boosheid, verplaatsing in het 
verhaal/identificatie en sympathie met schaalwaarden H tussen de .55 en .50. De 
schaalcoëfficiënt van herkenning ligt daar overigens vlakbij op .48. Vervolgens zien we pas 
de eufore emoties plezier en lachen/glimlachen en de fysiologische reacties (.45 > H > .40). 
De schalen ‘voorkeur voor grappige boeken’, tevredenheid, en verbazing zijn het zwakst (H < 
.40). Kennelijk is het moeilijker of zijn we er minder goed in geslaagd de kenmerken van 
eufore emoties als vreugde en plezier op eenduidige wijze te verwoorden en te vertalen in 
statements. Ook kan het zijn dat die eenduidigheid er gewoon minder is, dat er minder 
generalisaties en overeenstemmingen over aangename emoties bij de lezers bestaan. Het 
verschijnsel doet zich voor dat mensen minder bij eufore emoties stil staan. In de beleving 
van onaangename emoties onderscheiden zich meerdere en beter genuanceerde emotietypen 
en analoog hieraan kent onze taxonomie of emotietaal dan ook meer woorden en 
uitdrukkingsmogelijkheden voor onaangename emoties. De grond hiervoor zou kunnen zijn 
dat het meer voor de hand ligt en noodzakelijker lijkt om na te denken en te praten over 
gevoelens waarbij problemen rijzen en belangen bedreigd worden. Bij aangename emoties 
zijn zulke problemen en de bedreiging van belangen niet aanwezig. 

De schaal over verbazing is in de loop van het exploratieve onderzoek al vaak 
bijgesteld. Vele items over verbazing zijn inmiddels de revue gepasseerd en even zo vele 
voorstellen om de schaal vorm te geven zijn door de ondervraagde lezers verworpen. De 
schaal die er nu ligt is het beste resultaat wat we konden bereiken. 
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Tabel 1 Schaal- en itemcoëfficiënten van categorieën en items uit de vragenlijst over 
emotionele leesbeleving in de pilotstudy 

 
CATEGORIE 

 
H 

 
ITEMS

1
    

  

 
Hi 

 
RHO 

 
CATEGORIE 

 
H 

 
ITEMS

1 
  

 
Hi 

 
RHO 

 
PLEZIER / PRET 

 
.43 

   
.72 

 
ANGST/VREES 

 
.53 

   
79 

             n=791  PRET1 .45              n=789  ENG1  .48  
  PRET2 .40    ENG2  .51  
  PRET3 .45    ENG3  .55  
(SCHATER)LACHEN .44   .74   ENG4 .59  
            n=783  LACHI1 .48  VERDRIET .60   .89 
  LACHI2 .42              n=788  HUIL1  .65  
  LACHI3 .44    HUIL2 .63  
  LACHI4 .48    HUIL3 .60  
GLIMLACHEN .44   .73   HUIL4  .58  
            n=789  GLIM1 .45    HUIL5  .68  
  GLIM2 .42    HUIL6  .49  
  GLIM3 .44  GRAAG DROEVIG

3
 .77   .90 

TEVREDENHEID .38   .63             n=785  GHUIL1  .73  
            n=788  BLIJ1 .40    GHUIL2  .78  
  BLIJ2 .36    GHUIL3  .79  
  BLIJ3 .37  WOEDE/BOOSHEID .53   .75 
GRAAG GRAPPIG

3
 .39   .73             n=791  BOOS1  .54  

            n=789  GLACH1 .40    BOOS2  .58  
  GLACH2 .41    BOOS3  .48  
  GLACH3  .38  VERPLAATSING

2
 .52   .87 

  GLACH4   .37              n=782  VERB1 .52  
INTERESSE .58   .82   VERB2  .49  
            n=785  INT1 .61    VERB3 .57  
  INT2 .59    VERB4 .53  
  INT3 .56    VERB5 .58  
  INT4 .57    VERB6 .57  
VERBAZING* .36   .67 SYMPATHIE .51   .80 
            n=784  BAAS1  .30              n=784  SYMP1  .43  
  BAAS2  .40    SYMP2  .47  
  BAAS3 .39    SYMP3 .55  
HERKENNING  .48   .75   SYMP4  .59  
            n=789  HERK1  .39  EMPATHIE  .60   .82 
  HERK2  .50              n=788  EMP1 .63  
  HERK3  .42    EMP2  .60  
  HERK4  .52    EMP3 .51  
  HERK5  .54    EMP4  .64  
BEWONDERING .54   .83 LICH. REACTIE* .43   .78 
            n=786  BEWO1  .51              n=778  LICH1  .40  
  BEWO2  .54    LICH2 .39  
  BEWO3  .64    LICH3 .45  
  BEWO4  .53    LICH4 .47  
  BEWO5 .48    LICH5 .42  
       LICH6  .47  
          
 1 zie voor de volledige items Bijlage 1 
2 verplaatsing = verplaatsing in de tekst/identificatie 
3 graag grappig = voorkeur voor grappige boeken, graag droevig = voorkeur voor droevige boeken 

* resultaten na wijziging van categorie 

 
Wanneer we ons bedenken dat het gaat om items en schalen die een subjectief 

verschijnsel peilen dat over het algemeen zelden buiten de grenzen van de innerlijke 
gedachten en herinnering treedt en waar dus weinig algemene gedachtewisseling over is, dan 
mag het toch wel opvallend genoemd worden dat er überhaupt schalen gevormd kunnen 
worden en dat ruim de helft (9 van de 17) van de categorieën zelfs het predikaat ‘sterke 
schaal’ (H > .50) verdienen. Hiermee kunnen we constateren dat we succesvol zijn geweest in 
het opsporen en weergeven van de veel voorkomende aspecten van en de nodige verbale 
overeenstemming over het fenomeen emotionele leesbeleving. 
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5.4 Resultaten van schaalanalyses definitieve survey 

De pilotstudy laat zien dat de vragenlijst over emotionele leesbeleving valide en 
betrouwbaar is, en kan worden gebruikt als instrument om de emotionele leesbeleving te 
meten. Ten behoeve van deze kwantitatieve meting werd een grootscheepse survey opgezet 
onder ruim 3000 scholieren. Een uitgebreid verslag van dit onderzoek volgt in Hoofdstuk 6. 
Bij de analyse van de gegevens uit het survey-onderzoek vormt een Mokkenschaalanalyse 
wederom de eerste stap in de analyseprocedure.  

Deze schaalanalyse vormt een onderdeel dat nog steeds te maken heeft met de controle 
van de vragenlijst als meetinstrument. Om deze reden hebben er dan ook de voorkeur aan 
gegeven om het verslag over uitkomsten van de deze analyse in dit hoofdstuk te bespreken. 
Voor een beschrijving van de wijze waarop het survey-onderzoek werd opgezet en uitgevoerd 
verwijzen we, zoals gezegd, naar het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 6, §6.2). 

 
5.4.1 Laatste controle van de vragenlijst 

De bedoeling van de schaalanalyse is om, net als bij de pilotstudy, na te gaan of de 
uitspraken binnen de verschillende emotiecategorieën wel in voldoende mate geschikt zijn 
om tot een bepaalde categorie gerekend te worden. Het begrip ‘goodness of fit’ refereert aan 
de eis dat items binnen een categorie enerzijds in zekere mate met elkaar overeenstemmen en 
dezelfde dimensie of hetzelfde begrip meten en anderzijds van elkaar verschillen en derhalve 
verschillende aspecten van datzelfde begrip bestrijken. De criteria die we aan de 'goodness of 

fit' stellen zijn opnieuw: de schaalbaarheid (H) groter dan .30 en de betrouwbaarheid (Rho) 
groter dan .50. Voor de 17 emotiecategorieën beantwoorden alle gebruikte uitspraken aan 
deze criteria (zie Tabel 2). Twee categorieën, te weten ‘verbazing’ en ‘tevredenheid/ 
blijdschap’ tijdens het lezen blijken ook naar aanleiding van deze analyse niet meer dan 
‘zwakke’ schalen (voor beide geldt: H=.38) te vormen.  

Op basis van de uitkomst van deze ‘goodness of fit’ procedure is het geoorloofd om de 
afzonderlijke emotie-items binnen een emotiecategorie bij elkaar ‘op te tellen’ en deze samen 
te voegen tot schalen die de overzichtelijkheid bij de bespreking van de resultaten van het 
onderzoek bevorderen.  
Tabel 2 Schaal- en itemcoëfficiënten van categorieën en items uit de vragenlijst over 

emotionele leesbeleving in het survey-onderzoek 

 
CATEGORIE 

 
H 

 
ITEMS

1  
  

  

 
Hi 

 
RHO 

 
CATEGORIE 

 
H 

 
ITEMS

1 
   

  

 
Hi 

 
RHO 

 
PLEZIER / PRET 

 
.45 

   
.74 

 
ANGST/VREES 

 
.53 

   
78 

            n=2980  PRET1 .47              n=2977  ENG1  .46  
  PRET2 .43    ENG2  .50  
  PRET3 .46    ENG3  .60  
(SCHATER)LACHEN .46   .76   ENG4 .58  
            n=2991  LACHI1 .49  VERDRIET .62   .89 
  LACHI2 .45              n=2949  HUIL1  .62  
  LACHI3 .47    HUIL2 .64  
  LACHI4 .42    HUIL3 .61  
GLIMLACHEN .44   .73   HUIL4  .63  
            n=2989  GLIM1 .46    HUIL5  .69  
  GLIM2 .44    HUIL6  .53  
  GLIM3 .42  GRAAG DROEVIG

3
 .72   .89 

TEVREDENHEID .38   .65             n=2986  GHUIL1  .69  
            n=2986  BLIJ1 .40    GHUIL2  .73  
  BLIJ2 .37    GHUIL3  .74  
  BLIJ3 .37  WOEDE/BOOSHEID .56   .76 
GRAAG GRAPPIG

3
 .44   .77             n=2982  BOOS1  .56  
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            n=2980  GLACH1 .47    BOOS2  .58  
  GLACH2 .42    BOOS3  .54  
  GLACH3  .42  VERPLAATSING

2
 .57   .89 

  GLACH4   .44              n=2958  VERB1 .51  
INTERESSE .57   .83   VERB2  .54  
            n=2988  INT1 .61    VERB3 .61  
  INT2 .57    VERB4 .58  
  INT3 .54    VERB5 .59  
  INT4 .56    VERB6 .60  
VERBAZING .38   .67 SYMPATHIE .55   .83 
            n=2985  BAAS1  .33              n=2971  SYMP1  .49  
  BAAS2  .41    SYMP2  .49  
  BAAS3 .41    SYMP3 .58  
HERKENNING  .51   .77   SYMP4  .63  
            n=2961  HERK1  .45  EMPATHIE  .57   .81 
  HERK2  .51              n=2972  EMP1 .60  
  HERK3  .49    EMP2  .56  
  HERK4  .53    EMP3 .51  
  HERK5  .53    EMP4  .62  
BEWONDERING .50   .81 LICH. REACTIE .45   .78 
            n=2961  BEWO1  .49              n=2964  LICH1  .41  
  BEWO2  .53    LICH2 .40  
  BEWO3  .61    LICH3 .43  
  BEWO4  .47    LICH4 .47  
  BEWO5 .41    LICH5 .49  
       LICH6  .50  
          
1 zie voor de volledige items Bijlage 1 
2 verplaatsing = verplaatsing in de tekst/identificatie  
3 graag grappig = voorkeur voor grappige boeken, graag droevig = voorkeur voor droevige boeken 

 

Wanneer we de resultaten van de schaalanalyse van de pilot vergelijken met deze 
resultaten dan kunnen we constateren dat er geen noemenswaardige of op meer dan toeval 
berustende verschillen te bespeuren zijn tussen de twee analyses. Hieruit kunnen we opmaken 
dat de schalen en categorieën aardig stabiel lijken te zijn. Dat geldt zowel voor de 
schaalwaarden (H) als voor itemcoëfficiënten binnen de schalen (Hi).  
 

5.4.2 Dimensies binnen de emotionele leesbeleving 

De schaalanalyse met MSP geeft aan dat de door ons geconstrueerde categorieën voor 
emotioneel belevend lezen goede schalen vormen en dat de items binnen de categorieën 
voldoende passend zijn. Daarnaast is gestreefd naar een onderscheid tussen de 
emotiecategorieën. Misschien maken respondenten niet of nauwelijks onderscheid tussen de 
verschillende emotiecategorieën. Uit een homogeniteitanalyse blijkt dat er reden is om aan te 
nemen dat de ondervraagden alle items van emotionele leesbeleving opvatten als behorende 
tot één dimensie: Cronbach's alfa is hoog (.94). Geconcludeerd zou kunnen worden dat de 
items dus op dezelfde dimensie liggen en bijzonder homogeen zijn. Dit zou kunnen wijzen in 
de richting van de overweging van Oatley en Jenkins (1996) te weten: emotionele 
leesbeleving kan worden opgevat als één begrip, namelijk een methode tot emotioneel 
contact tot de medemens. Dit emotioneel contact zou kunnen leiden tot een beter inzicht in 
emoties (zie §5.1).  

Nu geeft Cronbach’s alpha geen indicatie van het (uni)dimensionele karakter van een 
schaal. Via een andere analyse kon nagegaan worden, of er niet meerdere dimensies aan het 
begrip emotionele leesbeleving ten grondslag liggen.  

 
De Mokkenschaalanalyse kon ook hier weer uitkomst bieden. Via de ‘multiple scaling' 

methode, een meer explorerende wijze van schaalanalyse, werd de mogelijkheid van 
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achterliggende dimensies van emotionele leesbeleving onderzocht. Bij deze wijze van 
gebruik van de Mokkenschaal methode is het doel een beschrijving te geven van de structuur 
van de data. Bij deze analyse werd door ons de conditie gesteld dat de schaalwaarde (H) niet 
lager mocht zijn dan 0.40. Hierdoor worden de eisen van toelaatbaarheid tot bepaalde 
dimensies van emotionele leesbeleving geforceerd opgeschroefd.  

De categorieën ‘verplaatsing in het verhaal/identificatie’(VERB), ‘fysiologische 
reacties’ (LICH) tijdens het lezen, ‘voorkeur voor droevige boeken’ (GHUIL) en ‘voorkeur 
voor grappige boeken’ (GLACH) werden in dit geval niet in de analyse meegenomen. De 
reden daarvoor was dat bij het bepalen van de dimensionaliteit van de emotionele 
leesbeleving binnen de itemlijst alle items die niet zuiver de emotionele leesbeleving meten 
en niet verwijzen naar discrete emoties tijdens het lezen, beter buiten beschouwing gelaten 
kunnen worden. De categorieën ‘verplaatsing in het verhaal/identificatie’ en fysiologische 
reacties behoren niet tot de emotionele leesbeleving zelf maar zijn aspecten die daaraan 
verbonden zijn. Voor de categorieën ‘voorkeur voor grappige boeken’ en ‘voorkeur voor 
droevige boeken’ geldt dat deze gevoelens zich niet zozeer manifesteren in relatie met de 
inhoud maar dat het meer affectieve processen zijn die zich manifesteren op het primaire 
niveau: voorafgaand aan de leeshandeling. Op grond van dezelfde overwegingen werden ook 
nog enkele losse items uit categorieën die wél ‘zuivere’ emotiecategorieën waren ten behoeve 
van deze analyse tijdelijk buiten spel gezet22. We willen hiermee overigens niet de indruk 
wekken dat ons meetinstrument zonder de hier genoemde categorieën en items compleet zou 
kunnen zijn. Ondanks dat het hier verschijnselen betreft die niet rechtstreeks verwijzen naar 
emotionele beleving zijn deze wel in het meetinstrument opgenomen. De eerste reden 
hiervoor ligt in het feit dat het hier verschijnselen betreft die in interviews met lezers vaak 
genoemd werden omdat zij meenden dat deze verschijnselen verband hielden met hun 
emotionele leesbeleving,. De tweede reden heeft te maken met het feit dat naar ons idee een 
instrument waarmee ook deze verschijnselen kunnen worden gemeten meer direct nuttige 
aanknopingspunten heeft bij gebruik in de onderwijspraktijk dan een instrument waarmee 
uitsluitend de emotionele leesbeleving wordt gemeten (Hoogeveen & Bonset, 1998). In totaal 
werden nu 13 emotiecategorieën en 47 emotie-items bij deze analyse betrokken. 
 

De analyse levert vier schalen op (zie Tabel 3 t/m 6): een schaal met eufore items, een 
schaal met dysfore items en twee schalen met overwegend items waarvan de hedonische 
waarde ‘onbestemd’ is (als herkenning, bewondering, interesse en verbazing). Theoretisch 
gezien is het verschil tussen eufore en dysfore gevoelens behoorlijk prominent en 
fundamenteel in betekenis voor de belangen van het individu. Het verschil tussen eufore, 
plezierige of positieve gevoelens en dysfore, onplezierige of negatieve gevoelens zien we ook 
bij Russell (1989) en Tomkins (1962) (zie §5.1). Het is niet zo opmerkelijk dat de hedonisch 
onbestemde gevoelens, waarop de andere twee dimensies betrekking hebben, daar min of 
meer buiten staan. Onze nieuwsgierigheid wordt echter wel geprikkeld bij het feit dat 
respondenten kennelijk nog weer twee verschillende dimensies onderscheiden binnen de 
hedonisch onbestemde gevoelens. Deze twee dimensies hebben niet alleen betrekking op 
                                                           
22 Het betrof hier de items LACHI1, LACHI3 en PRET3; alledrie items waarbij, net als in de categorie 
‘voorkeur voor grappige en droevige boeken’ de vooraf gewenste emotionele beleving verwoord wordt en 
niet de beleving als zodanig. Ook het item GLIM3 werd uit de analyse weggelaten. Het betrof hier een item 
waarin de reflectie op een emotionele beleving na afloop van het lezen gemeten werd en wederom niet de 
ervaren emotie tijdens het lezen. 
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gevoelens die een rol spelen op specifieke momenten en naar aanleiding van specifieke 
situaties in het boek, maar kunnen zich eigenlijk gedurende het gehele leesproces voordoen. 
In één van deze schalen/dimensies worden gevoelens van bewondering en herkenning 
geclusterd. Dergelijke gevoelens zijn vaak sterk verweven met gevoelens (van sympathie of 
antipathie) voor personages in het verhaal of zijn anderszins op de achtergrond van het 
verhaal continu aanwezig. In de andere dimensie vindt een interessante fusie van items plaats. 
In deze schaal gaan ervaringen van interesse een verbinding aan met gevoelens van 
tevredenheid en verbazing.  

Wat de ‘scheikundige formule’ achter dit ‘chemisch huwelijk’ is, komt aan de orde in 
de onderstaande beschouwing waar we de resultaten van de exploratieve schaalanalyse per 
dimensie belichten. Deze schalen of dimensies zijn sterk verwant, maar kunnen worden 
opgevat als verschillende aspecten van één verwant begrip (Mokken, 1971): de emotionele 
leesbeleving. Cronbach’s alpha voor de schalen die via de ‘multiple scaling’ procedure 
worden gevormd is respectievelijk 0.93 (schaal 1), 0.83 (schaal 2), 0.82 (schaal 3) en 0.79 
(schaal 4). 

 
De eerste schaal omvat globaal de categorieën verdriet/droefheid, boosheid/woede, 

angst, empathie en sympathie (zie Tabel 3). Daarmee refereert Schaal 1 aan alle dysfore 
(onprettige) emoties die de lezer tijdens het lezen kan ervaren23. De schaal bevat ook de items 
die betrekking hebben op empathie en sympathie. Deze gevoelens worden in het dagelijks 
taalgebruik eerder met dysfore dan met eufore gevoelens geassocieerd (Eisenberg & Strayer, 
1987). We kunnen deze schaal aanduiden als de 'DYSFOOR-schaal’. Bij het lezen van 
boeken, waarbij je als lezer de optie hebt om de confrontatie met dysfore emoties aan te gaan, 
dan wel te mijden (de lezer kan immers passages overslaan of het boek wegleggen), lijkt het 
nogal paradoxaal deze inherent onprettige gevoelens geheel vrijwillig te willen ondergaan. 
Echter, in een later stadium van onze emotionele ontwikkeling ontdekt men dat het 
ondergaan van inherent onprettige emoties naar aanleiding van het lezen van boeken toch ook 
aangenaam kan zijn. Een blik op de gemiddelde scores van de items leert ons dat empathie en 
sympathie de emoties zijn die gemiddeld het hoogst scoren. Daarna volgen, globaal gezien, 
de items die betrekking hebben op verdriet/droefheid, daarna boosheid en tenslotte de items 
over angst/vrees.  
 

De tweede schaal bestaat globaal gezien uit de categorieën interesse, verbazing en 
tevredenheid (zie Tabel 4). Deze schaal vertegenwoordigt de gevoelens van tevredenheid die 
aan een boek ontleend kunnen worden met betrekking tot de mogelijkheid die het boek biedt 
tot blikverruiming en kennisneming van zaken die voorheen onbekend waren. Het zijn deze 
factoren die voor veel mensen als ingangsvoorwaarde voor het verhaal dienen en de 
zuigkracht van het verhaal in eerste instantie bepalen.  
                                                           
23 Het item ‘ik ben blij om wat er in een boek gebeurt’ wordt in de multiple scaling analyse ook tot de dysfoor 
schaal gerekend. Wanneer de stapsgewijze constructie van de schaal wordt bekeken is te zien dat het item als 
een na laatste aan de schaal wordt toegevoegd. De items die als laatste aan een schaal worden toegevoegd zijn 
meestal niet de beste omdat ze bijvoorbeeld de dubbele monotonie van de schaal als geheel kunnen schaden 
(Niemöller & van Schuur, 1983). Als de schaal wordt gecontroleerd op dubbele monotonie door middel van 
een vergelijking van zogenaamde restscore groepen, waarmee wordt gecontroleerd of de ordening van de 
items naar moeilijkheidsgraad in de gehele populatie in verschillende scoregroepen gehandhaafd blijft, blijkt 
dat het item de meeste schendingen van het model veroorzaakt. Er is dan ook besloten om het item uit de 
schaal te verwijderen. 
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Tabel 3 Dysfoor schaal: gemiddelden en itemcoëfficiënten van uitspraken   

Item gemiddelde
1
 Hi 

Wat er in een boek gebeurt maakt me bang.  
Wat er in een boek gebeurt maakt me angstig. 
Ik moet bijna huilen om wat er in boeken gebeurt.  
Ik krijg tranen in mijn ogen als ik een boek lees. 
Ik maak me boos om wat er in een boek gebeurt. 
Ik maak me kwaad om wat er in een boek gebeurt. 
Ik word verdrietig van een boek. 
Ik krijg een brok in mijn keel bij een verhaal dat ik lees. 
Ik vind het eng wat er in een boek gebeurt.  
Ik schrik van wat er in een boek gebeurt. 
Als ze in een boek verdriet hebben zou ik ze wel willen troosten. 
Als iemand in een verhaal verdriet heeft, voel ik dat verdriet ook. 
Ik word droevig van een boek.  
Ik word treurig van een boek. 
Ik erger me aan wat er in een verhaal gebeurt. 
Als ze in een boek iets naars meemaken zou ik ze wel willen helpen. 
Wat ze in een verhaal meemaken, vind ik akelig voor ze. 
Ik krijg medelijden met iemand in een verhaal. 
Met iemand in een verhaal moet ik meevoelen. 
Als iemand in een verhaal blij is, voel ik dat bijna zelf. 
Ik voel mee met iemand in een verhaal. 
 

1.27 
1.30 
1.32 
1.38 
1.39 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.48 
1.49 
1.51 
1.52 
1.55 
1.58 
1.74 
1.77 
1.79 
1.80 
1.84 
2.00 

.48 

.49 

.57 

.53  

.45  

.51 

.53 

.50  

.42 

.46 

.54  

.57 

.54 

.51 

.41 

.50 

.55 

.57 

.51 

.52  

.54 

Schaalcoëfficiënt H= .51; rho= .93; n= 2753   
1 Range schaal 1-3 punten per item(1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak) 

 
De verbazing of verrassing, de onbekendheid met bepaalde situaties, wekt de interesse 

en de interesse is vervolgens de motivator voor het richten van de aandacht en het opnemen 
van (niet-intentioneel gezochte) kennis (Tan,1991). Kennis hoeft in dit geval niet alleen 
opgevat worden als 'factual knowledge'. Het begrip kennis omvat hier tevens kennisname van 
de ontwikkeling van het verhaal zoals de oplossing van de vraag 'who-dun-it' in een 
detective, en inzicht in sociale en emotionele kwesties zoals de ontwikkeling en oplossing 
van een emotioneel conflict. Het gevoel van tevredenheid en verheuging tijdens het lezen 
wordt door de respondenten mogelijkerwijs opgevat als een waardering van het feit dat het 
verhaal interessant en verrassend wordt gevonden en hen kennis oplevert die ze op prijs 
stellen. We kunnen deze schaal derhalve de ‘KENNISWAARDERING-schaal’ noemen. De 
uitkomsten van deze analyse kunnen vervolgens tevens teruggekoppeld worden naar de 
resultaten van de kwalitatieve analyse in hoofdstuk 4 en de theorie waaraan deze resultaten 
gespiegeld werden. Zo bevestigen deze uitkomsten de theorie van Tomkins (1962) die ervan 
uitgaat dat interesse en 'pleasant surprise' tot de eufore, prettige emoties gerekend moeten 
worden24. Ook Tan (1991) is van mening dat de emotie interesse positieve ‘overtones’ heeft. 
Daarnaast zien we naar aanleiding van deze analyse een bevestiging voor het door 
Charlesworth (1969) geopperde idee dat beleving en de betekenis van interesse en verbazing 

                                                           
24 Het item ‘Ik verbaas me over wat er in een boek gebeurt’ komt op basis van de opgegeven criteria niet in 
deze schaal, maar ook niet in een van de overige schalen. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de variabele 
hedonische waarde van het item; verbazing kan zowel naar aanleiding van prettige als onprettige 
gebeurtenissen worden ervaren (Tomkins, 1962). De schaal heeft een erg lage betrouwbaarheidcoëfficiënt 
(rho= .42). Uit een controle van de P-matrices blijkt echter dat het model van dubbele monotonie niet wordt 
geschonden. Wanneer de betrouwbaarheid van deze schaal wordt bepaald met behulp van Cronbach’s Alpha 
kan de schaal zonder meer als betrouwbaar worden bestempeld (alle interitemtotaalcorrelaties > .40; alpha= 
.83). Er werd dan ook besloten de schaal te handhaven. 
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sterk aan elkaar gerelateerd zijn en overlappende kenmerken bezitten. De emotie verbazing 
maakt de weg vrij voor nieuwe indrukken zoals ook interesse en belangstelling kunnen leiden 
tot nieuwe kennis en bevrediging van de nieuwsgierigheid. De gemiddelde scores op de items 
in Schaal 2 liggen flink veel hoger dan de gemiddelden in de ‘Dysfoor’ schaal (Schaal 1) en 
de gemiddelden in schaal 3 en 4 welke we zo dadelijk nog zullen bespreken. Dat geldt vooral 
voor alle uitspraken over interesse/belangstelling in Schaal 2. Deze hoge gemiddelde score 
van belangstelling valt te verklaren vanuit het karakter van ‘alomtegenwoordigheid’ van deze 
emotie (Tan, 1991). 

 

Tabel 4 ‘Kenniswaardering’schaal: gemiddelden en itemcoëfficiënten van uitspraken  

Item gemiddelde 
1     Hi 

Ik ben verwonderd over wat er in een boek gebeurt.  
Wat er in een boek gebeurt verrast me. 
Ik ben verheugd over wat er in een boek gebeurt. 
Ik ben tevreden over wat er in een boek gebeurt. 
Ik heb belangstelling voor wat er in een boek gebeurt. 
Wat er in een boek gebeurt interesseert me.  
Ik ben nieuwsgierig naar wat er in een boek gebeurt.  
Ik ben benieuwd naar wat er in een boek gebeurt. 

 

1.77 
1.82 
1.88 
2.01 
2.20 
2.25 
2.47 
2.60 

.46 

.45 

.45 

.42 

.56 

.55 

.53 

.52 

Schaalcoëfficiënt H = .49; rho= .42; n= 2753    
1 Range schaal 1-3 punten per item (1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak)  
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In de derde schaal (zie Tabel 5) worden de categorieën herkenning en bewondering 
samengenomen25. Herkenning en bewondering kunnen opgevat worden als emoties waarvan 
de valentie of hedonische waarde niet eenduidig is. Parodiërende stereotypering bijvoorbeeld 
speelt op humoristische wijze in op herkenning die verwijst naar het eufore, terwijl 
herkenning van je eigen onaangename gewoontes in het gedrag van onsympathieke spelers in 
het verhaal eerder dysfore gevoelens bij de lezer zal opwekken. 

Het feit dat herkenning en bewondering aan elkaar gerelateerd zijn, is niet zo vreemd. 
Beide hebben betrekking op een vergelijking van jezelf of de mensen in jouw leefwereld met 
personages in het verhaal. Wanneer er bij die vergelijking overeenkomsten zijn, zal er sprake 
zijn van herkenning. Personage en lezer staan dan op één lijn en zijn gelijkwaardig aan 
elkaar. Wanneer de vergelijking gunstiger uitvalt voor de personages in het boek en deze 
personages beantwoorden aan een persoonlijk ideaalbeeld, ontstaat een gevoel van 
bewondering bij de lezer wat het personage in een superieure positie plaatst. In uses and 
gratifications studies worden gratificaties van dit type geclassificeerd onder de noemer 
'personal reference' of 'self reference'. Dergelijke mediagratificaties vervullen een 
belangrijke socialiserende functie voor de opbouw van de persoonlijke identiteit (Katz et al., 
1974: McQuail et al., 1972). Naar analogie van deze literatuur op het gebied van de uses and 
gratifications duiden we deze schaal voortaan aan als 'SELF-REFERENCE-schaal'. 
 
Tabel 5:  ‘Self-reference’ schaal: gemiddelden en itemcoëfficiënten van uitspraken  

Item Gemiddelde Hi 
In een boek is iemand net als ik    
Ik zou zo willen worden als iemand in een boek   
In een boek doet iemand net als ik    
Ik zou zo willen doen als iemand in een boek doet  
Ik zou zo willen zijn als iemand in een boek is  
Ik zou willen hebben wat iemand in een boek heeft  
In een boek doen ze dingen die ik ook doe   
Ik zou willen durven wat iemand in een boek durft  
Ik herken dingen die in een boek gebeuren 

 

1.56 
1.57 
1.58 
1.70 
1.71 
1.82 
1.85 
1.94 
2.01 

.45 

.52 

.47 

.49 

.44 

.43 

.34 

.36 

.36 

Schaalcoëfficiënt H= .43; rho= .93; n= 2753   

1 Range schaal 1-3 punten per item (1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak) 

 

De vierde schaal wordt gevormd door de categorieën pret, lachen en glimlachen (zie 
Tabel 6). Deze emotiecategorieën verwijzen alle drie naar eufore emoties. Anders dan de 
tevredenheid die in Schaal 2 leek voort te komen uit een gunstige waardering van andere (niet 
inherent eufore) emoties tijdens het lezen (zoals interesse en verbazing), vormen pret, lachen 
en glimlachen juist wel directe eufore emotionele reacties tijdens het lezen van het boek. We 
wilden de naam ‘EUFOOR-schaal’ dan ook in de eerste plaats reserveren voor deze schaal, 

                                                           
25 In eerste instantie werden er twee aparte schalen gevormd; een schaal bestaande uit drie ‘herkenning’ items 
en een schaal die de categorie bewondering en de overige ‘herkenningsitems’ omvatte. Als naar de 
vraagstelling van de items wordt gekeken blijken de eerste drie herkenningsitems over herkennen van 
‘dingen’ te gaan en de overige twee items over het herkennen van ‘personen’. Het samenvoegen van deze 
twee schalen levert echter geen problemen op. Er kan een goed bruikbare schaal worden gevormd (H= .43) 
maar enkele items hebben een Hi coëfficiënt die lager is dan het gehanteerde criterium van .40. Het item ‘In 
een verhaal gebeuren dingen die ik ook meemaak (Hi=0.28) past niet in de schaal. Het is het enige item 
waarin niet wordt verwezen naar het herkennen of bewonderen van personages. 
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waar op een directer en overtuigender manier sprake is van aangename emoties die in direct 
verband met het verhaal optreden.  

Pret en lachen (de uiting van plezier/pret) zouden we kunnen rekenen tot de ‘minder 
gecompliceerde’ emoties. Bij mensen bestaat van oorsprong al een tendens om prettige 
gevoelens bewust en zo frequent mogelijk te willen ondergaan. 
 

Tabel 6 Eufoor schaal: gemiddelden en itemcoëfficiënten van uitspraken  

Item Gemiddelde
1 Hi 

Ik zit haast te schateren om een boek. 
Ik lach hardop bij het lezen van een boek. 
Als ik een boek lees moet ik stilletjes lachen. 
Als ik een boek lees moet ik glimlachen. 
Als ik een boek lees heb ik binnenpretjes. 
Ik heb pret om wat er in een boek gebeurt. 

1.42 
1.43 
1.83 
1.89 
1.89 
2.03 

.53 

.47 

.53 

.48 

.51 

.48 

Schaalcoëfficiënt H= .50; rho= .79; n= 2753   

1 Range schaal 1-3 punten per item (1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak) 

 
De correlaties tussen de vier schalen worden weergegeven in Bijlage 2 (Tabel 19). Uit 

deze tabel blijkt dat de (positieve) samenhang tussen de schalen redelijk sterk is26. 
 

5.5 Conclusie 

De schaalanalyses kunnen worden opgevat als het sluitstuk van de constructie van een 
meetinstrument voor emotionele leesbeleving. Het doel was tweeledig: enerzijds wilden we 
de passendheid (fit) van items binnen categorieën nagaan en anderzijds wilden we een beeld 
krijgen van de dimensionaliteit binnen de categorieën van emotionele leesbeleving. Naar 
aanleiding van de resultaten van de schaalanalyses kunnen we concluderen dat de items 
binnen elk van de verschillende categorieën beantwoorden aan de criteria voor ‘passendheid’ 
ofwel ‘goodness of fit’. Dat wil zeggen dat de items en schalen die wij construeerden naar 
aanleiding van de interviews uit het kwalitatieve onderzoek en naar aanleiding van 
theoretische gegevens over emotioneel belevend lezen, voldoende sterk en betrouwbaar zijn. 
Uit de schaalanalyses blijkt dus dat de vragenlijst die we opstelden geschikt is als 
meetinstrument voor de emotionele leesbeleving. 

Tevens zijn we, door middel van de ‘multiple scaling’ methode, nagegaan of er 
verschillende achterliggende dimensies in de uitspraken over emotionele leesbeleving kunnen 
worden onderscheiden. Uit die analyse bleek dat er vier dimensies onderscheiden kunnen 
worden in het datamateriaal. In de vier dimensies komt onder andere het onderscheid in 
hedonische kwaliteit dat wil zeggen tussen dysfore, eufore en hedonisch onbestemde emotie 
tot uitdrukking. Dit was tevens het belangrijkste theoretische onderscheid dat we bij de 
samenstelling van de vragenlijst tussen de emotiecategorieën hebben nagestreefd. 
 

                                                           
26 Uit de correlatiematrix (Bijlage 2, Tabel 19) blijkt dat alle schalen (positief) met elkaar samenhangen en 
dat deze samenhang bovendien vrij sterk is. De correlatie tussen de dysfoorschaal en de 
kenniswaarderingschaal is het sterkst. De samenhang van de self-referenceschaal met de andere schalen is het 
zwakst, en met name bij de eufoor- en de dysfoorschaal. 



 

 

  6   

 

LEESGEDRAG, AFFECT EN KENMERKEN VAN LEERLINGEN: HET 

SURVEY-ONDERZOEK 
 

6.1 Inleiding 

In de literatuur over affect wordt onderscheid gemaakt tussen emotie en stemming 
(Morris, 1992; Frijda, 1993b).  
Het eerste verschil betreft het feit dat emoties betrekking hebben op een object, op iets of 
iemand in de wereld om ons heen. Met andere woorden, emoties hebben een aanleiding of 
oorzaak. Bij stemmingen is er geen duidelijk object in de buitenwereld, ze hebben betrekking 
op het innerlijk. 
Het tweede verschil betreft het feit dat de duur van emotie begrensd is: ten hoogste enkele 
uren. Stemmingen kunnen weken of zelfs maanden aanhouden (Oatley en Jenkins, 1996).  
Op de derde plaats bevinden emoties zich meestal op de voorgrond van de belevingswereld, 
terwijl stemmingen zich meestal op de achtergrond van de belevingswereld bevinden 
(Morris, 1992). 
Het vierde verschil betreft het feit dat emoties komen en gaan, terwijl de stemming een 
weliswaar wisselend, maar vrij permanent karakter heeft:  

‘Mood and mood change are continuous…we are always in a mood.’ (Morris, p. 264) 

 

Hoewel stemmingen dus meestal slechts op de achtergrond van de belevingswereld 
aanwezig zijn, houden ze wel nauw verband met ons denken en handelen. Zo heeft een 
slechte stemming een negatief effect op cognitie en prestatie (Thayer, 1989). Regulering van 
de eigen stemming is dan ook van groot belang. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het 
gebruik van genotmiddelen zoals alcohol, koffie of nicotine (Thayer, 1989) of door gebruik te 
maken van de media (Zillmann, 1988). Als het lezen van boeken wordt gebruikt als 
hulpmiddel bij regulering van de eigen gestemdheid noemen wij dit intrinsieke leesmotivatie 
(zie hoofdstuk 2). 

 
In dit hoofdstuk hopen we vragen te beantwoorden over het verband tussen leesgedrag 

en de ontwikkeling van emoties (zie Schema 1, eerste onderzoeksvraag, deelvraag b.), 
evenals over het verband tussen leesgedrag en vaardigheid in stemmingsregulering (zie 
Schema 1, eerste onderzoeksvraag, deelvraag a). Ten behoeve van de laatste deelvraag 
werden in de uitsprakenlijst tevens uitspraken over stemmingsregulerend lezen opgenomen. 
Deze werden ontleend aan onderzoek van Tellegen en Catsburg (1987) en zullen in §6.2.1 
verder toegelicht worden. 

 
De enquêtes over emotionele leesbeleving en stemmingsregulerend lezen werden 

ingevuld door een groot aantal scholieren in basis- en middelbaar onderwijs. Alle belangrijke 
gegevens over de opzet en de uitvoering van dit surveyonderzoek worden in dit hoofdstuk 
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besproken alvorens we overgaan tot een beschouwing van de resultaten en een 
beantwoording van alle kwantitatieve onderzoeksvragen.  
 

6.2 Opzet van de survey 

6.2.1 Operationalisatie van begrippen voor intrinsieke leesmotivatie  

 Voor de meting die betrekking heeft op de primair intrinsieke leesmotivatie wordt 
gebruik gemaakt van de lijst met uitspraken over stemmingsregulerend lezen die werd 
opgesteld door Tellegen en Catsburg (1987). De uitspraken werden door de onderzoekers 
ingedeeld in verschillende categorieën. Iedere categorie verwoordt een behoefte aan 
verlichting of bestendiging van een stemming of het verwijst naar een specifieke 
gemoedstoestand waarvoor het lezen soelaas kan bieden. De categorieën zijn: 
- Zoeken naar vergetelheid  

In de categorie vergetelheid wordt een vrij algemene behoefte aan 'het even in een 
andere wereld zijn' of 'even alles om je heen vergeten' verwoord. Deze behoefte aan een 
tijdelijke afwending van het alledaagse leven en de alledaagse zorgen hoeft niet direct te 
worden vooraf gegaan door een duidelijke aanleiding of reden. 
- Verlichten of voorkomen van verveling 

Verveling is een gemoedstoestand of stemming waarbij zich een behoefte aan 
stimulatie kan manifesteren. Er is echter een vorm van verveling die juist kan ontstaan door 
overstimulatie. In die gevallen ontstaat behoefte aan een ander soort stimulatie. Verveling 
wordt ervaren als een onaangenaam gevoel, zonder duidelijke oorzaak of aanleiding. Soms 
ontstaat verveling na een reeks desillusies en mislukkingen. Verveling kan ook de gedaante 
van onaangename spanning aannemen, het gevoel van 'er niet meer tegenop kunnen', een 
onaangenaam hoog spanningsniveau bijvoorbeeld bij een als monotoon, uitzichtloos en/of 
zinloos ervaren taak (Sisyphusarbeid). 
- Voorkomen of verlichten van eenzaamheid  

Eenzaamheid is een gemoedstoestand waardoor behoefte ontstaat aan gezelschap of aan 
ander gezelschap (mensen die jou beter kunnen begrijpen/invoelen dan de mensen in wiens 
gezelschap je verkeert).  

Jongeren zouden, althans in vergelijking met volwassenen, het alleenzijn vaker zelf 
verkiezen. Voor adolescenten is eenzaamheid een kwestie van keuze. Dat geldt overigens 
voornamelijk, zeggen Tellegen & Catsburg (p.91), omdat alleen zijn verkozen wordt boven 
het gezelschap van gezinsleden. Als de keuze echter ligt tussen ‘met vrienden’ of ‘alleen’ dan 
geven jongeren vaak de voorkeur aan ‘met vrienden’. Thuis alleen zijn heeft voordelen.  
- Afleiding zoeken 

De behoefte aan afleiding is een behoefte aan het afwenden van eigen sterke (vaak 
onaangename) gevoelens naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis. Het wegleiden van 
de aandacht van de oorzaak of aanleiding van dergelijke gevoelens door middel van het lezen 
is een vorm van hanteergedrag. Gevoelens waarvan afleiding gezocht wordt betreffen meestal 
vrij specifieke zorgen of problemen die gerelateerd zijn aan gebeurtenissen die meestal 
duidelijk omschreven kunnen worden. 
- Zoeken van rust 

De behoefte aan rust is een behoefte die bestaat uit de wens tot het omlaag brengen van 
het spanningsniveau. Die verhoogde spanning uit zich in een gevoel van 'te veel te doen'. Ook 
hier geldt dat er niet noodzakelijkerwijs een aanwijsbare aanleiding voor de spanning hoeft te 
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zijn. Rust hangt volgens Tellegen en Catsburg sterk samen met vergetelheid; 'even alles om je 
heen vergeten en aldus tot rust komen'. Wellicht is dit verband gerelateerd aan het feit dat 
beide behoeften niet direct een duidelijk aanwijsbare aanleiding hebben zoals de behoefte aan 
afleiding dat wel heeft. 
- Zoeken van afzondering 

De behoefte jezelf af te zonderen komt tot uitdrukking in het afwenden of uit de weg 
gaan van contact met de medemens; alleen willen zijn en geen gezelschap om je heen willen. 
De behoefte aan afzondering is in sommige gevallen gerelateerd aan gevoelens van 
eenzaamheid. Uit het onderzoek van Tellegen en Catsburg bleek dat sommige scholieren 
afzondering nastreven door middel van de leeshandeling, terwijl zij tevens trachten gevoelens 
van eenzaamheid, die met de verkregen afzondering gepaard kunnen gaan, al lezend te 
verlichten. Middels de afzondering wordt ook vaak een betere concentratie bereikt. De 
mogelijkheden tot ontspanning en reflectie, die geboden worden in het boek, kunnen 
resulteren in een betere emotionele gesteldheid zodra het gezelschap van anderen weer wordt 
opgezocht. 
- Zoeken naar spanning en spannende leesstof (graag spanning) 

De voorkeur voor het lezen van spannende boeken komt voort uit de behoefte aan het 
opkrikken van het spanningsniveau. Deze behoefte vormt de tegenpool van de behoefte aan 
rust. Vaak hangt de behoefte aan spanning sterk samen met de gemoedstoestand van 
verveling. 

 
Naast de motieven voor stemmingsregulerend lezen stelden Tellegen en Catsburg 

tevens twee categorieën op voor factoren die de leesmotivatie sterk konden beïnvloeden. 
Deze categorieën werden door ons overgenomen: 
- Leesplezier 

De categorie leesplezier verwijst naar het plezier dat zowel naar aanleiding van het 
intrinsieke lezen voor de affectieve gratificatie, als naar aanleiding van het instrumentele 
lezen voor de informatie kan ontstaan. Echter, uit het onderzoek van Tellegen en Catsburg is 
gebleken dat het leesplezier voor de groep onderzochte mensen sterker samenhangt met het 
lezen naar aanleiding van intrinsieke motieven dan met het lezen voor instrumentele redenen: 
hoe meer lezen voor het humeur, des te groter het leesplezier. 
- Uithoudingsvermogen 

Onder de noemer uithoudingsvermogen vallen uitspraken die verwijzen naar 
verschijnselen die de leesmotivatie en het leesgedrag in het algemeen sterk kunnen 
belemmeren dan wel bevorderen.  

Kinderen laten zich bij het lezen niet alleen belemmeren door persoonlijke kenmerken 
(zich moeilijk kunnen concentreren op de leesstof) maar laten zich ook afleiden van de 
leesstof door externe factoren zoals huiselijke omstandigheden (verstoring van het lezen door 
huisgenoten). In deze categorie komen alleen items aan bod die gaan over het 
uithoudingsvermogen als kenmerk van de leerling. 

 
Na deze belichting van de intrinsieke leesmotieven en enkele daaraan gerelateerde 

factoren als leesplezier en uithoudingsvermogen zullen we hier tot slot nog een centraal 
begrip uit de onderzoeksvraagstelling operationaliseren dat door ons in de vraagstelling is 
verwoord als 'het lezen van boeken'. Hieronder verstaan wij de leesfrequentie bij scholieren. 
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Lezen leerlingen weinig, gemiddeld of veel boeken in vergelijking met hun leeftijdgenoten? 
De leesfrequentie wordt door middel van een beperkt aantal vragen gemeten (zie Bijlage 3 en 
4), welke werden overgenomen uit de studie van Tellegen en Catsburg (1987). Uit de studie 
van deze auteurs bleek dat de door hun gebruikte leesfrequentievragen een goede schaal 
vormden voor de meting van leesfrequentie. 

Volgens sommige onderzoekers is het vaststellen van de leesfrequentie een moeilijke 
zaak, en vereist een betrouwbare meting dat je de leesfrequentie tot op de minuut bepaalt 
(Otter, 1993). Wij hebben zelf enige bedenkingen bij dergelijke 'nauwkeurige' meetmethoden. 
Het lezen met betrokkenheid gaat gepaard met een sterke absorptie die onder andere wordt 
gekenmerkt door het verlies van het tijdsbesef: het heeft dus weinig zin om de betrokken 
lezer opdracht te geven zijn/haar leesfrequentie tot op de minuut vast te stellen. Om die reden 
volstaan wij dan ook met een wat grovere indicatie van de leesfrequentie.  

Van de vier leesfrequentievragen (zie Bijlage 3, vraag 98, 99, 100 en 101) wordt een 
index geconstrueerd die loopt van 0 tot en met 4 punten (zie ook Bijlage 4). Per vraag kunnen 
slechts voor bepaalde antwoordmogelijkheden punten verkregen worden. Hieronder staat in 
een overzichtje voor elk van de leesfrequentievragen weergegeven welke 
antwoordmogelijkheden een punt opleverden op de index. Om tot de frequente lezers 
gerekend te worden moet de leerling 3 punten of hoger scoren op de index. Daartoe moet de 
leerling aan tenminste drie van de volgende vier eisen voldoen (elke voldane eis levert 1 punt 
op):  

 
- Bijna iedere dag in de vrije tijd in een boek lezen (Zie vraag 98). 
- Thuis nog met een boek bezig zijn (Zie vraag 99). 
- De vorige dag nog in de vrije tijd in een boek gelezen hebben (Zie vraag 100). 
- Eén of meer boeken per week uitlezen (Zie vraag 101). 
 

We willen overigens nog opmerken, dat we de leerlingen er uitdrukkelijk op hebben 
gewezen dat de term 'boeken' hier ruim moet worden gezien, en dat daar bijvoorbeeld ook 
stripverhalen en verhalen in tijdschriften onder gerekend kunnen worden.  
6.2.2 Overwegingen over de onderzoeksgroep 

De leeftijd van de leerlingen in onze onderzoeksgroep loopt van 9 tot en met 17 jaar. 
Binnen dit leeftijdsinterval verwachten wij de meeste dynamiek in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling (zie Fischer & Manstead, 1998). Tevens is er een praktische reden voor de 
keuze van dit leeftijdsinterval. Wanneer de ondergrens verder naar beneden zou worden 
geschoven en kinderen jonger dan 9 jaar zouden worden geïnterviewd bestaat het risico dat 
de leesbetrokkenheid voor de jongsten in de onderzoeksgroep een sterk vertekend beeld geeft. 
Die vertekening kan ontstaan doordat kinderen onder de 9 jaar vaak nog te kampen hebben 
met leestechnische problemen die de betrokkenheid bij en de overgave aan de leesstof in de 
weg kunnen staan. Opschuiving van de bovengrens van de leeftijd naar hoger dan 17 jaar zou 
het veel moeilijker maken deze mensen voor onderzoek te bereiken doordat de stroom 
schoolverlaters vanaf die leeftijd in VBO en MAVO op gang begint te komen. 

De jongsten in onze onderzoeksgroep (9-jarigen) zijn vooral te vinden vanaf groep zes 
van het basisonderwijs en de oudsten (17-jarigen) in de vierde klas van het middelbaar 
onderwijs. Besloten werd om binnen dit interval een interval van telkens twee leerjaren te 
kiezen. Voor een analyse van de emotionele ontwikkeling is het niet noodzakelijk om elk 
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leerjaar in de steekproef op te nemen. Bij de keuze van een interval van drie leerjaren lopen 
we het risico dat de ontwikkeling naar leeftijd niet uit de resultaten naar voren komt omdat 
het interval te grof is. Op de basisscholen is dus gekozen voor groep zes en acht en in het 
voortgezet onderwijs voor klas twee en vier. 

 
Voor het onderzoek werden 120 scholen geselecteerd (zie Bijlage 5). Daarbij werd 

rekening gehouden met schooltype, te weten ‘basisonderwijs’, ‘VBO’, ‘MAVO’, ‘HAVO’ en 
‘VWO’, met levensbeschouwelijke achtergrond van de school, te weten ‘Rooms-Katholiek’, 
‘Protestants-Christelijk’ en ‘Openbaar’, en met urbanisatiegraad van het schooldistrict, te 
weten ‘grote stad’ en ‘kleine gemeente’.  

 
6.2.3 Uitvoering van het onderzoek 

De geselecteerde scholen zijn vervolgens aangeschreven met het verzoek medewerking 
te verlenen aan het onderzoek. Dit verzoek is bij het voortgezet onderwijs gericht aan de 
sectie Nederlands van de desbetreffende school. In totaal verklaarden 65 scholen zich bereid 
aan het onderzoek mee te werken. 

De scholen zijn vervolgens door stagiaires (studenten Communicatiewetenschap) 
bezocht. De enquête is gedurende de les Nederlands afgenomen. Na een korte introductie en 
instructie van de stagiaire/projectmedewerker aan de leerlingen zijn de vragenlijsten in de 
klas uitgedeeld. De leerlingen hadden het gehele lesuur (circa 50 minuten) de tijd om de 
lijsten in te vullen maar in de praktijk hadden de scholieren in het middelbaar onderwijs maar 
zo'n 20 minuten nodig. Op de basisschool werd er gemiddeld wat langer over het invullen 
van de lijsten gedaan, namelijk ongeveer 35 minuten.  

 

Uiteindelijk vulden 3025 leerlingen de vragenlijst over leesbeleving en leesmotivatie 
in. Dat het aantal respondenten in de onderzoeksgroep hoger uitviel dan gepland (3025 
respondenten in plaats van 2400) heeft niet alleen te maken met het feit dat er meer scholen 
in de steekproef werden opgenomen (65 in plaats van 60), maar ook met het feit dat het 
gemiddeld aantal leerlingen per klas of groep door ons iets te laag was geschat. In Tabel 7 
staat een overzicht van de verdeling van achtergrondkenmerken over de gehele groep 
leerlingen die aan het onderzoek meededen. De onderzoeksgroep beantwoordde aan alle 
stratificatievoorwaarden die we van tevoren hebben gesteld. 

 

Tabel 7 Leerlingen naar achtergrondkenmerken  

Kenmerk 
 

 Aantal 

Sekse  
 
 
Leerjaar  
 
 
 
 
Schooltype  
 
 

meisjes  
jongens  
 
groep 6  
groep 8 
klas 2  
klas 4  
 
basisschool  
VBO 
MAVO 

1522 
1484 

 
239 
316 
1259 
1198 

 
568 
529 
596 
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Urbanisatiegraad 
 
 
Levensbeschouwelijke 
achtergrond school 

HAVO  
VWO  
 
stad  
platteland 
 
rooms-katholiek 
openbaar 
protestants-christelijk 

630 
702 

 
1562 
1463 

 
1130 
932 
963 

      
In het volgende gedeelte van dit hoofdstuk komen de resultaten van de verschillende 

statistische analyses uitgebreid aan bod. 

6.3 Resultaten survey-onderzoek  

6.3.1 De leesfrequentie 

Om de kwantitatieve onderzoeksvragen van het onderzoek naar emotionele 
leesbeleving te kunnen beantwoorden en de aanwijzingen voor het verband tussen het lezen 
van boeken en de affectieve ontwikkeling vast te kunnen stellen dienen we inzicht te 
verkrijgen in de leesfrequentie van de respondenten.  

Op basis van de leesfrequentie kunnen groepen respondenten samengesteld worden. 
Van de vier leesfrequentievragen is een index geconstrueerd die loopt van 0 (weinig of niet 
lezen) tot en met 4 (veel lezen). Hoe vaak en hoeveel kinderen in hun vrije tijd lezen, is 
gemeten met behulp van de leesfrequentievragen (zie Bijlagen 2 en 3). 

Deze leesfrequentieschaal werd ontleend aan een studie van Tellegen en Catsburg 
(1987) die in het kader van het onderzoeksproject Kind en Boek werd verricht. Uit die studie 
bleek dat de door Tellegen en Catsburg geconstrueerde schaal een goede, betrouwbare schaal 
vormde. 

  
De gemiddelde leesfrequentiescore van alle 3025 leerlingen op de leesfrequentie-index 

(range 0 tot 4 punten) is 2.2 punten. De meisjes lezen gemiddeld meer dan de jongens, 
overeenkomend met respectievelijk 2.5 tegen 1.9 punten. Dit verschil is significant 
(F(1,3004) = 132.70, p<.0001). De leesfrequentie neemt af naarmate leerlingen ouder 
worden; in groep 6 is de gemiddelde leesfrequentie 3.0 punten, in groep 8 van het 
basisonderwijs 2.8 punten, in klas 2 van het voortgezet onderwijs 2.2 punten en in klas 4 nog 
maar 1.8 punten (F(3,3021) = 74.23, p<.0001). Dit dalende patroon doet zich zowel bij de 
jongens (F(3,1480) = 44.43, p<.0001) als bij de meisjes (F(3,1518) = 33.09, p<.0001) in 
ongeveer dezelfde mate voor (zie Tabel 8).  
Tabel 8 Gemiddelde leesfrequentie naar sekse en leerjaar 

 leerjaar    

 groep 6 groep 8 klas 2 klas 4 

meisjes 3.2 3.1 2.5 2.1 

jongens 2.8 2.6 1.9 1.5 

totaal 3.0 2.8 2.2 1.8 

Range: 0-4 punten (0 = weinig tot niet lezen, 4 = veel lezen) 
 

Er wordt wel aangenomen dat meisjes tot ongeveer dertienjarige leeftijd meer lezen dan 
jongens maar dat de verschillen daarna snel kleiner worden (Rosengren & Windahl, 1989). 
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Dat laatste blijkt echter niet uit onze data. Een mogelijke verklaring voor het feit dat meisjes 
een hogere leesfrequentie hebben dan jongens vinden we bij Tellegen en Catsburg (1987, 
p.102) die van mening zijn dat meisjes meer begrensd zijn in de mogelijkheden of 
alternatieven om invulling te geven aan hun vrijetijdsbesteding als gevolg van een beperktere 
bewegingsvrijheid in vergelijking met jongens. Deze beperkte bewegingsvrijheid zou 
voortkomen uit het feit dat meisjes meer ‘beschermd’ worden opgevoed en daardoor meer 
onder toezicht staan en meer thuis worden gehouden. Lezen is een van de bezigheden die nog 
wel tot de alternatieven voor vrijetijdsbesteding binnenshuis behoren. 

 De reden dat de leesfrequentie terugloopt bij de overgang van basisschool naar 
middelbaar onderwijs kan met meerdere factoren samenhangen. Allereerst kan de overgang 
naar een andere school met een andere wijze van leren en een andere inrichting van het 
leerprogramma de kinderen wat uit balans brengen. Kinderen houden op de middelbare 
school door een toename in het huiswerk minder vrije tijd over. Met de overgang naar de 
puberteit, welke ongeveer samenvalt met de overgang naar het middelbaar onderwijs is het 
verder mogelijk dat door veranderende belangstelling en interesses het aantal alternatieven 
voor vrijetijdsbesteding toeneemt. Bij toenemende concurrentie op het gebied van de 
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding kan het lezen onder druk komen te staan. Maar 
verreweg de meest plausibele verklaring voor de afname in leesfrequentie heeft betrekking op 
de overgang van het basisonderwijs naar een curriculum in het voortgezet onderwijs. 
Leesactiviteiten op de middelbare school krijgen al snel het imago van verplichtingen in het 
kader van het ‘lezen voor de lijst’, en raken steeds verder verwijderd van een prettige 
vrijetijdsbesteding. Lezen wordt dan ook voor veel leerlingen die het op de basisschool 
vanzelfsprekend prettig vonden, ineens (huis)werk. Dit feit wordt bijvoorbeeld ook 
geconstateerd door Kruithof (1979) die tevens een verandering in het leerplan voorstelt 
waarin de verplichte lijst niet meer voorkomt. Een dergelijke verandering heeft inmiddels in 
1998 plaats gevonden. Het lezen van boeken op de verplichte lijst is vervangen door het 
opstellen van een zogenaamd ‘leesdossier’. Daarbij heeft de leerling meer keuzevrijheid dan 
voorheen. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan de leesbeleving van de leerling (Dirksen 
en Prak, 1998) (zie ook §2.4). 

De leesfrequentiescores van de scholieren in het middelbaar onderwijs vertonen een 
samenhang met het opleidingsniveau of schooltype; op het VBO en de MAVO is de 
gemiddelde leesfrequentie 1.8, op de HAVO 2.0 en op het VWO 2.3. 
 

6.3.2 De vorming van 'contrastgroepen' in leesfrequentie 

In het voorgaande hebben we gezien dat de leesfrequentie in zekere mate bepaald wordt 
door achtergrondvariabelen als geslacht en leerjaar. Het is niet ondenkbaar dat ook tussen de 
verschillende achtergrondvariabelen een interactie optreedt, bijvoorbeeld wanneer op het 
VBO er wel een verband is tussen geslacht en leesfrequentie maar op het VWO niet. Een 
vorm van contrastgroepenanalyse kan dergelijke interacties aan het licht brengen. We hebben 
de leerlingen gerangschikt op grond van het verband tussen persoons-, en 
omgevingskenmerken (onafhankelijke variabelen als schooltype of geslacht van de leerling) 
enerzijds, en frequentie van leesgedrag (leesfrequentie) anderzijds. Het doel van de 
contrastgroepenanalyse met het programma CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction 
Detector)27

 is na te gaan, in welke subgroepen de leerlingen kunnen worden onderverdeeld 
                                                           
27 CHAID (Kass, 1980) is een segmentatietechniek die vooral wordt toegepast in het marktonderzoek. Het 
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met betrekking tot leesfrequentie. Via deze procedure wordt nagegaan, in hoeverre groepen 
leerlingen die van elkaar verschillen op grond van achtergrondkenmerken tevens contrasteren 
in leesfrequentie. Al in de jaren 70 werden Automatic Interaction Detector- programma's 
gebruikt in onderzoek naar leesgedrag van leerlingen, omdat met deze programma's zowel 
duidelijk wordt welke variabelen een belangrijke rol spelen bij de leesfrequentie, terwijl 
bovendien het aantal naar leesgedrag verschillende subgroepen beperkt kan worden 
(Whitehead, Capey, Maddren & Wellings, 1977). 

Het analyseproces van CHAID is relatief inzichtelijk en eenvoudig. Net als bij een 
regressie-analyse zijn er onafhankelijke variabelen die worden bekeken op de mate waarin zij 
invloed uitoefenen op veranderingen in één afhankelijke variabele, in dit geval de 
leesfrequentie. CHAID splitst de leerlingen op in groepen, op grond van het 
significantieniveau van de samenhang tussen leesfrequentie en kenmerk. 

Voordat de samenhang van een onafhankelijke variabele, of predictor, met de 
afhankelijke variabele wordt berekend, wordt er gekeken of de categorieën van die predictor 
wel significant van elkaar verschillen voor wat betreft hun samenhang met de afhankelijke 
variabele. Wanneer dit niet het geval is worden deze twee categorieën samengevoegd. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen 
 gebeuren dat er een samenhang tussen leeftijd en leesfrequentie wordt gevonden, maar dat 
het verschil tussen kinderen op de basisschool en in de brugklas van het voortgezet onderwijs 
niet significant is. Het is dan beter deze categorieën samen te voegen om zo het verschil met 
overige groepen maximaal te laten zijn. Voor iedere (samengestelde) predictor wordt de 
significantie (p-waarde) berekend. De predictor met de kleinste p-waarde wordt geselecteerd 
en de hele groep wordt vervolgens gesplitst volgens de categorieën van deze predictor. Na 
elke opsplitsing wordt nagegaan of de resulterende groepen nog verder kunnen worden 
opgesplitst op een ander kenmerk28. 

Als afhankelijke variabele fungeert de leesfrequentiescore van de leerlingen, lopend 
van nul tot vier punten. De prediktoren of achtergrondvariabelen die we in de analyse 
betrekken zijn naast sekse en leerjaar de urbanisatiegraad van de gemeente waar de school 
zich bevindt (stad of platteland), het type school (basisschool, VBO, MAVO, HAVO en 
VWO) en de levensbeschouwelijke signatuur van de school (Rooms-katholiek, Openbaar of 
                                                                                                                                                                                
doel van de analyse is een populatie in subgroepen in te delen op basis van een aantal (meestal socio-
demografische) variabelen.  
28 Wanneer een predictor is geselecteerd en de subgroepen zijn afgesplitst begint het gehele proces voor iedere 
subgroep opnieuw met de resterende predictoren.  
Het significantieniveau, waarop een splitsing is gebaseerd, en de grootte van de ontstane subgroepen moeten 
door de onderzoeker zelf op worden gegeven. Als er geen significante predictoren meer over zijn of wanneer er 
bij een verdere splitsing groepen van te geringe omvang zouden ontstaan wordt de CHAID procedure gestopt. 
Voordat een groep wordt afgesplitst geeft CHAID een tabel waarin de p-waarden van de predictoren staan 
vermeld. In deze tabel worden tevens de (samengestelde) categorieën van de predictoren weergegeven. 
Omdat de verschillende categorieën één voor één worden bekeken kan het gebeuren dat een samengestelde 
categorie oorspronkelijke antwoordcategorieën bij elkaar dwingt die niet op elkaar lijken wanneer ze allemaal 
tegelijk worden vergeleken. Zo is het mogelijk dat de verdeling van leesfrequentiescores van kinderen op de 
basisschool lijkt op de verdeling van leerlingen in de brugklas. De categorieën worden dan ook samengevoegd. 
Later kan dan blijken dat de verdeling van deze samengestelde groep weer lijkt op de verdeling van de leerlingen 
in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze categorieën worden vervolgens ook weer samengevoegd 
terwijl bij nadere beschouwing kan blijken dat de verdeling op de basisschool totaal niet lijkt op de verdeling van 
de tweede klas. CHAID voert echter een significantietest uit om te bepalen waar dan het beste de splitsing kan 
komen te liggen (bijvoorbeeld de lagere school ten opzichte van het voortgezet onderwijs of klas 2 tegenover de 
brugklas en de basisschool). 
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Protestants-christelijk). Op basis van bevindingen in het kader van het onderzoeksproject 
Kind en Boek (Tellegen &Catsburg 1987) hebben we theoretische aanwijzingen dat niet 
alleen sekse en leerjaar, maar tevens de zojuist genoemde variabelen schooltype, 
urbanisatiegraad en schoolsignatuur van invloed kunnen zijn op de leesfrequentie.  

Als criteria voor een splitsing op basis van een predictor werd een significantieniveau 
van 5% gehanteerd, waarbij de te vormen subgroep bovendien tenminste 50 leerlingen moest 
omvatten. 

De resultaten van de CHAID-analyse zijn weergegeven in Figuur 2. In die figuur is te 
zien, hoe de analyse stapsgewijs voortschrijdt en na drie splitsingen resulteert in negen 
eindgroepen.  
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Figuur 2  Leesfrequentie opgesplitst naar groepen leerlingen 
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 62% 78% 37% 55% 23% 38% 
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 VBO/MAVO HAVO/VWO VBO/MAVO HAVO VWO 

 30% 43% 15% 22% 38% 

 n=300 n=317 n=281 n=143 n=160 

 GROEP 7 GROEP 4 GROEP 9 GROEP 8 GROEP 6 

 

                

Het percentage geeft het percentage veel-lezers aan in de betreffende groep. 

De negen eindgroepen die uit de analyse resulteerden staan onderstreept aangegeven. 

 
 

Voor elke afgesplitste groep wordt het percentage frequente lezers ofwel ‘veel-lezers’ 
in de desbetreffende groep aangegeven. Om deze percentages te kunnen berekenen werden de 
groepen gesplitst in een groep leerlingen die minder vaak, weinig of niet leest in de vrije tijd, 
en een groep die regelmatig tot veel boeken leest. Om tot de groep 'veel-lezers' gerekend te 
worden moest de leerling 3 of 4 punten scoren op de eerder besproken leesfrequentie-index 
(zie §6.2.1).  

De leerlingen in leerjaar 6 en 8 van de basisschool verschillen niet significant van 
elkaar wat betreft hun leesfrequentiescore; deze groepen zijn bij de CHAID-analyse dan ook 
samengevoegd. Ook tussen het VBO en de MAVO en tussen leerlingen op Rooms-
katholieke, Protestants-christelijke en Openbare scholen zijn geen significante verschillen in 
leesfrequentie (immers, in de analyse worden op grond van deze kenmerken geen groepen 
afgesplitst). 

De eerste en belangrijkste splitsing van de leerlingen geschiedt op basis van leerjaar. 
De scholieren op de basisschool (70% veel-lezers) lezen meer dan de leerlingen in klas 2 
(45% veel-lezers) van het voortgezet onderwijs die op hun beurt weer meer lezen dan de 
respondenten in klas 4 (29% veel-lezers). De ontstane subgroepen kunnen vervolgens alle 
drie weer gesplitst worden op sekse. Meisjes lezen meer dan de jongens in hetzelfde leerjaar. 
De drie groepen meisjes kunnen niet verder meer gesplitst worden. Kennelijk heeft de 
variabele 'schooltype' geen invloed op de leesfrequentie van meisjes. Jongens in klas 2 
kunnen nog worden onderverdeeld in een groep LBO/MAVO (30% veel lezers) en een groep 
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HAVO/VWO leerlingen (43% veel-lezers). In klas 4 kan er wel een onderscheid gemaakt 
worden tussen de jongens op het VWO (38% veel-lezers) en de HAVO (22%). De jongens in 
klas 4 van het VBO lezen het minst (15% veel-lezers). 

 
De uit de CHAID-analyse resulterende eindgroepen 1, 2 en 3 zijn de groepen met de 

meeste veel-lezers; deze groepen bevatten de basisschoolleerlingen en meisjes in de tweede 
klas van het voortgezet onderwijs. In groep 4, 5 en 6 is het aandeel veel-lezers al beduidend 
minder. Het kleinste aantal veel-lezers vinden we in groep 7, 8 en 9. In deze laatstgenoemde 
groepen bevinden zich jongens van het VBO en de MAVO en 4de klas HAVO.  

 

Figuur 3.  Verwachtingen en bevindingen over de relaties tussen achtergrondvariabelen en 

gemeten lees- en emotieconcepten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Vergelijking van verwachtingen en resultaten  

Nu we inzicht hebben in de leesfrequentie en de achtergrondfactoren die, soms ook in 
interactie met elkaar, de leesfrequentie bepalen, kunnen we ons vervolgens bezig gaan 
houden met beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen van het onderzoek 
betreffende de relatie tussen de leesfrequentie en de affectieve ontwikkeling. 

We hebben onze verwachtingen (zie §3.10) over de relaties tussen factoren als 
leesfrequentie, sekse en leeftijd en hun samenhang met de variabelen stemmingsregulerend 
en emotioneel betrokken lezen, in een model (Figuur 3) weergegeven. In dit model hebben 
we tevens onze bevindingen uit de vorige twee paragrafen (6.3.1 en 6.3.2), over de 
achtergrondfactoren die de leesfrequentie beïnvloeden, opgenomen. 
 

Het lezen voor stemmingsbehoud of stemmingsverbetering 

Op de eerste plaats zullen we ons richten op dat deel van de onderzoeksvraag waarin het 
verband tussen het lezen en vaardigheid in de omgang met stemmingen aan de orde is. Dat 
wil zeggen dat we zullen nagaan of de mensen die veel, geregeld of gemiddeld lezen vaker 
een boek lezen om primair intrinsieke leesredenen en dus meer vertrouwd zijn met het 
gebruik van het boek voor mood-management dan mensen die weinig, zelden of nooit lezen. 

Daarnaast zullen we tevens het in de deelvragen aan de orde gestelde verband tussen 
sekse en vaardigheid in stemmingsregulatie en de relatie tussen stemmingsregulerend lezen 
en leerjaar bekijken.  

De data-analyses zullen uitwijzen of meisjes meer dan jongens vertrouwd zijn met het 
lezen voor stemmingsbehoud of stemmingsverbetering, of de intrinsieke leesmotieven van 
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meisjes verschillen van die van jongens en of het inderdaad zo is dat de motieven voor 
intrinsiek, betrokken lezen met de leeftijd (ofwel in ons geval het leerjaar) veranderen.  

 
We kunnen de samenhang van stemmingsverbeterend lezen met leesfrequentie, sekse 

en leerjaar via een regressie-analyse bepalen. Naast de categorieën voor stemmingsregulatie 
hebben we bij deze analyse tevens twee andere categorieën betrokken die sterk verbonden 
zijn met het primair intrinsieke lezen en met de motieven voor stemmingsregulerend lezen, 
namelijk het leesplezier en uithoudingsvermogen. Deze categorieën werden toegelicht in 
§6.2.1. Het uithoudingsvermogen, het vermogen tot het vasthouden van de aandacht bij de 
leesstof, is sterk bepalend voor leesplezier, en leesplezier hangt weer positief samen met de 
bekendheid met het lezen voor 'mood-management'.  

 
Het motief ‘lezen om het spanningsniveau te verhogen’ komt het meest voor van alle 

mood-management categorieën en is alom tegenwoordig bij de geïnterviewde leerlingen; 
97% stemt in met de uitspraken die betrekking hebben op dit leesmotief ofwel 97% scoort op 
categorie ‘soms’ of ‘vaak’ (zie Tabel 9). Daarna volgt het lezen ter verdrijving van de 
verveling; 72% scoort hier soms of vaak. Als minst ervaren leesmotief geldt het lezen voor de 
afleiding; 32% instemming. De geringere score bij dit leesmotief heeft misschien te maken 
met het feit dat de gevoelens die in de items binnen de categorie ‘afleiding’ beschreven 
worden (zie Bijlage 1) zich beter lenen voor directe hantering dan voor secundaire hantering 
door middel van het lezen. Voor de meeste lezers ligt het niet voor de hand om te gaan lezen 
wanneer ze kwaad zijn of zich onterecht behandeld voelen. 

  
Tabel 9 Lezen voor stemmingsregulatie  

 Inzet van leesmotief in %  

Intrinsiek leesmotief 
  

(Bijna)  
nooit 

Soms Vaak n 

Vergetelheid  44 44 12 2990 
Verveling  28 55 17 2989 
Eenzaamheid 48 44 8 2983 
Afleiding  68 28 4 2981 
Rust 44 45 11 2984 
Afzondering 47 41 12 2981 
Graag spanning  3 42 55 2979 
Uithoudingsvermogen 13 47 40 3001 
Leesplezier 13 47 40 2987 

 
 

Voor de uitvoering van regressie-analyses hebben we drie variabelen gebruikt, te weten 
sekse (een nominale dichotome variabele), leesfrequentie (een intervalvariabele zie §6.3.1) en 
leerjaar (een intervalvariabele). Bij de constructie van de variabele leerjaar gingen we uit van 
het feit dat kinderen in leerjaar 6 en 8 respectievelijk in groep 6 en 8 op de basisschool zitten, 
en leerlingen in leerjaar 10 en 12 respectievelijk in klas 2 en klas 4 van het middelbaar 
onderwijs zitten. Tenzij anders vermeld zijn alle in de tabel genoemde ß-waarden significant 
(p < .0001).  

  
Uit de regressieanalyses (zie Tabel 10) blijkt dat het lezen (de leesfrequentie) een positief 
verband vertoont met intrinsieke leesmotivatie. In alle gevallen is dit verband vrij groot en 
significant (p < .0001). Wanneer we een voorwaarde stellen van Beta |ß| > .10, dan voldoen 
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alle verbanden tussen leesfrequentie en primair intrinsieke leesmotivatie 
(stemmingsregulerend lezen) aan deze eis. De samenhang met leesfrequentie is het grootst bij 
de twee categorieën die feitelijk a-typische categorieën zijn in de rij motieven voor 
stemmingsregulerend lezen, namelijk het leesplezier (Beta = .47) en het 
uithoudingsvermogen (Beta = .44). Daarna volgt de relatie met het lezen voor vergetelheid 
(Beta = .38), rust (Beta = .38) en afzondering (Beta = .38). Opvallend is dat bij deze drie 
categorieën van stemmingsregulerend lezen de items geformuleerd zijn op een manier die 
afwijkend is van de formulering van items in de andere categorieën: ‘als ik rustig wil 

worden….’, ‘als ik aan iets anders wil denken.....’, ‘als ik alleen wil zijn.....’. Bij de andere 
items vloeit het lezen min of meer voort uit de stemming (bijvoorbeeld: ‘als ik me verveel ga 
ik een boek lezen’) maar bij de items over vergetelheid, rust en afzondering vloeit het lezen 
voort uit de wil om doelbewust iets aan die stemming te veranderen. Met andere woorden, 
wanneer de stemmingsreparatie expliciet als actief en intentioneel proces in de formulering 
wordt weergegeven zijn de verschillen tussen veel-en weinig-lezers met name groot. De 
samenhang van de categorieën lezen om de spanning (Beta = .26) en lezen voor de afleiding 
(Beta = .26) met leesfrequentie is verhoudingsgewijs het kleinst. 
 

Tabel 10 Stemmingsregulerend lezen, leesplezier en uithoudingsvermogen naar 

leesfrequentie, sekse en leerjaar 

 Regressiecoëfficiënten   

Afhankelijke Variabele Leesfrequentie
a 

Sekse
b
 Leerjaar

c 
R

2
 

Vergetelheid .38 .20 -.10 .24 

Verveling .32 .18 -.13 .20 

Afleiding .26 .16 -.21 .19 

Afzondering .38 .21    -.04** .23 

Eenzaamheid .33 .21 -.12 .22 

Rust .38 .13 -.15 .23 

Voorkeur spannende boeken .26    n.s.    -.05** .08 

Uithoudingsvermogen .44 .19   n.s. .27 

Leesplezier .47 .18   n.s. .29 

a  Range 0-4punten(0 = zelden of nooit lezen, 4 = veel lezen) 

b  Gecodeerd als 0 =jongen, 1 = meisje 

c  Range 6-12 punten(6 = groep 6 b.o., 8 = groep 8 b.o., 10 = klas 2 v.o., 12 = klas 4 v.o.) 

Voor alle ß's geldt p < .0001, met uitzondering van * p < .001, **p < .01, n.s. = niet significant (p > .01) 

Graag spannende boeken = Voorkeur voor spannende boeken 

R 2 = proportie verklaarde variantie   

 
De door ons geuite verwachting (zie §3.10) omtrent de relatie tussen leesfrequentie en 

stemmingsregulerend lezen luidde: scholieren met een hoge leesfrequentie zullen beter 
vertrouwd zijn met, en daardoor vaker en meer genuanceerd gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheid om de leeshandeling in te zetten ter herstel of behoud van het affectieve 
evenwicht. 

Het lijkt er inderdaad op dat frequente lezers beter in staat zijn het lezen doelbewust in 
te zetten wanneer ze iets aan hun stemming willen veranderen en een andere stemming 
nastreven (‘ik wil rustig worden’), maar ook als ze verlichting willen van bepaalde bestaande 
stemmingen. (‘lezen als ik me eenzaam voel’). Het verband tussen leesfrequentie en de 
verschillende aspecten van stemmingsregulerend lezen is positief. Doordat zij door het lezen 
vertrouwd zijn met de stemmingsregulerende mogelijkheden van het lezen zullen de ‘veel-
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lezers’ ook in de toekomst beter en vaker in staat zijn het lezen in te zetten ter behoud, ter 
reparatie, ter verlichting of ter afwending van bepaalde (onaangename) stemmingen. De 
ervaring die frequente lezers hebben met het gebruik van het boek als instrument voor 'mood-

management' zal hun vaardigheid in het adequaat toepassen van deze vorm van secundary 

coping ook sneller doen ontwikkelen.  
 
Wat betreft het stemmingsregulerend lezen in relatie tot sekse zien we in Tabel 11 dat 

meisjes op bijna alle categorieën van het lezen voor 'mood-management' en op de items over 
leesplezier en uithoudingsvermogen hoger scoren dan jongens. Een uitzondering daarop is de 
categorie ‘lezen voor de spanning’; daarbij is geen onderscheid vast te stellen tussen jongens 
en meisjes.  
 

Tabel 11 Stemmingsregulerend lezen naar sekse 

 Inzet voor leesmotief in %   

Intrinsiek leesmotief 
 Sekse

a
 

(Bijna)  
nooit 

Soms Vaak Tau-c n 

Vergetelheid  
 Meisjes 
 Jongens 

 
31 
57 

 
51 
37 

 
18 
6 

-.29 2972 

Verveling  
 Meisjes 
 Jongens 

 
18 
38 

 
59 
51 

 
23 
11 

-.25 2970 

Eenzaamheid  
 Meisjes 
 Jongens 

 
34 
62 

 
54 
34 

 
12 
4 

-.29 2965 

Afleiding 
 Meisjes 
 Jongens 

 
58 
78 

 
36 
21 

 
6 
1 

-.20 2963 

Rust 
            Meisjes 
            Jongens 

 
34 
54 

 
51 
39 

 
15 
7 

-.22 2965 

Afzondering 
 Meisjes 
 Jongens 

 
35 
61 

 
47 
34 

 
18 
5 

-.30 2965 

Graag spanning  
 Meisjes 
 Jongens 

 
1 
6 

 
44 
40 

 
55 
55 

-.02 2961 

Uithoudingsvermogen 
             Meisjes 
             Jongens 

 
7 

19 

 
40 
55 

 
53 
26 

-.30 2983 

Leesplezier 
             Meisjes 
             Jongens 

 
7 

19 

 
41 
54 

 
53 
27 

-.30 2969 

a Gecodeerd als 1 = meisje, 2 = jongen 

-1 ≤ Tau-c ≤ 1, een negatieve Tau-c duidt op minder inzet van het desbetreffende leesmotief bij jongens   

p < .0001 tenzij anders vermeld 

Graag spanning = Voorkeur voor spannende boeken 
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Wat opvalt wanneer we nu weer even terugkijken naar de resultaten van de 
regressievergelijkingen (zie Tabel 10) is dat de samenhang van de categorieën voor 
stemmingsregulerend lezen met sekse over het algemeen kleiner is dan de samenhang van 
stemmingsregulerend lezen met leesfrequentie. De geconstateerde relaties van 
stemmingsregulerend lezen met sekse vallen uit in het voordeel van de meisjes en zijn 
significant (p < .0001). De samenhang is het grootst bij het lezen ter afzondering (Beta = .21), 
ter verlichting van eenzaamheid (Beta = .21) en het lezen voor de vergetelheid (Beta = .20). 
Daarna volgen het uithoudingsvermogen (Beta = .19), het leesplezier (Beta = .18), het lezen 
ter verlichting van de verveling (Beta = .18), het lezen voor de afleiding (Beta = .16) en de 
rust (Beta = .13).  

De redenen dat meisjes vaker hun toevlucht zoeken in boeken als instrument voor 
stemmingsregulatie dan jongens zullen grotendeels overlappen met de redenen die we eerder 
al noemden (zie §6.3.1) met betrekking tot de hogere leesfrequentie van meisjes. In die 
kwestie onderbouwden we ons betoog met argumenten die we ontleenden aan Tellegen en 
Catsburg die van mening zijn dat de normen ten aanzien van vrijetijdsbesteding 
seksegebonden zijn en dat meisjes minder bewegingsvrijheid krijgen dan jongens. Meisjes 
staan meer onder toezicht en hun activiteiten spelen zich vaker af bij, of samen met 
volwassenen. Gelieerd aan die beperkte bewegingsvrijheid is ook het aantal 
bestedingsalternatieven voor de vrije tijd en daarmee tevens het aantal mogelijkheden tot 
afleiding en hantering van onaangename gevoelens (secondary coping) van meisjes begrensd. 
In dit licht biedt het lezen een geschikt alternatief. Het is niet verwonderlijk dat meisjes zich 
af en toe aan de controle en toezicht van ouders willen onttrekken. Het boek biedt daartoe een 
(toevluchts)mogelijkheid. Wanneer de ruimte tot het fysieke ontsnappen aan de ouderlijke 
controle beperkt is, ontsnappen meisjes op symbolische wijze door middel van een boek. In 
categorieën als afzondering en vergetelheid komt de behoefte aan het zich symbolisch 
onttrekken aan de buitenwereld tot uitdrukking. De behoefte aan het lezen ter verlichting van 
de eenzaamheid bij meisjes zou kunnen voortkomen uit het feit dat meisjes in hun 
gelimiteerde bewegingsruimte vaak voor contacten op gezinsleden zijn aangewezen en dat 
zijn niet altijd de mensen door wie zij zich begrepen voelen. Eenzaamheid moet in dat geval 
dan ook uitgelegd worden als ‘existentiële eenzaamheid’; niet een gebrek aan mensen maar 
een tekort aan verwante zielen om zich heen.  

 
Aan de hand van deze resultaten kunnen we ook de verwachting over de samenhang 

van sekse met het stemmingsregulerend lezen onder de loep nemen (zie §3.10). Het betreft 
hier de kwestie of meisjes meer mogelijkheden tot gebruik van de leeshandeling ter 
bevordering van het welbevinden kennen dan jongens. Het antwoord op deze kwestie luidt 
bevestigend. 

Afgezien van de categorie ‘lezen voor de spanning’ scoren meisjes op alle categorieën 
van stemmingsregulerend lezen hoger dan jongens. Datzelfde geldt ook voor het leesplezier 
en het uithoudingsvermogen met betrekking tot de leeshandeling. Niet alleen maken meisjes 
meer gebruik van de stemmingsregulerende mogelijkheden van het lezen, en zijn zij meer 
vertrouwd met het lezen voor stemmingsregulatie in het algemeen, maar het soort stemming 
waarvoor zij in het lezen respijt zoeken verschilt ook van dat van de jongens (zie Tabel 10). 
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Wanneer we tenslotte de kruistabellen (zie Tabel 12) van de leerlingen naar leerjaar 
met elkaar vergelijken dan zien we dat het lezen voor een aantal categorieën van 
stemmingsregulerende leesmotieven met het leerjaar meer afneemt dan voor andere 
categorieën. 

Naar aanleiding van de regressievergelijkingen (terugkijkend naar Tabel 10) kunnen we 
concluderen dat de eerder geformuleerde verwachting dat de mate van het 
stemmingregulerend lezen naar leeftijd (leerjaar) constant zou blijven (zie §3.10), niet door 
de resultaten ondersteund wordt. Het lezen voor mood-management neemt althans voor een 
aantal categorieën van stemmingsverbeterend lezen af bij een vergelijking van leerlingen in 
verschillende leerjaren in het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs. Deze negatieve 
samenhang naar leerjaar is significant.  

De verbanden van stemmingsregulerend lezen naar leerjaar zijn in vergelijking met de 
verbanden van stemmingsregulerend naar leesfrequentie of sekse duidelijk zwakker. De 
samenhang met leerjaar voldoet voor veel categorieën van stemmingsregulatie nauwelijks of 
helemaal niet aan het eerdergenoemde criterium van Beta > .10. Bij de categorie ‘lezen voor 
de afleiding’ is de negatieve samenhang met de variabele leerjaar het grootst (Beta = -.21). 
Daarna volgt de samenhang met het lezen voor de rust (Beta = -.15), het lezen ter verlichting 
van de verveling (Beta = -.13), het lezen ter verlichting van de eenzaamheid (Beta = -.12) en 
het lezen voor de vergetelheid (Beta = -.10). Voor de categorieën ‘lezen voor de afzondering’  
(Beta = -.04) en ‘lezen voor de spanning’ (Beta = -.05) zijn de verbanden nog maar erg klein 
en voor het uithoudingsvermogen en leesplezier is er geen samenhang (p > .01).  
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Tabel 12 Stemmingsregulerend lezen naar leerjaar 
 Inzet van leesmotief in %   

Intrinsiek leesmotief 
 Leerjaar 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak Tau-c n 

Vergetelheid  
          Groep 6 
          Groep 8 
          Klas 2 
          Klas 4 

 
23 
34 
40 
55 

 
57 
49 
47 
38 

 
20 
17 
14 
8 

-.17 
 

2990 

Verveling  
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2  
           Klas 4  

 
12 
17 
25 
37 

 
59 
57 
57 
52 

 
29 
25 
18 
11 

-.18 
 

2989 

Eenzaamheid  
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2 
           Klas 4  

 
26 
36 
44 
59 

 
60 
52 
47 
35 

 
14 
12 
9 
6 

-.17 
 

2983 

Afleiding 
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2 
           Klas 4  

 
40 
46 
66 
81 

 
53 
46 
30 
18 

 
7 
8 
4 
1 

-.21 
 

2981 

Rust 
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2  
           Klas 4 

 
18 
28 
41 
56 

 
63 
54 
46 
37 

 
19 
18 
12 
7 

-.21 
 

2984 

Afzondering 
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2 
           Klas 4  

 
30 
38 
45 
56 

 
56 
49 
42 
35 

 
14 
13 
13 
9 

-.13 
 

2981 

Graag spanning  
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2 
           Klas 4  

 
2 
1 
2 
6 

 
38 
42 
37 
48 

 
60 
57 
61 
47 

-.10 2979 

Uithoudingsvermogen 
           Groep 6 
           Groep8 
           Klas 2 
           Klas 4 

 
4 
5 

11 
20 

 
54 
48 
45 
47 

 
42 
47 
44 
33 

-.13 
 

3001 

Leesplezier 
           Groep 6 
           Groep 8 
           Klas 2 
           Klas 4 

 
6 
5 

11 
18 

 
46 
54 
45 
47 

 
48 
41 
44 
34 

-.11 
 

2987 

p < .0001 tenzij anders vermeld 

-1 ≤ Tau-c ≤ 1, een negatieve Tau-c duidt op minder inzet van leesmotieven met leerjaar 
 

Wellicht kan het sterkste negatieve verband naar leerjaar, bij de categorie afleiding, 
verklaard worden uit het feit dat de kinderen mettertijd andere manieren vinden om de 
aandacht af te leiden van dingen waar ze kwaad over zijn, dingen waar ze over inzitten of 
mensen die onrechtvaardig tegen ze zijn geweest. Eerder constateerden we al dat dergelijke 
gevoelens van onrechtvaardigheid zich eigenlijk niet goed lenen voor een hanteringmethode 
van ‘secondary coping’ omdat ze volgens het principe van stuurvoorrang de gedachten van 
het individu teveel in beslag nemen. Daarnaast hebben zulke gevoelens een duidelijke 
oorzaak die logischerwijs ook een meer oorzaakgerichte aanpak afdwingt. Het zou kunnen 
zijn dat oudere kinderen beter in staat zijn om met dergelijke gevoelens om te gaan en dat 
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oudere kinderen bovendien meer zelfvertrouwen hebben met betrekking tot de uiting ervan. 
Ook is het waarschijnlijk dat een oorzaakgerichter aanpak -het direct boos worden op degene 
die de boosheid veroorzaakt- van oudere kinderen eerder wordt geaccepteerd; jongere 
kinderen lopen sneller het risico beschuldigd te worden van wijsneuzerigheid of gebrek aan 
respect. De kwestie is verder hoe de grotere behoefte aan het lezen voor de rust, verlichting 
van verveling en eenzaamheid en de behoefte aan lezen voor vergetelheid bij leerlingen in het 
basisonderwijs verklaard zou kunnen worden. Leerlingen in het middelbaar onderwijs hebben 
misschien meer of andere middelen ter verbetering van hun humeur en voor de omgang met 
stemmingen. Verder geldt ook voor jongere kinderen, vanwege hun relatieve kwetsbaarheid, 
de wet van de beperkte bewegingsvrijheid met de bijkomstige gelimiteerde 
bestedingsalternatieven en de behoefte zich aan het toeziend oog van volwassenen te 
onttrekken. En ook daar kan het boek weer een pleister op de wonde zijn in het gevecht tegen 
onprettige stemmingen evenals in de zoektocht naar een manier om tijdelijk symbolisch aan 
het wakend oog van ouders te ontsnappen.  

 
We kunnen aan de hand van deze resultaten concluderen dat het lezen voor de 

stemmingsregulatie met de vordering naar leerjaar afneemt.  
Daarnaast moest ook de verwachting dat met het leerjaar veranderingen optreden in het 

soort stemming waarvoor in het lezen respijt gezocht wordt, verworpen worden. Het idee dat 
bijvoorbeeld rond de puberteit (klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs) de motivatie om te 
gaan lezen verschuift van een behoefte aan verlichting van verveling naar verlichting van 
eenzaamheid of een behoefte aan afleiding, is dus niet bevestigd door onze resultaten. Het 
uithoudingsvermogen en leesplezier veranderen met de ontwikkeling naar leerjaar niet29.  

                                                           
29 Weliswaar blijkt in de regressie-analyse dat er geen statistisch significant verband is tussen 
uithoudingsvermogen en leerjaar (bij een significantie niveau van p < .01) maar als we naar de kruistabel 
kijken (tabel 12) dan blijkt dat bij klas 4 toch enige verschuiving in de percentuele verdeling naar 
uithoudingsvermogen is te constateren. 
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Emotionele beleving tijdens het lezen 

Na de bespreking van de resultaten die betrekking hebben op het stemmingsregulerend 
lezen volgt nu een beschouwing van de resultaten over het emotioneel belevend lezen. Het 
betreft hier de resultaten zoals verkregen met het meetinstrument waarin inbegrepen de 
categorieën ‘verplaatsing in het verhaal/identificatie’, ‘fysiologische reacties’ en ‘voorkeur 
voor droevige of grappige boeken’. Dit betekent dat we bij de bespreking van de resultaten 
dus niet uitgaan van de vier achterliggende dimensies zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk (zie §5.4.2). De reden hiervoor is dat de oorspronkelijke emotiecategorieën meer 
nuances aanbrengen in het verschijnsel emotioneel belevend lezen, hetgeen ons meer 
informatie oplevert over de ontwikkeling van emotiekennis. Zo is het onderscheid tussen de 
categorie glimlachen en schaterlachen, die in de EUFOOR-schaal worden samengenomen, 
toch vrij essentieel omdat glimlachen vaak gerelateerd is aan moreel besef. Daarmee indiceert 
glimlachen dus mogelijk een uitgebreider emotiekennis en deze informatie zou verloren gaan 
wanneer we bij de bespreking van de resultaten uit zouden gaan van de grotere (en grovere) 
EUFOOR-schaal.  
Ook is het naar ons idee mogelijk dat analyse van de resultaten, verkregen via de 
oorspronkelijke emotiecategorieën, meer aanknopingspunten bieden voor de 
onderwijspraktijk dan een analyse van slechts die resultaten die verwijzen naar de vier 
eerdergenoemde achterliggende dimensies.  

Bij een bespreking en discussie naar aanleiding van de resultaten over affectieve 
leesbeleving is het essentieel te wijzen op het karakter van de samenhang tussen de 
variabelen leesfrequentie en emotionele beleving van het verhaal of de tekst.  

Onze gedachtengang inzake de relatie 'lezen/emotionele ontwikkeling' was: hoe meer je 
leest, hoe meer en hoe vaker je tijdens het lezen emoties ervaart, hoe gedifferentieerder en 
complexer de emoties die je tijdens het lezen ervaart en toelaat, hoe groter de kans dat je via 
de 'doorleving' van dergelijke emoties je emotiekennis nog verder kunt uitbreiden. ‘Emotions 
are both exercisable and educatable through reading as well,’ meent Solomon (1986, p. 39). 
In het licht van deze uitspraak dienen we de resultaten van ons onderzoek te zien. Deze 
resultaten zijn dus zowel een weerspiegeling van de emotionele beleving van de lezer als een 
reflectie van zijn of haar emotionele ontwikkeling.  

 
Uit frequentietabellen die betrekking hebben op de emotionele leesbeleving (zie Tabel 

13) kunnen we aflezen dat de meest voorkomende emotionele ervaring tijdens het lezen de 
belangstelling of de interesse is: 91% van de respondenten stemt in met de items die 
verwijzen naar belangstelling of interesse tijdens het lezen van boeken of teksten (m.a.w. 
91% scoort hier ‘soms’ of ‘vaak’). Daarna scoren de eufore emoties plezier/pret (81% 
instemming30), blijdschap (80% instemming) en glimlachen (76% instemming) het hoogst. 
Hierop volgen een aantal van de ‘hedonisch onbestemde’ emoties, de empathie (57% 
instemming) en sympathie (52% instemming). Boosheid (40% instemming), verdriet (35% 
instemming), angst (26% instemming) en fysiologische reacties zoals kippenvel en een 
krimpende maag (10% instemming) zijn de emotionele ervaringen die het minst vaak 
optreden tijdens de leeshandeling.  
 
Tabel 13 Emotionele beleving tijdens het lezen  

                                                           
30 Het percentage 'instemming' wordt verkregen door de percentages 'soms' en 'vaak' bij elkaar op te tellen. 
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 Ervaring van emotie  
tijdens het lezen in % 

 

Emotionele leesbeleving  (Bijna) 
nooit 

Soms Vaak n 

Schaterlachen  46 44 10 2991 
Voorkeur grappige boeken  40 47 13 2980 
Pret /Plezier  19 67 14 2980 
Glimlachen  24 68 8 2989 
Blijdschap/tevredenheid  20 73 7 2986 
Interesse  9 35 56 2988 
Verbazing   27 67 6 2985 
Herkenning  42 55 3 2961 
Bewondering   45 48 7 2961 
Fysiologische reactie   90 10 0 2964 
Angst 74 24 2 2977 
Boosheid/Woede  60 38 2 2982 
Verdriet/Droefheid  66 31 4 2949 
Voorkeur droevige boeken 44 45 11 2986 
Sympathie  48 40 12 2971 
Empathie 43 40 17 2972 
Verplaatsing in de tekst 50 39 11 2958 

 

 

Uit de frequentietabel komt nog een opmerkelijk gegeven naar voren. Zo blijkt er een 
vrij groot verschil te bestaan waar het de gewenste droevigheid tijdens het lezen betreft zoals 
deze tot uiting komt in de categorie ‘voorkeur voor droevige boeken’ (56% instemming) in 
vergelijking met de ook daadwerkelijk ondervonden droevigheid naar aanleiding van het 
verhaal (35% instemming). Er bestaat een niet mis te verstaan onderscheid tussen de mate 
van treurigheid die leerlingen graag zouden willen beleven (voorkeur) en wat ze naar 
aanleiding van het tekstcontact ook echt ondergaan. Er valt niet op voorhand te zeggen óf, 
naar aanleiding waarvan, en in welke mate, wij emotioneel getroffen worden door het 
verhaal. De charme van de leesbeleving schuilt deels in het onverwachte, de verrassing. Er is 
met andere woorden geen 1 op 1 relatie tussen werkelijkheid en gewenste gevoelens naar 
aanleiding van het lezen. Dergelijke resultaten vormen een ondersteuning voor de 
overweging die wij eerder uitten in verband met de in de Uses and Gratifications-traditie 
veronderstelde relatie tussen gratificaties die het publiek in de media zoekt ('gratifications 

sought') en gratificaties die het publiek middels het gebruik van de media verkrijgt 
('gratifications derived'). Deze relatie houdt in dat, in tegenstelling tot onze visie en onze 
bevindingen, aan iedere gratificatie altijd een bijbehorende behoefte vooraf zou gaan. Het is 
volgens ons zaak onderscheid te maken tussen gratificaties op het primaire niveau waarnaar 
expliciet door de lezer gezocht wordt en gratificaties op het secundaire niveau waarnaar niet 
expliciet gezocht werd maar die wel werden verkregen.  

  
De resultaten over de emotionele leesbeleving kunnen in verband gebracht worden met 

de gegevens over de leesfrequentie. In Tabel 14 staan de resultaten van een regressie-analyse 
waarin de relatie van de emotionele leesbeleving met de variabelen leesfrequentie, geslacht 
en leerjaar beschouwd worden. De correlatiemaat Beta toont verbanden tussen leesfrequentie 
en emotionele leesbeleving, zij het dat de grootte ervan niet altijd even schokkend is. Voor 
alle emotiecategorieën geldt echter wel dat Beta groter is dan .10. 
 

Tabel 14 Emotioneel belevend lezen naar leesfrequentie, sekse en leerjaar 

 Regressiecoëfficiënten  
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Afhankelijke Variabele Leesfrequentie
a 

Sekse
b
 Leerjaar

c
 R

2
 

Schaterlachen .12  n.s. -.21 .07 

Voorkeur grappige boeken .12  n.s. -.20 .07 

Plezier/pret .23 .07* -.14 .10 

Glimlachen .22 .10 -.09 .09 

Tevredenheid .25 .11 -.10 .11 

Interesse .36 .15     .05** .17 

Verbazing .21   .05** -.08 .07 

Herkenning .12 .08  n.s. .02 

Bewondering .15   -.06** -.15 .05 

Fysiologische reactie .13 .13  n.s. .04 

Angst/vrees .12 .25   -.05** .10 

Boosheid .15 .20 .08 .08 

Verdriet .17 .40 .08 .22 

Voorkeur droevige boeken .11 .42  n.s. .21 

Sympathie .17 .31  -.06* .16 

Empathie .22 .32 .09 .18 

Verplaatsing in de tekst .18   .06**  n.s. .04 

a  Range 0-4 punten (0 = zelden of nooit lezen, 4 = veel lezen) 

b  Gecodeerd als 0 =jongen, 1 = meisje 

c  Range 6-12 punten (6 = groep 6 b.o., 8 = groep 8 b.o., 10 = klas 2 v.o., 12 = klas 4 v.o.) 

Voor alle ß's geldt p < .0001, met uitzondering van * p < .001, **p < .01, n.s. = niet significant (p > .01) 

Graag spannende boeken = Voorkeur voor spannende boeken 

R 2 = proportie verklaarde variantie   

Frequente lezers hebben als gevolg van hun leesfrequentie in vergelijking met minder 
frequente lezers uiteraard een grotere kans om emoties tijdens het lezen te ervaren. Een 
verwijzing naar deze aard van samenhang tussen de leesfrequentie en emotionele 
leesbeleving vinden we in de zinsnede uit het eerder genoemde citaat Solomon (1986) 
‘emotions are exercisable through reading’. Op grond daarvan zou niet alleen te verwachten 
zijn dat er een positief verband zou blijken tussen leesfrequentie en emotionele leesbeleving 
maar bovendien dat deze positieve samenhang voor alle categorieën van emotioneel belevend 
lezen vrijwel even groot zou zijn. De resultaten van dit onderzoek spreken die tweede notie 
echter tegen. De sterkte van de relatie tussen het lezen en de persoonlijke affectieve 
leesbeleving varieert over de verschillende categorieën van emotie.  

De samenhang met leesfrequentie is het grootst bij interesse (Beta = .36). 
Belangstelling of interesse is dan ook een soort algemene voorwaarde om de emotionele 
leesbeleving mogelijk te maken. Naar analogie van de uitspraak ‘zonder belangen geen 
emotie’ zou je tevens kunnen zeggen ‘zonder belangstelling voor de leesstof geen emotionele 
leesbeleving’. In volgorde van sterkte van de samenhang met leesfrequentie volgen na de 
categorie interesse enkele van de categorieën van eufore emotie te weten 
blijdschap/tevredenheid (Beta = .25), plezier/pret (Beta = .23) en glimlachen (Beta = .22) en 
daarnaast tevens empathie (Beta = .22) en verbazing (Beta = .21). Daarna volgen 
‘verplaatsing in de tekst’ (Beta = .18), verdriet/huilen (Beta = .17), sympathie (Beta = .17), 
bewondering (Beta = .15) en boosheid (Beta = .15). De samenhang met leesfrequentie is het 
kleinst voor herkenning (Beta = .12), voorkeur voor grappige boeken (Beta = .12), lachen 
(Beta = .12), voorkeur voor droevige boeken (Beta = .11), fysiologische reacties (Beta = .13) 
en angst/vrees (Beta = .12).  

Het is niet eenvoudig een helder resumé te geven van deze resultaten. Over het 
algemeen hangt leesfrequentie het sterkst samen met eufore emotiecategorieën. De 
samenhang met lachen en schaterlachen is echter weer veel kleiner dan de samenhang met de 
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andere eufore emoties. Het verband tussen leesfrequentie en dysfore emotiecategorieën is, in 
tegenstelling tot onze verwachting (zie ook §3.10), relatief klein. De categorie ‘empathie’, 
welke een aantal items bevat die door respondenten vaak worden geassocieerd met dysfore 
gevoelens, vormt daarop echter een uitzondering en ook de categorieën sympathie en 
verdriet/huilen scoren niet laag. 

 
De verwachting die we naar aanleiding van onze theoretische overwegingen opstelden 

over de relatie tussen leesfrequentie en emotionele leesbeleving, was dat vooral bij dysfore 
emotiecategorieën als droefheid, boosheid en andere meer ‘complexe’ emoties zoals 
empathie en sympathie, de verbanden met leesfrequentie hoog zouden liggen in vergelijking 
met eufore emoties. Deze argumentatie was gestoeld op het idee dat complexe emoties, meer 
dan minder complexe emoties zoals plezier/pret, emotiekennis van het individu 
veronderstellen, onder andere op het gebied van regulatie en hantering van emoties. De 
aanvullende zinsnede uit het citaat van Solomon (1986) ‘Emotions are educatable through 
reading’, zou dus in het bijzonder de complexere emoties betreffen. Wanneer met andere 
woorden het lezen van boeken door ervaring met emoties emotiekennis voedt, zal 
voornamelijk op het terrein van deze kennis over complexe emoties de ‘kenniskloof’ tussen 
frequente en minder frequente lezers groot zijn.  

Vooral het feit dat de samenhang met leesfrequentie bij (enkele van de) eufore emoties 
het grootst is, stemt niet overeen met de verwachting. Het zou evenwel te verdedigen zijn dat 
tevredenheid en blijdschap in vergelijking met andere eufore emoties een zekere mate van 
complexiteit bezitten, daar tevredenheid vaak voortvloeit uit een rechtvaardigheidsgevoel, 
waarvoor kennis over normen en waarden en over recht en onrecht vereist is. Glimlachen kan 
vervolgens weer een uiting zijn van een gevoel van tevredenheid. Een plausibele verklaring 
voor het feit dat de relatie tussen leesfrequentie en plezier/pret relatief sterk is, kunnen we 
echter niet geven.  

 
De resultaten geven aan dat de verwachting dat de emotionele leesbeleving in het 

algemeen stijgt naarmate mensen meer lezen, inderdaad ondersteund wordt. Tabel 14 laat 
zien dat de invloed van leesfrequentie (de Beta-waarden in de tabel) verschillend is voor 
uiteenlopende emotiecategorieën. Dat duidt erop dat de frequentie van het lezen niet voor alle 
emoties hetzelfde leereffect heeft. Het leereffect voor empathie (Beta = .22) is bijvoorbeeld 
groter dan het effect voor schaterlachen (Beta = .12) of voor angst/vrees (Beta = .12). Onze 
verwachting was dat dit leereffect met name zou optreden bij 'complexere' emoties zoals 
empathie en woede/boosheid. Deze verwachting werd echter slechts ten dele door de 
resultaten van het onderzoek ondersteund. Het leereffect betreft deels emotiecategorieën 
waarvoor dit in mindere mate was verwacht, terwijl het bij emotiecategorieën waarvoor dit 
wel verwacht was, niet maximaal is.  

 
De volgende variabele die we met de emotionele leesbeleving in verband willen 

brengen, is de variabele sekse. Naar aanleiding van Tabel 15 kunnen we opmerken dat bij 
jongens de interesse en de eufore emoties tevredenheid/blijdschap, plezier/pret en glimlachen 
het hoogst scoren. De categorieën empathie, sympathie en dysfore emotiecategorieën zoals 
boosheid, voorkeur voor droevige boeken en droefheid/verdriet, scoren bij de jongens laag. 
Bij meisjes ligt deze verdeling heel anders. Weliswaar scoren bij meisjes ook interesse en 
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eufore emoties als tevredenheid/blijdschap, plezier/pret en glimlachen het hoogst. Maar 
anders dan bij jongens het geval is, volgen daarna bij meisjes de categorieën ‘voorkeur voor 
verdrietige boeken’, empathie en sympathie. Het verdriet en de droefenis komt bij jongens op 
de laatste plaats maar meisjes scoren hier met 55% instemming veel hoger. 

 

Regressie-analyse (zie terug naar Tabel 14) toont aan dat de sterkste samenhang tussen 
sekse en emotionele leesbeleving ligt bij de categorieën ‘voorkeur voor verdrietige boeken’ 
(Beta = .42), verdriet/droefheid (Beta = .40), empathie (Beta = .32) en sympathie (Beta = 
.31): meisjes scoren daar veel hoger dan jongens. Ook voor wat betreft angst (Beta = .25) en 
boosheid (Beta = .20) tijdens het lezen is de samenhang met sekse redelijk groot. Tevens 
scoren meisjes significant hoger op interesse en belangstelling (Beta = .15). Bij emoties als 
herkenning, bewondering en verbazing zijn de verschillen klein (Beta < .10). Datzelfde geldt 
voor de eufore emoties. Bij de categorieën glimlachen en tevredenheid/blijdschap is Beta nog 
wel groter dan .10 in het voordeel van meisjes maar bij schaterlachen, pret/plezier en de 
categorie ‘voorkeur voor grappige boeken’ is Beta kleiner dan .10. 

 Er zijn twee aspecten aan deze resultaten waar we in het bijzonder bij stil willen 
blijven staan. Het eerste aspect is het feit dat meisjes hoger scoren op boosheid dan jongens. 
Een overweging, waarbij we eerder al onze bedenkingen uitten is hier in het geding. Het 
betreft de veronderstelling dat er emoties zijn die typisch mannelijk dan wel vrouwelijk zijn 
te noemen. Boosheid zou dan in dat kader gerekend kunnen worden tot de mannelijke emotie 
(zie §3.4). Hier werd door ons tegenin gebracht dat de uiting van de emotie boosheid in het 
kader van de seksespecifieke socialisatie wellicht meer een mannelijke aangelegenheid zou 
zijn, maar dat nog niet per se een indicatie hoeft te zijn voor de persoonlijke beleving van 
boosheid. Op grond van de uitkomsten kunnen we stellen dat meisjes wel degelijk boosheid 
beleven naar aanleiding van het lezen van boeken, en zelfs significant meer dan jongens. 
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Tabel 15 Emotionele leesbeleving naar sekse 

 Ervaring van emotie  
tijdens het lezen in % 

  

Emotionele leesbeleving 
 Sekse

a
 

(Bijna)  
nooit 

Soms Vaak Tau C n 

Schaterlachen  
 Meisjes 
 Jongens 

 
45 
46 

 
45 
43 

 
10 
11 

n.s. 2972 

Voorkeur grappige boeken  
 Meisjes 
 Jongens 

 
40 
40 

 
47 
47 

 
13 
13 

n.s. 2962 

Plezier/Pret  
 Meisjes 
 Jongens 

 
14 
24 

 
52 
51 

 
34 
25 

-.11 2962 

Glimlachen 
 Meisjes 
 Jongens 

 
19 
30 

 
56 
55 

 
25 
15 

-.13 2971 

Blijdschap/tevredenheid 
 Meisjes 
 Jongens 

 
13 
27 

 
58 
54 

 
29 
19 

-.14 2967 

Interesse 
 Meisjes 
 Jongens 

 
4 

13 

 
30 
41 

 
66 
46 

-.22 2970 

Verbazing  
 Meisjes 
 Jongens 

 
22 
33 

 
61 
52 

 
17 
15 

-.10 2967 

Herkenning 
 Meisjes 
 Jongens 

 
38 
47 

 
54 
49 

 
8 
4 

-.10 2944 

Bewondering  
 Meisjes 
 Jongens 

 
47 
44 

  
42 
44 

 
11 
12 

n.s. 2944 

Fysiologische reactie  
 Meisjes 
 Jongens 

 
67 
84 

 
30 
15 

 
3 
1 

-.09 2940 

Angst 
 Meisjes 
 Jongens 

 
62 
86 

 
35 
13 

 
3 
1 

-.24 2959 

Boosheid/Woede 
 Meisjes 
 Jongens 

 
48 
71 

 
43 
25 

 
9 
4 

-.24 2964 

Verdriet/Droefheid 
 Meisjes 
 Jongens 

 
45 
88 

 
46 
12 

 
9 
1 

-.43 2931 

Voorkeur droevige boeken
 Meisjes 
 Jongens 

 
22 
66 

 
52 
28 

 
26 
6 

-.47 2968 

Sympathie 
 Meisjes 
 Jongens 

 
32 
64 

 
48 
31 

 
20 
5 

-.37 2953 

Empathie 
 Meisjes 
 Jongens 

 
26 
59 

 
46 
34 

 
28 
7 

-.39 2954 

Verplaatsing in de tekst
 Meisjes 
 Jongens 

 
47 
54 

 
40 
38 

 
13 
8 

-.09 2940 

a Gecodeerd als 1 = meisje, 2 = jongen 

p < .0001 tenzij anders vermeld 

-1 ≤ Tau-c ≤ 1, een negatieve Tau-c duidt op minder beleving van emotie tijdens het lezen voor jongens   

 

Het andere aspect dat opvalt bij een beschouwing van de resultaten is het feit dat 
meisjes hoger scoren op belangstelling/interesse. Ook deze bevinding gaat in tegen een 
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overweging waarover we eerder al onze twijfels uitspraken. We doelen hier op de bewering 
dat meisjes geneigd zouden zijn tot een persoonlijk betrokken en emotionele wijze van 
mediagebruik terwijl jongens en mannen zouden neigen naar een objectievere, meer 
analytische houding ten opzichte van de inhoud. Interesse of belangstelling, de meer 
‘cognitieve emotie’ die door lezers in onze interviews vaak geassocieerd werd met het 
kritisch lezen en het lezen voor de informatie (instrumenteel lezen), vertoont in ons 
onderzoek echter een sterke samenhang bij de meisjes.  

 
De resultaten van de regressie-analyse ondersteunen de verwachting (zie §3.10) dat 

meisjes meer dan jongens lezen met persoonlijke betrokkenheid en overgave, en dat meisjes 
sommige gevoelens tijdens het lezen van boeken vaker ervaren dan jongens. Op enkele 
categorieën van emotionele leesbeleving echter, verschillen de jongens en meisjes niet of 
nauwelijks van elkaar (zoals bepaalde eufore emoties en emoties als herkenning en 
verbazing). Daarnaast ervaren de meisjes vaker dan jongens gevoelens als boosheid en 
interesse, waarvan vaak wordt aangenomen dat jongens ze vaker zouden hebben, zowel in de 
context van het dagelijks leven als in de context van het mediagebruik en het lezen van 
boeken.  

Meisjes scoren met name hoger op specifieke emotiecategorieën als verdriet, empathie, 
sympathie, angst, boosheid en interesse. Deze emoties worden gerekend tot de complexe 
emoties die binnen de emotiesocialisatie van kinderen een belangrijke betekenis hebben. 

 
Tenslotte bekijken we de resultaten over emotionele beleving tijdens het lezen van 

boeken in relatie tot het leerjaar van de leerlingen in de onderzoeksgroep.  
Wanneer kijken naar de Tabel 16 en we de scholieren in het basisonderwijs vergelijken 

met scholieren in het middelbaar onderwijs, dan valt op dat over het algemeen de emotionele 
beleving wat terugloopt. Bij een vergelijking van deze twee groepen leerlingen ziet het lijstje 
hoogst scorende emoties er voor de eerste vijf emotiecategorieën ongeveer hetzelfde uit. Bij 
zowel de groep scholieren op de basisschool als de groep scholieren in het voortgezet 
onderwijs scoort interesse het hoogst, waarna de categorieën pret, blijdschap, glimlachen en 
verbazing volgen. Het lijstje wordt voor de basisscholieren voortgezet met de categorieën 
schaterlachen en een voorkeur voor grappige boeken. De dysfore emoties en empathie komen 
wat achteraan. In het middelbaar onderwijs scoort empathie en de voorkeur voor verdrietige 
boeken relatief hoog en de categorieën schaterlachen en voorkeur voor grappige boeken 
scoren relatief lager. Emoties als verdriet, boosheid en angst scoren bij beide groepen het 
laagst. 

 

Tabel 16 Emotionele leesbeleving naar leerjaar 

 Ervaring van emotie  
tijdens het lezen in % 

  

Emotionele leesbeleving 
 Leerjaar 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak Tau C n 

Schaterlachen  
 Groep 6  
 Groep 8 
  Klas 2 
 Klas4 

 
18 
28 
48 
54 

 
56 
55 
43 
39 

 
26 
17 
9 
7 

-.18 2991 

Voorkeur grappige boeken     
 Groep 6 
 Groep 8 

 
14 
25 

 
59 
55 

 
27 
20 

-.18 2980 
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 Klas 2 
 Klas4 

40 
49 

48 
42 

12 
9 

Pezier/Pret  
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2 
 Klas 4 

 
7 

10 
19 
24 

 
66 
69 
67 
68 

 
27 
21 
14 
8 

-.14 2980 

Glimlachen 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4               

 
12 
18 
22 
31 

 
75 
69 
69 
63 

 
13 
13 
9 
6 

-.12 2989 

Blijdschap/tevredenheid 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
9 

13 
21 
23 

 
73 
75 
72 
73 

 
18 
12 
7 
4 

-.11 2986 

Interesse 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
5 
4 
7 

12 

 
45 
36 
33 
34 

 
50 
60 
60 
84 

-04 2988 

Verbazing  
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
  Klas 4 

 
18 
20 
27 
32 

 
71 
70 
68 
65 

 
11 
10 
5 
3 

-.10 2985 

Herkenning 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
42 
39 
40 
45 

 
57 
58 
56 
52 

 
1 
3 
4 
3 

n.s. 2961 

Bewondering  
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
34 
32 
42 
55 

 
53 
57 
51 
42 

 
13 
11 
7 
3 

-.16 2961 

p < .0001 tenzij anders vermeld 

-1 ≤ Tau-c ≤ 1, een negatieve Tau-c duidt op minder beleving van emoties tijdens het lezen met leerjaar 
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Vervolg Tabel17 

 Ervaring van emotie  
tijdens het lezen in % 

  

Emotionele leesbeleving 
 Leerjaar 

(Bijna) 
nooit 

Soms Vaak Tau C n 

Fysiologische reactie  
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
84 
88 
90 
92 

 
16 
12 
10 
8 

 
0 
0 
0 
0 

n.s. 2964 

Angst 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
61 
72 
74 
77 

 
36 
25 
24 
22 

 
3 
2 
2 
1 

-.05 2977 

Boosheid/Woede 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
65 
63 
59 
58 

 
33 
34 
38 
40 

 
2 
3 
3 
2 

n.s. 2982 

Verdriet/Droefheid 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
65 
70 
66 
65 

 
33 
28 
31 
31 

 
2 
2 
3 
4 

n.s. 2949 

Voorkeur treurige boeken 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
43 
42 
41 
47 

 
49 
50 
46 
43 

 
8 
8 

13 
10 

n.s. 2986 

Sympathie 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
35 
42 
46 
54 

 
51 
44 
40 
36 

 
14 
14 
14 
10 

-.09 2971 

Empathie 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
48 
46 
41 
42 

 
41 
37 
40 
41 

 
11 
18 
19 
17 

n.s. 2972 

Verplaatsing in de tekst 
 Groep 6 
 Groep 8 
 Klas 2  
 Klas 4 

 
50 
45 
47 
55 

 
41 
42 
40 
37 

 
9 

13 
13 
7 

n.s. 2958 

p < .0001 tenzij anders vermeld 

-1 ≤ Tau-c ≤ 1, een negatieve Tau-c duidt op minder beleving van emoties tijdens het lezen met leerjaar 

 

Wanneer nu we weer terugbladeren naar Tabel 14 dan blijkt uit de regressie-analyses 
dat het verband met leerjaar voor een aantal emotiecategorieën negatief is (zoals voor 
schaterlachen, ‘voorkeur voor grappige boeken’, plezier/pret of bewondering). Voor sommige 
categorieën van emotionele leesbeleving is er geen verband zoals bij de categorie herkenning, 
fysiologische reacties, ‘voorkeur voor droevige boeken’ en ‘verplaatsing in de tekst’. Beta is 
het grootst voor de eufore emotiecategorieën ‘schaterlachen’ (-.21) en ‘voorkeur voor 
grappige boeken’ (-.20). Bij Pret (Beta = -.14) en bewondering (Beta = -.15) wordt de 
samenhang met leerjaar al kleiner. Bij de categorie tevredenheid voldoet Beta nog aan het 
door ons gestelde criterium (|ß| > .10). Voor categorieën als glimlachen, verbazing, boosheid, 
verdriet/droefheid en empathie duikt de samenhang onder het gestelde criterium. Voor een 
aantal emotiecategorieën is de samenhang met leerjaar positief. Dat geldt voor de categorie 
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empathie (Beta = .09), en voor de dysfore emotiecategorieën verdriet/droefheid (Beta = .08) 
en boosheid/woede (Beta = .07).  

 
 De eerste opmerking die we bij de resultaten kunnen plaatsen is dat ondanks dat de 

emotionele leesbeleving voor sommige categorieën enigszins terugloopt naar leerjaar, er ook 
categorieën van emotionele leesbeleving zijn die met de stijging naar leerjaar (weliswaar 
licht) toenemen. Dit geldt met name voor de ontroering in de betekenis van ‘tot tranen 
geroerd zijn’. Zoals we al eerder opmerkten wordt deze beleving van ontroering onder 
literatuurcritici en mensen werkzaam in het literatuuronderwijs over het algemeen gezien als 
kenmerkend voor de onvolwassen en ‘betreurenswaardige’ manier van lezen die kinderen 
erop nahouden. Ten aanzien van de overgang van kind naar puber stemmen onze gegevens 
hiermee niet overeen. Hoe ouder de kinderen worden (en hoe hoger het leerjaar), hoe meer 
hun leesgedrag zich zeg maar ‘op de vochtige paden der ontroering’ begeeft. 

Onze verwachting over de samenhang tussen leerjaar en emotionele leesbeleving (zie 
§3.10) komt gedeeltelijk overeen met de uitkomsten. De positieve samenhang met leerjaar is 
vooral te zien bij de meer complexe emoties als boosheid, droefheid en empathie. De 
beleving van eufore en hedonisch onbestemde emoties tijdens het lezen van boeken neemt 
met de vordering naar leerjaar over het algemeen licht af. 
 
6.3.4 Verschillen in stemmingsregulerend lezen en emotionele leesbeleving tussen 

contrastgroepen 

Bij de bespreking van de resultaten van de regressie-analyses die leidden tot 
beantwoording van de onderzoeksvragen werden telkens de scores vergeleken voor 
stemmingsregulerend lezen en emotionele leesbeleving van groepen leerlingen (bijvoorbeeld 
jongens en meisjes) die waren verdeeld naar een enkele achtergrondvariabele (zoals sekse). 
Eerder hebben we al laten zien dat deze achtergrondvariabelen niet los van elkaar staan maar 
op specifieke wijze met elkaar interacteren. Zo is er een verband tussen leesfrequentie 
enerzijds en aard, mate van emotionele leesbeleving en intrinsiek gemotiveerd 
(stemmingsregulerend) lezen anderzijds. De leesfrequentie, welke zo sterk bepalend is voor 
de emotionele leesbeleving, wordt echter zelf weer beïnvloed door variabelen als sekse en 
leerjaar. Met behulp van een contrastgroepenanalyse (CHAID) hebben we leerlinggroepen 
samengesteld op grond van een ‘mix’ van relevante achtergrondkenmerken in interactie met 
de leesfrequentie. Langs deze weg zijn we in staat in plaats van ‘anonieme’ groepen frequente 
en infrequente lezers, leerlinggroepen met een duidelijke ‘identiteit’ (combinatie van 
relevante achtergrondvariabelen) die van elkaar verschillen in leesfrequentie met elkaar te 
vergelijken wat betreft emotionele leesbeleving en stemmingsregulerend lezen.  

Door middel van een vergelijking van de gemiddelde scores van de negen 
contrastgroepen die werden gevormd op basis van de CHAID analyse, kan onderzocht 
worden in hoeverre contrasten in achtergrondkenmerken en leesfrequentie tevens doorklinken 
in het primair intrinsiek (stemmingsregulerend) lezen en in het emotioneel belevend lezen.  

In de nu volgende tabel staan de gemiddelde scores op stemmingsregulerend lezen van 
de negen leerlinggroepen gerangschikt naar leesfrequentie naast elkaar. 
 

Tabel 17 Gemiddelde scores1 van leerlinggroepen op stemmingsregulerend lezen, 
leesplezier en uithoudingsvermogen bij het lezen 
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 Groep
 

Schooltype
2 

Basis Basis Mid HAVO 
VWO 

Mid VWO VBO 
MAVO 

HAVO VBO 
MAVO 

Klas   2 2 4 4 2 4 4 

Sekse
3 

m j m j m j j j j 

Groepsnummer (zie Figuur 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vergetelheid 2.00 1.76 1.93 1.58 1.75 1.48 1.52 1.34 1.19 

Verveling 2.30 1.94 2.06 1.82 1.92 1.79 1.80 1.52 1.42 

Afleiding 1.76 1.52 1.51 1.25 1.30 1.17 1.23 1.11 1.07 

Afzondering 1.91 1.66 1.90 1.49 1.73 1.51 1.41 1.31 1.22 

Eenzaamheid 1.94 1.67 1.83 1.43 1.65 1.42 1.49 1.27 1.19 

Rust 2.05 1.84 1.84 1.60 1.67 1.52 1.54 1.30 1.25 

Voorkeur spannende boeken 2.58 2.56 2.59 2.68 2.45 2.64 2.47 2.45 2.16 

Uithoudingsvermogen 2.51 2.30 2.52 2.23 2.36 2.14 2.05 1.94 1.74 

Leesplezier 2.52 2.24 2.51 2.28 2.38 2.31 2.03 1.98 1.70 

Percentage Veel-lezers
 

78 62 55 43 38 38 30 22 15 

1  Range 1-3 punten (1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak) 

2  Basis = Basisschool, Mid = Middelbare school 

3  j = jongen, m = meisjes 

 

Na beschouwing van de gemiddelde scores op het lezen voor 'mood-management' 
kunnen we stellen dat op alle categorieën van lezen voor intrinsieke leesvoldoening de 
groepen 9 en 8 (jongens in klas 4 van schooltype VBO/MAVO en HAVO) gemiddeld het 
laagst scoren. In bijna alle gevallen scoren de meisjesgroepen (1, 3 en 5) en de 
basisscholieren (groepen 1 en 2) het hoogst. Een uitzondering vormt de categorie ‘voorkeur 
voor spannende boeken’; daar scoren groep 4 en 6, twee jongensgroepen in het middelbaar 
onderwijs, gemiddeld het hoogst. Op de categorieën leesplezier en uithoudingsvermogen 
scoren alle meisjesgroepen gemiddeld (1, 3 en 5) hoger dan alle de jongensgroepen.  

 

Tabel 18 Gemiddelde scores1 van leerlinggroepen op emotionele leesbeleving 

 Groep
 

Schooltype
2 

Basis Basis Mid HAVO 
VWO 

Mid VWO VBO 
MAVO 

HAVO VBO 
MAVO 

Klas   2 2 4 4 2 4 4 

Sekse
3 

m j m j m j j j j 

Groepsnummer (zie Figuur 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Schaterlachen 1.95 1.99 1.63 1.54 1.53 1.64 1.65 1.55 1.45 

Voorkeur grappige boeken 2.02 2.04 1.70 1.70 1.61 1.71 1.79 1.61 1.51 

Plezier/pret 2.21 2.08 2.02 1.92 1.92 1.97 1.87 1.84 1.61 

Glimlachen 2.02 1.92 1.94 1.82 1.85 1.84 1.78 1.61 1.56 

Tevredenheid 2.09 1.97 1.93 1.81 1.92 1.85 1.80 1.74 1.58 

Interesse 2.56 2.45 2.65 2.51 2.62 2.58 2.28 2.27 1.96 

Verbazing 1.96 1.87 1.81 1.79 1.79 1.81 1.73 1.68 1.50 

Herkenning 1.66 1.58 1.70 1.63 1.63 1.64 1.49 1.65 1.41 

Bewondering 1.75 1.85 1.63 1.69 1.48 1.55 1.65 1.49 1.44 

Fysiologische reactie 1.17 1.11 1.15 1.04 1.13 1.04 1.07 1.02 1.03 

Angst/vrees 1.47 1.22 1.40 1.15 1.38 1.13 1.13 1.16 1.06 

Boosheid 1.46 1.30 1.53 1.37 1.63 1.37 1.29 1.28 1.19 

Verdriet 1.47 1.19 1.59 1.16 1.67 1.13 1.09 1.13 1.07 

Voorkeur droevige boeken 1.80 1.50 2.02 1.47 1.99 1.36 1.35 1.30 1.23 

Sympathie 1.95 1.54 1.94 1.46 1.80 1.38 1.39 1.37 1.25 

Empathie 1.89 1.46 2.04 1.59 2.04 1.70 1.40 1.44 1.32 
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Verplaatsing in de tekst 1.72 1.57 1.71 1.71 1.59 1.58 1.49 1.44 1.38 

Percentage Veel-lezers
 

78 62 55 43 38 38 30 22 15 

1  Range 1-3 punten (1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak) 

2  Basis = Basisschool, Mid = Middelbare school 

3  j = jongen, m = meisjes 

 
De resultaten van de negen leerlinggroepen over emotioneel belevend lezen zijn meer 

complex en zullen daarom uitgebreider besproken worden dan de resultaten over 
stemmingsregulerend lezen. De gemiddelde scores van de leerlinggroepen op de categorieën 
voor emotioneel belevend lezen werden vergeleken in een variantie-analyse. In de tabellen in 
Bijlage 6 (Tabel 20) staan de resultaten van een Scheffé range test die werd berekend binnen 
de variantie-analyse. Deze range test geeft een paarsgewijze vergelijking van de gemiddelde 
scores op emotioneel belevend lezen van de negen leerlinggroepen weer. De resultaten van de 
variantie- analyse laten heel wat significante verschillen tussen leerlinggroepen zien. Bij de 
bespreking van deze resultaten worden de significante verschillen tussen de groepen in grote 
lijnen, gelet op overeenkomsten in achtergrondkenmerken, behandeld. In de onderstaande 
tabel staan de gemiddelde scores op de categorieën voor emotionele leesbeleving van de 
negen groepen leerlingen naast elkaar. 

Uit een vergelijking van de gemiddelden van de groepen leerlingen blijkt dat bij de 
categorieën schaterlachen (F(8, 2959) = 24.80, p<.0001) en ‘voorkeur voor grappige boeken’ 
(F(8, 2949) = 21.93, p<.0001) de basisscholieren (groep 1 en 2) in vergelijking met de andere 
leerlingengroepen hoog scoren. Schaterlachen en een voorkeur voor grappige boeken heeft 
vooral te maken met leeftijd (leerjaar) en niet of nauwelijks met sekse of leesfrequentie. Bij 
pret/plezier (F(8,2949) = 26.25, p<.0001), glimlachen (F(8,2958) = 21.27, p<.0001) en 
blijdschap/tevredenheid (F(8,2955) = 25.44, p<.0001) zijn de verschillen tussen de groepen 
niet opmerkelijk of noemenswaardig. Het feit dat schaterlachen en de voorkeur voor grappige 
boeken leeftijdsgebonden lijken te zijn in tegenstelling tot het glimlachen, de tevredenheid en 
plezier/pret vormt wellicht een indicatie voor het feit dat we hier met verschillende eufore 
emoties te maken hebben (zie ook §4.3.4 'glimlachen'). 

 
Wat betreft interesse/belangstelling (F(8,2957) = 42.36, p<.0001) verschillen de 

gemiddelden van de groepen niet bijzonder van elkaar. Het feit dat meisjes op de categorie 
interesse gemiddeld hoger te scoren dan jongens is een kwestie waar we al eerder bij stil 
hebben gestaan (zie §6.3.4). Ook bij de categorieën verbazing (F(8, 2954) = 16.60, p<.0001) 
en herkenning (F(8,2931) = 9.58, p<.0001) zien we geen ‘belangwekkende’ verschillen 
tussen leerlinggroepen. Wat opvalt bij de scores op de categorie bewondering (F(8,2931) = 
15.61, p<.0001) is dat het juist jongensgroepen zijn die de neiging hebben hogere gemiddelde 
scores te realiseren, terwijl meisjesgroepen daarbij enigszins achterblijven. Wellicht komen 
jongens vaker ‘role models’ tegen in de verhalen die ze lezen, hetgeen hen zowel met 
bewondering als met afgunst kan vervullen. Dat zou gezien de meer op competitie gerichte 
socialisatie (zie §3.4) van jongens ook niet zo heel vreemd zijn.  

Bij ‘fysiologische reacties’ (F(8,2932) = 10.88, p<.0001) en angst/vrees (F(8,2946) = 
33.13, p<.0001) scoren alle drie meisjesgroepen hoger dan alle jongensgroepen. Bij de 
categorie angst/vrees kunnen we spreken van een overduidelijk sekseverschil in beleving 
tijdens het lezen. Bij fysiologische reacties zijn de verschillen tussen de groepen echter niet 
zo erg groot.  
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De scores op boosheid/woede (F(8,2951) = 27.69, p<.0001) geven een lastiger te 
interpreteren beeld. Op de eerste plaats komt uit de analyse duidelijk naar voren dat 
basisscholieren hier relatief laag scoren. Daarnaast zien we dat meisjesgroepen hier wederom 
alle jongensgroepen overtreffen in gemiddelde score. Voor meisjes geldt dat de boosheid naar 
aanleiding van het lezen met het leerjaar toeneemt. De invloed van het leerjaar overtreft bij 
meisjes dus de invloed naar leesfrequentie (deze neemt tenslotte af naar leerjaar). Ook waar 
het de emotie verdriet of droefheid (F(8,2918) = 94.54, p<.0001) betreft en de categorie 
‘voorkeur voor verdrietige boeken’ (F(8,2955) = 101.31, p<.0001) wijken meisjes met hun 
hoge gemiddelden af van jongens. Bij meisjes loopt de droefheid op naarmate het leerjaar 
stijgt. Bij jongens gaat dit precies andersom. Bij meisjes zou er sprake kunnen zijn van een 
effect van emotionele ontwikkeling naar leeftijd. Bij jongens zou er sprake kunnen zijn van 
een bijdrage van de leesfrequentie aan emotionele ontwikkeling maar ook van met de leeftijd 
toenemende gevoelens van sociale (on)wenselijkheid. Bij sympathie (F(8,2940) = 57.53, 
p<.0001) en empathie (F(8,2941) = 65.61, p<.0001) scoren meisjes wederom hoger dan 
jongens. De gemiddelde score van sympathie loopt zowel bij jongens als bij meisjes op 
naarmate de leesfrequentie in de groep stijgt. De gemiddelde score bij empathie loopt op met 
het leerjaar. De negen leerlinggroepen scoren gemiddeld vrijwel even hoog op de categorie 
‘verplaatsing in de tekst’ (F(8,2928) = 10.29, p<.0001).  

Naar aanleiding van de resultaten van variantie-analyses met betrekking tot emotionele 
leesbeleving kunnen we besluiten met de opmerking dat de rangorde van leerlinggroepen 
naar leesfrequentie over het algemeen redelijk gehandhaafd blijft bij een vergelijking van de 
gemiddelde scores over emotionele leesbeleving. Bij eufore emotiecategorieën als 
schaterlachen en een voorkeur voor grappige boeken springen de hoge gemiddelden van de 
basisscholieren in het oog. Bij de overige eufore emoties spelen leeftijd en sekse evenwel 
geen rol van betekenis. Ook de emotie empathie en dysfore emoties als verdriet, boosheid en 
medelijden hebben een relatie met leerjaar. Bij deze categorieën van emotioneel belevend 
lezen geldt dat de gemiddelden stijgen met de toename in leerjaar. Deze trend staat haaks op 
de leesfrequentie die immers met leerjaar afneemt. Verder lijkt de ervaring van emoties als 
empathie, sympathie, verdriet en boosheid tijdens het lezen van boeken vrij sterk gebonden 
aan de variabele sekse. Meisjes laten met hun gemiddelde scores op deze emoties hun 
mannelijke leeftijdgenoten ver achter zich. 

 

6.4 Conclusie naar aanleiding van de resultaten van de survey 

 
De leesfrequentie en de relatie van deze variabele met emotionele leesbeleving en 

stemmingsregulerend lezen blijken in dit onderzoek van essentiële betekenis. 
Achtergrondkenmerken als sekse, leerjaar en schooltype zijn op hun beurt van invloed op de 
mate waarin leerlingen lezen. Een specifieke combinatie van dergelijke 
achtergrondkenmerken levert leerlinggroepen op die sterk met elkaar contrasteren in 
leesfrequentie.  

Om dit aan te tonen werd allereerst een contrastgroepenanalyse uitgevoerd. Uit de 
contrastgroepenanalyse resulteerden negen leerlinggroepen met de meest ‘betekenisvolle’ 
verschillen. Het onderscheid in leesfrequentie tussen deze negen groepen leerlingen had een 
duidelijke relatie met, of weerslag op de mate en de aard van emotionele leesbeleving en het 
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lezen voor stemmingsbehoud of stemmingsverbetering: ook hierin kwamen de verschillen 
tussen de leerlinggroepen tot uitdrukking.  

 
Vervolgens werd de relatie van de variabelen leesfrequentie, sekse en leerjaar met 

stemmingsregulerend en emotioneel belevend lezen onderzocht.  
Het lezen met betrokkenheid en het lezen voor de stemmingsregulatie bleek een veel 

voorkomend verschijnsel bij jeugdige lezers, met name bij veel-lezende jongeren, 
basisschoolleerlingen en alle meisjes.  

 
Frequente lezers gebruiken de tekst vaker ter verlichting, reparatie of behoud van het 

humeur of de stemming dan infrequente lezers. Meisjes, die over het algemeen een hogere 
leesfrequentie hebben dan jongens, lezen naar verhouding ook meer voor stemmingsregulatie 
en scoren hoger op leesplezier en uithoudingsvermogen met betrekking tot het lezen. Alleen 
voor het lezen om het spanningsniveau op te voeren is er geen sekseverschil. Ook verschillen 
jongens en meisjes van elkaar voor wat betreft het soort stemming waarvoor in het lezen 
soelaas gezocht wordt. Meisjes lezen bijvoorbeeld vooral bij een behoefte aan afzondering en 
vergetelheid en ter verlichting van gevoelens van eenzaamheid.  

De relatie tussen leerjaar en stemmingsregulerend lezen bleek niet zo te zijn als wij 
verwacht hadden. Zo bleek het lezen voor primair intrinsieke motieven niet constant te 
blijven, maar met de vordering naar leerjaar terug te lopen. Deze afname geldt voor alle 
categorieën van stemmingsregulatie in meer of in minder sterke mate. De behoefte aan het 
lezen voor de spanning en voor afzondering neemt naar leeftijd licht af, terwijl het lezen voor 
de afleiding verhoudingsgewijs sterk afneemt. Het leesplezier en het uithoudingsvermogen in 
relatie met de leeshandeling lopen naar leerjaar niet terug. 

 De mate waarin leerlingen lezen, hangt verder zowel met de mate van 
leesbetrokkenheid en emotionele leesbeleving, als met de soort emoties die tijdens het lezen 
ervaren worden, samen. De resultaten waren niet geheel in overeenstemming met de 
theoretische verwachtingen. Onze verwachting luidde dat frequente lezers en minder 
frequente lezers van elkaar zouden verschillen voor wat betreft de aard van de emoties die zij 
tijdens het lezen zouden ervaren. De verwachting dat frequente lezers vooral emoties van de 
meer ‘complexe’ soort ondervinden tijdens het lezen, werd slechts ten dele door de resultaten 
ondersteund.  

De uitkomsten van ons onderzoek bevestigen de veronderstelling dat meisjes dergelijke 
emoties als empathie, sympathie, verdriet en boosheid in verbinding met de leesstof vaker 
ervaren dan jongens. Ook op veel andere categorieën van emotionele leesbeleving scoren 
meisjes hoger dan jongens. Bij de categorieën schaterlachen, voorkeur voor grappige boeken, 
plezier, verbazing, bewondering en verplaatsing in de tekst, is het verschil tussen de seksen er 
niet of nauwelijks. De veronderstelling dat oudere leerlingen (2de en 4de klas middelbaar 
onderwijs) dysfore emoties en emoties als empathie en sympathie vaker ervaren dan jongere 
leerlingen, kon in ons onderzoek ook worden bevestigd. Op de andere emotiecategorieën met 
uitzondering van de categorie interesse scoren de basisschoolleerlingen hoger of is er geen 
sprake van verschillen naar leerjaar. 
 



 

 

  7   

 

CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk willen we de onderzoeksvragen en deelvragen, zoals die werden 
gepresenteerd in hoofdstuk 1 (zie Schema 1), opnieuw in herinnering roepen. Op iedere 
afzonderlijke onderzoeksvraag kunnen we nu een antwoord geven. Verder kunnen we 
concluderen of de verwachtingen, die geformuleerd werden aan het slot van hoofdstuk 3, in 
overeenstemming zijn met de resultaten van ons onderzoek. 

 
De eerste onderzoeksvraag die we in dit proefschrift wilden beantwoorden, luidde: 
 

 Welke verschijnselen van emotionele leesbeleving worden door lezers van 

uiteenlopende 

   leeftijd ervaren en hoe kunnen we deze ervaringen in kaart brengen, ordenen en    

  categoriseren? 

 
Het feit dat we niet terug konden terugvallen op onderzoeksgegevens van anderen over 

het fenomeen van de emotionele leesbeleving noodzaakte ons eerst het terrein van het 
emotioneel belevend lezen in kaart te brengen. Daartoe maakten we gebruik van een 
exploratieve onderzoeksmethode te weten 'focused', ofwel half-gestructureerde diepte-
interviews met lezers. We besloten om de geïnterviewden als leidraad voor de ondervraging 
te confronteren met een aantal uitspraken over emotionele leesbeleving. In deze uitspraken 
hadden wij zelf reeds een rubricering aangebracht. De geïnterviewden konden aangeven op 
welk gebied zij vonden dat er uitspraken ontbraken of verdere nuancering behoefden. De 
uitgebreide toelichting van de ondervraagde personen op hun emotionele leesbeleving stelde 
ons verder in staat om de processen van emotionele leesbeleving (de zogeheten emotiescripts; 
zie §3.3 en §4.4), alsmede de factoren die een belangrijke rol spelen in deze processen (de 
zogenoemde 'clues'; zie §4.4), te verhelderen. 

Onze rubricering werd door de ondervraagde personen in het exploratieve onderzoek 
grotendeels ondersteund. De ondervraagden noemden echter ook emoties (als bewondering 
en herkenning) die wij zelf nog niet in uitspraken hadden verwerkt. Daarnaast noemden zij 
verschijnselen die sterk met hun emotionele leesbeleving samenhangen, zoals empathie, 
identificatie met boekpersonages lichamelijke reacties als rillingen of kippenvel. Uit het 
exploratieve onderzoek resulteerden een aantal emotiecategorieën die weer konden worden 
onderverdeeld in items. In totaal waren er 72 items verdeeld over 17 emotiecategorieën (zie 
Bijlage 1).  

 
De resultaten van het exploratieve onderzoek zijn rechtstreeks gerelateerd aan de 

volgende onderzoeksvraag:  
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 Kunnen we een vragenlijst ontwerpen waarmee we de emotionele beleving tijdens het  

lezen van boeken meetbaar kunnen maken?  
 
Op basis van de resultaten uit het exploratieve onderzoek, te weten de lijst met items en 

categorieën van emotioneel belevend lezen, waren we in staat om een meetinstrument 
(vragenlijst) over emotioneel betrokken lezen te ontwikkelen. Het meetinstrument werd aan 
toetsing onderworpen in survey onderzoek dat bestond uit een pilot en een definitief 
onderzoek. De belangrijkste statistische bewerking die we op het survey materiaal hebben 
uitgevoerd met het doel het meetinstrument te valideren, was een schaalanalyse. Op deze 
manier konden we nagaan of de vragenlijst moest worden aangepast en of alle items binnen 
een emotiecategorie wel voldoende bij elkaar pasten, dus of de betekenis van de in de 
categorie bedoelde emotie in de uitspraken wel goed naar voren kwam ('goodness of fit'). Uit 
deze analyses bleek, dat de categorieën en de items binnen die categorieën, voldoende sterk 
en betrouwbaar waren, en derhalve een goed instrument vormden voor meting van de 
beleving van emoties tijdens het lezen.  

Via de multiple scaling methode, een meer explorerende wijze van schaalanalyse, werd 
de mogelijkheid van achterliggende dimensies van emotionele leesbeleving onderzocht. De 
analyse leverde vier dimensies/schalen op, waarin de meest fundamentele verschillen tussen 
dysfore, eufore en meer afstandelijke, evaluatieve gevoelens ten opzichte van de tekst tot 
uitdrukking kwamen. We hebben deze schalen respectievelijk de 'dysfoor'-schaal, de 
'kenniswaardering'-schaal, de 'self reference'-schaal en de 'eufoor'-schaal genoemd. Deze 
dimensies zijn sterk verwant, maar toch kunnen ze worden opgevat als verschillende aspecten 
van één verwant begrip: de emotionele leesbeleving (Mokken, 1971). 

 
 De vragenlijst die we opstelden over emotionele leesbeleving en een lijst met vragen 

over lezen voor stemmingsregulatie, die we ontleenden aan Tellegen en Catsburg (1987), 
werden vervolgens gebruikt in een survey-onderzoek. Met dit onderzoek beoogden we het 
intrinsiek gemotiveerde (stemmingsregulerend) lezen en de emotionele leesbeleving van 
scholieren te meten en daarmee de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: 
 

 In welke mate worden verschillende affectieve verschijnselen ervaren door 

scholieren, en  welke  rol spelen factoren als leerjaar, sekse en leesfrequentie hierin?  

 
 Deze onderzoekvraag hebben we opgesplitst in twee deelvragen namelijk een 
deelvraag die verwijst naar het stemmingsregulerend lezen en een deelvraag die verwijst naar 
het emotioneel belevend lezen: 
         a.  In welke mate worden verschillende intrinsieke/stemmingsregulerende motieven  

              genoemd die voor scholieren de aanzet vormen tot het lezen van boeken, en wat is de 

              rol van leerjaar, sekse en leesfrequentie daarbij? 

        b.  In welke mate worden verschillende verschijnselen van emotionele leesbeleving 

ervaren  

             door scholieren, en wat is de rol van leerjaar, sekse en leesfrequentie daarbij? 

 

 Tot slot konden we de laatste onderzoeksvraag beantwoorden: 
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 Kan het lezen van boeken de affectieve, en in het bijzonder de emotionele 

ontwikkeling  

van het opgroeiend kind bevorderen, en welke rol spelen factoren als leerjaar en sekse in 

deze 

relatie? 

  
 Ook deze onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in twee deelvragen: 
         a.  Kan het lezen van boeken de vaardigheid in het reguleren van gevoelens/stemmingen 

              bevorderen, en welke rol spelen sekse en leerjaar in dit verband?  

         b.  Kan het lezen van boeken de ontwikkeling van kennis over emoties/gevoelens 

              bevorderen, en welke rol spelen sekse en leerjaar in dit verband?  
 
In het algemeen konden we naar aanleiding van de resultaten concluderen dat lezen met 

emotionele betrokkenheid en lezen voor stemmingsregulatie veel voorkomende 
verschijnselen zijn bij jeugdige lezers in het algemeen, en in het bijzonder bij meisjes, 
basisschoolleerlingen en scholieren met een hoge leesfrequentie. 

 
De resultaten over het stemmingsregulerend lezen (zie Schema 1 onder a.) en de 

samenhang met leesfrequentie ondersteunden onze verwachting dat frequente lezers vaker 
lezen voor stemmingsregulatie en daarmee het lezen vaker en vaardiger weten in te zetten als 
instrument voor stemmingsregulatie en stemmingsbehoud. 

Ook de verwachte samenhang van stemmingsregulerend lezen met sekse was aanwezig. 
Meisjes lazen over het algemeen meer voor stemmingsregulatie dan jongens. Verder bleek 
dat aan de leeshandeling van meisjes andere stemmingsregulerende motieven ten grondslag 
liggen dan aan de leeshandeling van jongens. Meisjes lezen bijvoorbeeld vooral meer voor 
afzondering, vergetelheid en ter verlichting van eenzaamheid dan jongens. 

Voor onze verwachtingen omtrent de relatie van stemmingsregulerend lezen met 
leerjaar, te weten het idee dat het stemmingsregulerend lezen niet zou veranderen naar 
leeftijd, konden we geen ondersteuning vinden. Het stemmingsregulerend lezen liep terug 
met de vordering naar leerjaar, in plaats van constant te blijven. Leesplezier en 
uithoudingsvermogen bleven wél constant.  

 
Voor wat betreft het emotioneel belevend lezen (zie Schema 1 onder b.) konden we 

concluderen dat er in lijn met onze verwachtingen een samenhang is met leesfrequentie. De 
mate waarin scholieren lezen beïnvloedt niet alleen de mate van emotionele leesbeleving 
maar ook het soort emoties dat ervaren wordt tijdens het lezen. Voor het idee dat lezers met 
een hoge leesfrequentie meer dan infrequente lezers, emoties ervaren die meer emotiekennis 
veronderstellen, konden we slechts ten dele aanwijzingen vinden. 

De verwachtingen die we hadden omtrent de samenhang van emotionele leesbeleving 
met sekse werden door de resultaten ondersteund. Meisjes ondervonden niet alleen in het 
algemeen meer emoties tijdens het lezen dan jongens, maar vooral ook meer 'complexe' 
emoties zoals dysfore emoties, empathie en sympathie. 

Tevens bleken de resultaten over emotioneel belevend lezen in samenhang met leerjaar 
aan te sluiten bij onze verwachtingen. Oudere leerlingen ondervonden vaker dan jongere 
leerlingen emoties die een grotere emotiekennis vereisen.  
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De leesfrequentie, die in dit onderzoek een cruciale rol speelde, bleek sterk samen te 

hangen met achtergrondkenmerken als sekse, leerjaar en schooltype. Deze 
achtergrondfactoren leverden in combinatie met elkaar verschillende groepen leerlingen op, 
die sterk van elkaar verschillen in leesfrequentie. Een contrastgroepenanalyse (CHAID) 
onderscheidde negen leerlinggroepen met de meest 'betekenisvolle' verschillen naar de 
variabele leesfrequentie. Een vergelijking van de gemiddelde scores van deze leerlinggroepen 
op de verschillende categorieën voor emotionele leesbeleving toonde aan dat de rangorde van 
de groepen naar leesfrequentie redelijk parallel loopt met de rangorde van de groepen in 
gemiddelde leesbelevingsscores. De gemiddelde leesbelevingsscores van leerlinggroepen met 
oudere leerlingen waren voor de categorieën van dysfore emoties, en emoties als empathie en 
sympathie, hoger dan de gemiddelden van jongere leerlinggroepen. Deze positieve trend van 
leesbeleving naar leerjaar gaat lijnrecht in tegen de leesfrequentie die negatief met leerjaar 
samenhangt. 

 Ook lagen de gemiddelde scores van meisjesgroepen op dysfore emoties, empathie en 
sympathie hoger dan die van jongensgroepen.  

  

Implicaties voor vervolgonderzoek 

Tot slot rest ons twee kanttekeningen te plaatsen bij deze studie.  
Het eerste punt heeft betrekking op de methode van onderzoek die de empirische 

ondersteuning van theoretische veronderstellingen en verwachtingen vormt. De 
surveymethode is in het licht van een studie naar emotionele beleving wellicht opmerkelijk. 
Een puur kwalitatieve analyse zou in de ogen van velen meer voor de hand liggend zijn. Wij 
hebben het één gedaan en het ander niet gelaten. Als belangrijk voordeel van de 
surveymethode zagen wij de hoge externe validiteit en grote generaliseerbaarheid van de 
resultaten van het onderzoek. Ons vooropgezette doel was dan ook om naast kwalitatieve 
resultaten te komen tot een meetinstrument voor het verschijnsel emotionele leesbeleving. 
Ons onderzoek vormt daarin geen uitzondering. Aan de studie naar eenzaamheid van De 

Jong-Gierveld (1987) bijvoorbeeld lag een soortgelijk streven ten grondslag: de ontwikkeling 
van een instrument voor het meten van bepaalde affectieve verschijnselen.  

De tweede kanttekening betreft het feit dat de gebruikte surveymethode een nadeel 
heeft. Het causaliteitsprobleem kan met deze methode niet worden opgelost. De relatie tussen 
het lezen en de emotionele ontwikkeling werd aangetoond, maar de vraag of de emotionele 
ontwikkeling een gevolg is van het lezen van boeken of omgekeerd is niet empirisch 
vastgesteld. Zo is het mogelijk dat leesfrequentie en emotionele ontwikkeling beiden 
afhankelijk zijn van een derde gemeenschappelijke factor. Evenwel werd theoretisch 
aannemelijk gemaakt dat in deze relatie de leesfrequentie de onafhankelijke variabele is en de 
emotionele ontwikkeling de afhankelijke. Het empirisch vaststellen van een dergelijke 
causaliteit is een volgende stap binnen het onderzoeksproject ‘Kind en Boek’. Inmiddels zijn 
Tellegen en Frankhuisen in het kader van het project bezig een model, waarin onder andere 
deze causale relatie is opgenomen, te toetsen met Lisrel. 
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SUMMARY (ENGLISH) 

 
Introduction 

The capacity for verbal communication can be regarded as a primary characteristic of 
society. For a long time the prevalent opinion in academic circles was that the aim of written 
communication was, first and foremost, the enrichment and support of knowledge, and to a 
far lesser extent the satisfaction of affective needs (De Vriend, 1996). Language and writing, 
essential characteristics of present-day society, would never have come into being if man had 
not been equipped with reason and understanding, capacities that distinguish human beings 
from other species. Feeling or emotion, still considered by many as the opponent of reason 
(Fischer & Manstead, 1998), was, pre-eminently, experienced and condemned as a 'painful' 
confrontation with, and reminder of, 'the beast in man'. Such negative ideas about affective 
phenomena have come under pressure, especially in recent times, from new opinions that 
have become popular within psychology. Nowadays one is of the opinion that emotions are 
indispensable to human existence and provide a fundamental contribution to information 
processing. However, these new opinions have not yet penetrated all the ranks of scientists. 
So one can also encounter within communication science the opinion that one should have a 
distant and critical attitude toward the content of media. Such an attitude is supposed to be 
typical of the fully-fledged media user who is in search of objective information (see for 
instance Silverblatt, 1995; Silverblatt & Enright Eliceiri, 1997). Personally involved or 
affective media use would, on the other hand, be a characteristic of the not yet fully-grown 
media user. Such media users would not be driven by instrumental motivation or deeper lying 
aims, but be ruled by intrinsic motives and a longing for short-term gratification and 
amusement.  
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Mood Control 

Motivation in accordance with intrinsic needs could threaten the critical and analytical 
use of the media. Intrinsic media users, especially women, are accused of a tendency to leave 
their problems in abeyance and take refuge in a world of fiction and fantasy. This could lead, 
for example, to apathy and the unquestioning acceptance of the status quo. 

However, there are other possible explanations for the need to lose oneself in a story. It 
could simply be a matter of a longing for ‘mental hygiene’. The temporary absence of daily 
cares gives the individual the chance to 'clear' and where necessary to 'freshen up' the mind. 
Surrendering oneself to the text can be used intentionally to retain or to restore an affective 
balance. This helps to maintain a pleasant mood, relieves feelings of loneliness and boredom, 
adapts the arousal level, and creates a state of tranquility, distraction et cetera. An 
interpretation such as this puts intrinsically motivated media behavior in a radically different 
perspective. What drives the involved media user is neither the wish for will-less acceptance 
of, nor a stubborn refusal to act against the daily routine, but precisely the will of the user to 
cope with this routine. Coping with the strains and stresses of daily life succeeds better when 
one is in a state of mental balance than when one is upset or frustrated. 

 
We conducted a survey comprising 3025 pupils in the age group 9-17 years, who 

completed a questionnaire containing items about reading for mood control, intrinsic reading 
motivation and emotional reading involvement. In connection with the results of this survey 
we conclude, as far as reading for mood control is concerned, that frequent readers in the 
research group knowingly make more frequent and more varied use of the mood control 
possibilities of reading than their peers, who read little or not at all. Frequent readers often 
read out of a need for rest and solitude, a need to dispel or relieve loneliness and boredom or 
a need of diversion from tiresome events and problems. The intentional application of the act 
of reading to get rid of a bad mood and to maintain pleasant feelings testifies, to a certain 
extent, to the skillfulness or 'flexibility' shown by the reader in coping with moods and 
feelings. Such skills will be developed further as the reader becomes more familiar with the 
possibilities for mood control by reading. From the results of the research it further appears 
that girls more frequently than boys, are inclined to use the text for improvement of mood and 
to restore their affective balance. The origin of this inclination can be looked for in the fact 
that the socialization of girls is characterized by a greater attention to feeling and to social-
affective development. Girls, therefore, would have a wider knowledge of coping with 
feelings. They know of more possibilities for coping with feelings and, above all, know better 
and more suitable ways of making use of them. The feelings for which girls seek respite 
could have a connection with their limited freedom of movement. The results, with regard to 
the grade of the pupil, did not completely meet with our earlier expectations. The reading for 
mood control decreased for a number of categories according to grade, whereas we had 
expected that reading for mood control would, in general, remain constant but that some 
variation according to grade would occur in the kind of mood for which pupils sought refuge 
in reading. An explanation of these results could be that older pupils make more use of other 
means in order to restore their affective balance. The fact that parents give their children an 
increasing sense of responsibility as they get older and with the concomitant increase in 
freedom allowed them, the number of alternatives for mood control grows at the same time. 
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This extra freedom can mean, for example, going to a pub or disco; activities that are denied 
younger children. 

 

Processes of emotional experience 

As already discussed, in intrinsic media use feelings play a role in the decision to read 
(the primary level). Affective processes can also occur during reading in connection with the 
text and as a result of interaction between the reader and the story (the secondary level). 
These emotional experiences of the reader are evoked as a consequence of transferring 
himself into the story. The nature of this transference can vary form total identification with 
the characters to a more or less detached view of the events described. Processes of emotional 
experience in connection with media use have scarcely ever been a subject for study and 
research in the past. However, sometimes we come across studies of emotional processes 
such as fear and anger resulting in aggression, in connection with media use. Such studies are 
frequently conducted in the highly charged atmosphere of heated social discussions about the 
influence that aggression, atrocities and violence in the media could have on children. Aside 
from this, interest in emotional media experience and especially in the processes of such 
experiences –apart from the results- was scanty, because generally the usefulness of such 
processes was considered questionable. Only in the last few years have there been some 
indications of change, particularly where emotion in the context of television is concerned 
(Wilson & Smith, 1998).  

Yet this is strange. Many media users meticulously describe their emotional 
experiences that they encounter by way of 'living through' or strong involvement with, the 
text. In spite of the fact that they are primarily in search of intrinsic gratification and are not 
intentionally striving for deeper lying 'noble' aims, such affective experiences frequently have 
a great impact on the media user. Media users themselves describe such experiences as 
enriching and valuable additions to their knowledge of life or life experience. Knowledge of 
this kind is just as significant for the individual as the objective knowledge obtained by 
instrumental (critical/detached) media use. In recent publications it is suggested that insight 
into one's own and other people's emotions has a close connection with mental and physical 
health (Manstead & Fischer, 1998). 

The stubborn skepticism towards 'subjective', social-emotional knowledge arises from 
the traditional Renaissance notion about the ideal of knowledge, cognition and understanding. 
Because if this notion feeling and emotion were relegated to the background. 

 
However, at the present time affective phenomena enjoy much scientific and public 

interest. Gradually one has formed a brighter and, at the same time, a happier picture of 
affective phenomena such as emotion. Emotions serve and watch over our personal interests. 
Long before the Renaissance Spinoza expressed the idea that without emotions and passions 
which have grown out of the driving force of self-preservation, mankind would be 
impossible. In the view of Spinoza our affects were served, however, by being led through 
'the light of reason'. In the present vision emotion and reason are no longer seen as separate 
principles but rather as integrated phenomena which cannot function independently of each 
other. Both form part of the information processing system. The human brain collects 
information about emotions and emotional processes, and catalogues it in the form of 
concepts that is to say, emotion scripts. These scripts ensure that the interaction between the 
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individual and his environment proceeds more quickly and in a satisfactory way. Emotion 
scripts contain information or knowledge that has to be learned by the individual. This 
learning process is described as the process of emotion socialization. The term socialization 
indicates here that a process is aimed at by which individual personal interests are at stake as 
are the interests of other people, social environment and society.  

The necessity to take into account the emotional interests of others is a consequence of 
the social needs of human beings that exist alongside the driving force for personal self-
preservation. 

If our capacity to communicate and the use of language are accepted as fundamental 
characteristics of society, then human empathy, that is to say knowing the capacity to enter 
into the thoughts and feelings of one's fellow man, should also be accepted. 

Emotion-socialization is a continuing process in which emotional experiences and 
emotion knowledge accumulate as we get older. This learning process has for every person a 
unique but nonetheless comparable content. Systematic differences in the progress and 
content of affect-socialization exist, however, between different cultures but also, for 
example, between men and women. Such differences are due to cultural and gender 
stereotypes within society. 
 

Emotion-socialization 

Emotion-socialization –the gathering of knowledge about emotions and the acquisition 
of skills in coping with emotions- are crystallized in the contact of the individual with his 
social environment. One learns through personal experience and by observation of emotion 
situations in which others are involved. Our empathizing capacity gives us moreover an 
opportunity to experience the feelings of others and to add such experience to our emotion 
knowledge.  

Not only do we ourselves, and others in our direct physical or social environment, 
contribute to this learning process. Experience with emotion-processes can also come from 
contact with the media. This is sometimes described as 'framed experience'. Empathy and 
involvement in media content bring about the feelings and emotions that we experience on 
account of the events described. This 'framed experience' can provide an important 
contribution to emotion-socialization (Buck, 1988). 

Feelings, which we experience on account of events in books and films, are actually 
rather enigmatic. In some cases this emotion experience is so bizarre as to almost defy 
description, for example when the events described, arouse extremely disagreeable feelings or 
terror, loathing or distress. Remarkably, such strong feelings can be evoked in connection 
with purely invented, fictional events in which we seem to have no personal interest 
whatever. Moreover it is remarkable that we are prepared to accept these strong feelings 
without resistance, notwithstanding their unpleasant nature. Now this is precisely the secret 
behind the success of this formula. The experience of feelings which we are inclined to avoid 
(and for that reason perhaps we have scant emotion-knowledge of them) but in the media 
context are willingly prepared to endure, offers a unique opportunity for 'emotion training'. 
Personal involvement ensures the authenticity of the feelings, while the possibility to take a 
distance by stepping out of the 'emotion play' guarantees the emotional 'safety' of the media 
user. 
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This is the point at which the paths of the personally involved reader and the science of 
emotion meet. The involved reader describes his emotional reading experiences as enriching 
experiences, which contain a valuable addition to his existing emotion-knowledge. The 
scientist occupies himself in the area of emotion theory and underlines these experiences of 
the reader by pointing out the essential contribution which emotional reading experiences can 
provide for emotion-socialization. 

It may now be evident how valuable and useful emotionally involved media use can be 
and how important it is to stimulate this involvement. This is of particular interest where 
media use with respect to the reading act plays a role, as in the reading of books. Reading is a 
skill and an activity on which the school clearly puts its stamp. The school takes pains not 
only to regulate the reading material (obligatory literature), but also to prescribe the attitude to 
reading. What they propagate regarding reading attitude is reflection, criticism and 
detachment. The involved reading attitude is, more often than not, ignored and in some cases 
even discouraged.  

 

Inventory of processes of emotional reading experience  

Form half-structured in-depth interviews within the framework of this study, it appears 
that many people meet with emotional reading experience. Alongside the pleasure that these 
people experience in intrinsically motivated reading, it appears from their comments how 
much importance they attach to the educational value that these emotional experiences have 
for them. The variation in feelings which occur during reading, and which are experienced in 
accordance with the text, is enormous. Along with pleasant feelings such as satisfaction, joy 
and pleasure, and inherently unpleasant feelings such as fear, sadness and anger, people also 
experience feelings, which are of indeterminate valence, or of which the hedonic tone can 
vary. By way of illustration of the latter class of feelings we can speak of experiences of 
'recognition', 'astonishment' and 'interest'. The degree of transference into the story is a factor 
that also determines the feelings experienced in relation to the events described. This 
transference can fluctuate from a complete identification with the characters in the story to a 
more detached spectator-text relationship. Sympathy -i.e. emotions with respect to characters- 
and empathy –i.e. identification with the feelings of the characters- are examples of relations 
with players in the story. To both of these emotions we have devoted particular attention in 
our research. Emotions which refer to interest, and which continue to play a role in the whole 
reading process and reflect the fascination of the reader for the text, seem to be the principal 
emotions evoked with regard to reading.  

From what the interviewees have told us about their emotional reading experience, 
firstly, we were able from their descriptions of the progress of such emotional processes, to 
discover regularities on the basis of which qualitative emotional experiences during reading 
could be described.  

Secondly, we were able to make an inventory of the many 'views' of emotionally 
experienced reading for the purpose of arranging them in categories. These categories and the 
statements (which contain nuances) within them, form the basis for a measuring-instrument 
of emotional reading experience by which the possibility to determine this phenomenon 
quantitatively, came within hand reach. 

After the measuring-instrument had successfully withstood various tests, we were able 
to start the quantitative part of the study. 
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Survey-research into emotional reading experience  

With the survey-research, for which pupils in the age group 9-17 years completed a 
questionnaire about emotional reading experience, we aimed at a number of generalized 
statements concerning the affective experience of pupils during reading. 

From the results of the survey on emotionally involved reading it seems that the 
relationship between reader and text can produce emotions to a high degree and of a great 
variety. Frequent readers more often experience emotions during reading and their emotional 
experiences are more differentiated and more varied than in the case of less frequent readers. 
In particular frequent readers more often experience emotions such as interest, pleasure, 
contentment, empathy and astonishment. These results are only partially in accordance with 
our expectations. We had more or less expected that the difference in scores between frequent 
and infrequent readers would be the smallest for the categories 'burst of laughter' and 
'preference for amusing books'. But particularly with emotion categories such as 
'sorrow/crying', 'anger' and 'preference for sad books' we had expected greater differences 
according to reading frequency. 

Further to this, we were able to establish from the survey results that girls experience 
emotions more frequently during reading than do boys. This can be explained by the fact that 
the socialization of girls is directed more towards social-emotional development. At the same 
time it is striking that girls more often experience feelings of anger, rage and irritation –
emotions which are usually stamped as typically 'manly'- than do boys. Also, girls experience 
emotions that refer to interest and which seem to be closer to the supposed objective reading 
behavior of boys, more often than boys. 

As pupils get older certain forms of emotional reading experience tend to diminish. 
However, where complex emotions are concerned such as empathy, anger and sorrow in 
accordance with the text, a light increase according to age applies. The assertion that 
emotional reading experiences are childish and immature is refuted by these research results. 

 

Educational implications 

To ignore personal reading involvement in education means to ignore the chance to put 
in the pupil's hands an instrument that can provide an important contribution to emotional and 
social development. An instrument, moreover, that provides the key to reading pleasure and 
an important chance to develop the reading habit which might otherwise elude the pupil. 

In education it would help the pupil if the reading attitude of involvement and surrender 
as well as the attitude of detachment and criticism were stimulated, and if the skills to 
alternate as efficiently as possible between the two reading attitudes, were also imparted to 
the pupil.  
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SAMENVATTING (NEDERLANDS) 
 

Inleiding 

Het vermogen tot verbale communicatie kan worden beschouwd als een primair 
kenmerk van een samenleving. Van oudsher gold in academische kringen dat verrijking en 
ondersteuning van de cognitie het doel van informatie was, in tegenstelling tot het streven 
naar vermaak en bevrediging van affectieve behoeften (De Vriend, 1996). Taal en schrift, 
essentiële kenmerken van de samenleving, hadden nooit het licht kunnen zien wanneer de 
mens niet was toegerust met rede, verstand, ofwel datgene wat ons mensen onderscheidt van 
andere diersoorten. Het gevoel of de emotie, nog steeds door velen beschouwd als opponent 
van de ratio (Fischer & Manstead, 1998), werd bij uitstek ervaren en veroordeeld als 
'pijnlijke' confrontatie met, en herinnering aan 'het beest in de mens'. Dergelijke negatieve 
ideeën over affect en emotie kwamen onder druk te staan van nieuwe inzichten die vooral in 
het laatste decennium binnen de psychologie opgang hebben gemaakt. Tegenwoordig is men 
van mening dat emoties onontbeerlijk zijn voor het menselijk bestaan en een fundamentele 
bijdrage leveren aan processen van informatieverwerking. Toch zijn deze nieuwe inzichten 
nog lang niet binnengedrongen in alle wetenschappelijke gelederen. Zo kan men ook binnen 
de communicatiewetenschap de overweging aantreffen dat een houding van afstand en kritiek 
ten opzichte van de inhoud, welke kenmerkend zou zijn voor de volwaardige mediagebruiker 
die op zoek is naar objectieve informatie, te verkiezen is (onder andere Silverblatt, 1995; 
Silverblatt & Enright Eliceiri, 1997). Persoonlijk betrokken, ofwel affectief mediagebruik, 
zou tekenend zijn voor de onvolwassen mediagebruiker. Dergelijke mediagebruikers zouden 
niet gedreven zijn door instrumentele motivatie en dieper gelegen doelen, maar beheerst 
worden door intrinsieke motieven en een verlangen naar kortstondige affectieve gratificatie 
en vermaak.  
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Stemmingsregulatie 

Motivatie met betrekking tot de bevrediging van intrinsieke behoeften zou het kritisch 
en analytisch mediagebruik zelfs kunnen bedreigen. De intrinsieke mediagebruikers, 
waaronder naar verluid vooral vrouwen, worden beticht van een neiging de eigen problemen 
uit de weg te gaan door te vluchten in een wereld van fictie en fantasie. Dat zou bijvoorbeeld 
impliciet kunnen leiden tot apathie en het verzetsloos accepteren van de gevestigde orde en 
bestaande maatschappelijke wantoestanden.  

Er is echter ook een andere uitleg mogelijk waarmee de behoefte zichzelf te verliezen 
in het verhaal verklaard kan worden. Het zou eenvoudigweg een kwestie kunnen zijn van een 
verlangen naar ‘mentale hygiëne’. De tijdelijke verwijdering van het alledaagse bestaan geeft 
het individu de kans om de geest ‘schoon te houden’ en waar nodig ‘op te frissen’. De 
overgave aan de tekst kan doelbewust gebruikt worden om de affectieve balans te behouden 
of te herstellen. Het houdt een prettige, genoeglijke stemming in stand, verlicht gevoelens van 
eenzaamheid en verveling, herstelt het spanningsniveau en brengt vergetelheid, rust, afleiding 
van problemen et cetera. Een interpretatie als deze plaatst het intrinsiek bewogen 
mediagedrag in een radicaal ander perspectief. Wat de betrokken mediagebruiker drijft is niet 
de wens tot willoze acceptatie van, of hardnekkige weigering van actie tegen de routine van 
alledag maar juist de wil om deze slagvaardig tegemoet te treden. Adequaat slagvaardig 
optreden lukt nu eenmaal beter vanuit een zeker mentaal evenwicht.  

 
Wij voerden een survey uit waarin 3025 scholieren in de leeftijd van 9-17 jaar 

participeerden en een vragenlijst invulden met items over stemmingsregulerend lezen, 
intrinsieke leesmotivatie en emotionele leesbetrokkenheid. Op basis van de resultaten van dit 
survey-onderzoek kunnen wij concluderen dat de frequent lezende scholieren, vaker en 
afwisselender gebruik weten te maken van de stemmingsregulerende mogelijkheden die de 
leeshandeling te bieden heeft dan hun leeftijdgenoten die weinig of helemaal niet lezen. 
Frequente lezers lezen vaker uit een behoefte aan rust en afzondering, een behoefte aan 
verdrijving of verlichting van de eenzaamheid en verveling of afwending van vervelende 
gebeurtenissen, problemen et cetera. De doelbewuste toepassing van de leeshandeling ter 
bezwering van het slechte humeur en ter behoud van aangename gevoelens getuigt van een 
zekere mate van vaardigheid of ‘lenigheid’ in de omgang met stemmingen en gevoelens. 
Dergelijke vaardigheden zullen zich verder ontwikkelen naarmate de lezer meer vertrouwd 
raakt met de affectregulerende mogelijkheden van het lezen. Uit de resultaten van het 
onderzoek bleek verder dat meisjes vaker dan jongens geneigd zijn de tekst te gebruiken ter 
reparatie van de stemming en ter herstel van de affectieve balans. De oorzaak van deze 
neiging zou gezocht kunnen worden in het feit dat de socialisatie van meisjes gekenmerkt 
wordt door een grotere aandacht voor het gevoel en de sociaal-affectieve ontwikkeling. 
Meisjes zouden dan ook een bredere kennis hebben over de hantering van, of omgang met 
gevoelens. Zij kennen meer hanteringinstrumenten en -mogelijkheden en weten er bovendien 
beter en doelmatiger gebruik van te maken. De gevoelens waarvoor meisjes respijt zoeken, 
zouden verband kunnen houden met hun beperkte bewegingsvrijheid. De resultaten met 
betrekking tot het leerjaar van de scholieren voldeden niet volledig aan onze tevoren gestelde 
verwachtingen. Het stemmingsregulerend lezen neemt voor een aantal categorieën naar 
leerjaar af. Wij hadden daarentegen verwacht dat het lezen voor de stemmingsregulatie in het 
algemeen constant zou blijven, maar dat er mogelijk wel een verschuiving naar leerjaar zou 
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plaatsvinden in het soort stemming waarvoor de leerlingen in het lezen toevlucht zoeken. Een 
verklaring voor het gevonden resultaat zou kunnen zijn dat de oudere leerlingen steeds meer 
gebruik gaan maken van andere middelen om hun affectieve evenwicht te herstellen. Het feit 
dat ouders hun kinderen naarmate zij ouder worden steeds meer verantwoordelijkheid geven, 
waardoor hen bovendien meer vrijheid wordt gegund, doet het aantal alternatieven voor 
stemmingsregulatie tevens groeien. Men kan daarbij denken aan voor lezen alternatieve 
activiteiten als uitgaan. 

 

Emotionele belevingsprocessen 

Bij het intrinsieke mediagebruik spelen gevoelens niet alleen een rol bij de zojuist 
besproken motivatie die bepalend is voor de beslissing om te gaan lezen (het primaire 
niveau). Ook tijdens het lezen, naar aanleiding van de tekst en als gevolg van de interactie 
tussen de lezer en het verhaal kunnen zich affectieve processen manifesteren (het secundaire 
niveau). Deze emotionele ervaringen worden aan de lezer ontlokt naar aanleiding van een 
verplaatsing in de tekst of het verhaal. De aard van deze verplaatsing in het verhaal kan 
variëren van totale identificatie met personages tot het min of meer afstandelijk aanschouwen 
van de beschreven gebeurtenissen. Processen van emotionele beleving naar aanleiding van 
het mediagebruik zijn in het verleden nog nauwelijks onderwerp geweest van onderzoek en 
studie. In enkele gevallen komen we echter studies tegen van autonome emotionele processen 
als angst en boosheid resulterend in agressie naar aanleiding van het mediagebruik. Studies 
als deze worden vaak verricht in de roes van verhitte maatschappelijke discussies over de 
invloed die agressie, gruwelijkheden en geweld in de media op kinderen zouden kunnen 
hebben. Afgezien hiervan was de belangstelling voor emotionele mediabeleving en dan 
vooral voor processen van beleving –los van het resultaat- gering, mede doordat over het 
algemeen het nut en de bruikbaarheid van dergelijke processen werd betwijfeld. Pas de laatste 
jaren is sprake van enige verandering vooral waar het emotie en televisie betreft (Wilson & 
Smith, 1998)  

Toch is dat vreemd. Veel mediagebruikers kunnen nauwgezet emotionele ervaringen 
beschrijven die zij ondervonden via ‘doorleving’ of sterke betrokkenheid bij de tekst. 
Ondanks het feit dat zij primair op zoek zijn naar intrinsieke gratificatie en niet doelbewust 
dieper gelegen ‘edele’ doelen nastreven, hebben dergelijke affectieve ervaringen vaak een 
grote impact op de mediagebruiker. Door mediagebruikers zelf worden zulke ervaringen 
gekwalificeerd als verrijkende en waardevolle aanvullingen op de kennis van het leven of de 
levenservaring. Kennis van deze aard is van even grote betekenis voor het individu als de 
meer gangbare objectieve kennis die verkregen wordt door instrumenteel 
(kritisch/afstandelijk) mediagebruik, zoals blijkt uit recente publicaties. Daarin wordt gesteld 
dat inzicht in eigen en andermans emoties nauw verband houdt met mentale en lichamelijke 
gezondheid (Manstead & Fischer, 1998). 

De hardnekkige scepsis jegens deze ‘subjectieve’, sociaal-emotionele kennis komt 
voort uit een traditionele renaissancistische opvatting over het ideaal van kennis, cognitie en 
verstand. Hierin worden het gevoel en emoties naar de achtergrond verbannen.  

Tegenwoordig echter mogen affect en emoties zich verheugen in een grote 
wetenschappelijke en publieke belangstelling. Langzamerhand heeft men zich een steeds 
helderder en tevens gunstiger beeld gevormd over affect en emotie. Emoties behartigen en 
bewaken onze persoonlijke belangen. Lang voor de Renaissance meende Spinoza dat zonder 



164 Hoofdstuk 8b 

emoties en hartstochten, welke gegroeid zijn uit de drijfveer tot zelfhandhaving, de mens 
onbestaanbaar zou zijn. In de optiek van Spinoza dienden onze affecten echter geleid te 
worden door ‘het licht van de rede’. In de huidige visie worden emotie en ratio niet meer als 
afzonderlijke verschijnselen opgevat maar meer als geïntegreerde fenomenen die niet los van 
elkaar kunnen functioneren. Beide maken deel uit van het informatieverwerkend systeem. 
Het menselijk brein verzamelt informatie over emoties en emotionele processen en 
catalogiseert deze in concepten ofwel emotiescripts. Deze scripts zorgen ervoor dat de 
interactie van het individu met zijn omgeving sneller en adequater kan verlopen. 
Emotiescripts bevatten informatie of kennis die door het individu geleerd moet worden. Dat 
leerproces wordt ook wel aangeduid als het proces van emotiesocialisatie. De term 
'socialisatie' geeft aan dat hier gedoeld wordt op een proces waarbij zowel individuele, 
persoonlijke belangen in het geding zijn, als de belangen van andere mensen, sociale 
omgeving en maatschappij.  

Naast de drijfveer tot persoonlijk zelfbehoud bestaat er, als gevolg van de menselijke 
sociale behoefte, tevens een noodzaak om rekening te houden met de emotionele belangen 
van anderen.  

Wanneer ons vermogen tot communicatie en het gebruik van taal een fundamenteel 
kenmerk van de samenleving is, dan is het menselijk inlevingsvermogen, te weten de 
capaciteit om zich in de medemens te verplaatsen, dat ontegenzeggelijk ook.  

Emotiesocialisatie kent feitelijk geen eindpunt. Het is een continu proces waarin 
naarmate we ouder worden emotionele ervaringen en emotiekennis cumuleert. Dit leerproces 
heeft voor ieder mens een unieke maar evengoed vergelijkbare inhoud. Systematische 
verschillen in verloop en inhoud van de affectsocialisatie bestaan echter wel tussen 
verschillende culturen maar ook bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Cultuur- en 
seksestereotype opvattingen binnen de samenleving zijn hier debet aan. 
 

Emotiesocialisatie 

De emotiesocialisatie, het vergaren van kennis over emoties en het aanleren van 
vaardigheden in de omgang met emoties, wordt geconcretiseerd in de omgang van het 
individu met zijn sociale omgeving. Men leert door eigen ervaring en door observatie van 
emotiesituaties waarbij anderen betrokken zijn. Ons empathiserend vermogen of 
inlevingsvermogen stelt ons bovendien in de gelegenheid de gevoelens van anderen als het 
ware zelf aan den lijve te ondervinden en dergelijke ervaring aan onze eigen emotiekennis toe 
te voegen. 

Niet alleen wijzelf en mensen in onze omgeving dragen bij aan dit leerproces. Ervaring 
met emotieprocessen kan ook opgedaan worden naar aanleiding van de omgang met de 
media, in relatie tot de inhoud. Dit wordt ook wel de ‘framed experience’ genoemd. 
Inlevingsvermogen en de betrokkenheid bij de media-inhoud bewerkstelligen de gevoelens en 
emoties die we naar aanleiding van de gebeurtenissen beleven. Deze ‘framed experience’ kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de emotiesocialisatie (Buck, 1988). 

Gevoelens die we ervaren naar aanleiding van gebeurtenissen in boeken of films zijn 
eigenlijk nogal raadselachtig. In sommige gevallen is deze emotiebeleving zelfs bizar te 
noemen, bijvoorbeeld wanneer de beschreven gebeurtenissen heftige onaangename gevoelens 
van angst, walging of verdriet opwekken. Opmerkelijk is het dat dergelijke sterke gevoelens 
kunnen worden opgeroepen naar aanleiding van louter verzonnen, fictieve gebeurtenissen 
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en/of naar aanleiding van gebeurtenissen waar wij hoegenaamd geen persoonlijk belang in 
lijken te hebben. Opmerkelijk is het bovendien dat wij deze heftige gevoelens ondanks de 
onprettigheid ervan bereid zijn verzetsloos te accepteren. Dit is nu exact het geheim achter 
het succes van deze formule. De ervaring van gevoelens die wij geneigd zijn te vermijden (en 
waar we om die reden misschien weinig emotiekennis over hebben), maar in de mediacontext 
bereid zijn vrijwillig te ondergaan, biedt een unieke gelegenheid tot ‘emotietraining’. De 
persoonlijke betrokkenheid garandeert de ‘echtheid’ van de gevoelens terwijl de mogelijkheid 
om afstand te nemen en uit het ‘emotiespel’ te stappen de emotionele ‘veiligheid’ van de 
mediagebruiker waarborgt.  

 
Dit is het punt waarop de wegen van de persoonlijk betrokken lezer en die van de 

‘emotietheoreticus’ samenkomen. De lezer beschrijft zijn emotionele leesbeleving als een 
verrijkende ervaring die een waardevolle aanvulling inhoudt op de bestaande emotiekennis en 
de wetenschapper die zich bezighoudt met het terrein van de emotietheorie onderstreept deze 
ervaringen van de lezer door te wijzen op de essentiële bijdrage die deze emotionele 
leesbeleving kan leveren aan de emotiesocialisatie. 

Naar aanleiding van deze overwegingen mag blijken, hoe waardevol en nuttig het 
emotioneel betrokken mediagebruik kan zijn en hoe belangrijk het is deze betrokkenheid te 
stimuleren. Dit is met name van belang wat betreft mediagebruik waarbij de leeshandeling 
een rol speelt zoals het lezen van boeken. Het lezen is een vaardigheid en een activiteit waar 
de school namelijk sterk de stempel op drukt. De bemoeienis van de school behelst niet 
alleen bepaling van de leesstof (de verplichte literatuur) maar ook bepaling van de 
leeshouding. De gepropageerde leeshouding is de leeshouding van reflectie, kritiek en 
afstand. De betrokken leeshouding wordt veelal genegeerd en in sommige gevallen zelfs 
ontmoedigd. 

 

Inventarisatie van emotionele leesbelevingsprocessen  

Uit half-gestructureerde diepte-interviews in het kader van deze studie is gebleken dat 
veel mensen ervaringen hebben met het emotioneel belevend lezen. Naast het plezier dat deze 
mensen beleven aan het intrinsiek gemotiveerde lezen, blijkt uit hun commentaar hoezeer zij 
belang hechten aan de educatieve waarde die de emotionele beleving tijdens het lezen voor 
hen heeft. De variatie aan gevoelens die tijdens het lezen, en naar aanleiding van de tekst 
ervaren wordt, is enorm. Naast prettige gevoelens zoals tevredenheid, vreugde en plezier en 
inherent onprettige gevoelens als angst, droefheid en boosheid, ervaren mensen naar 
aanleiding van het lezen gevoelens die onbestemd zijn van valentie of waarvan de hedonische 
toon kan variëren. Ter illustratie van deze laatste klasse van gevoelens kunnen we beleving 
van ‘herkenning’, ‘bewondering’, ‘verbazing’ en ‘interesse’ noemen. De mate van 
verplaatsing in het verhaal is een factor die mede bepalend is voor de gevoelens die ervaren 
worden in relatie tot de beschreven gebeurtenissen. Die verplaatsing kan fluctueren van een 
meer afstandelijke toeschouwer-tekst relatie tot volledige vereenzelviging met personages in 
het verhaal. Sympathie -emoties ten opzichte van personages- en empathie -
gevoelsidentificatie met personages- zijn voorbeelden van relaties met spelers in het verhaal 
waar we in ons onderzoek bijzondere aandacht aan hebben besteed. Belangstelling en 
interesse, die gedurende het gehele leesproces continu een rol spelen en de fascinatie van de 
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lezer voor de tekst reflecteren, lijken de voornaamste gevoelens te zijn die naar aanleiding 
van het lezen worden opgeroepen.  

Aan de hand van wat de geïnterviewden ons vertelden over hun emotionele 
leesbeleving konden we de vele ‘gezichten’ van het emotioneel belevend lezen inventariseren 
om deze nu op de eerste plaats te ordenen in categorieën. Deze categorieën en statements die 
daarbinnen nuancering aanbrengen vormen de basis voor een meetinstrument voor 
emotionele leesbeleving waarmee de mogelijkheid om dit fenomeen kwantitatief te bepalen, 
binnen handbereik kwam.  

Op de tweede plaats konden we in de beschrijvingen van ondervraagden over het 
verloop van dergelijke emotieprocessen regelmatigheden ontdekken op basis waarvan we de 
kwalitatieve emotiebeleving tijdens het lezen konden beschrijven.  

Nadat het meetinstrument verscheidene toetsingen had weten te doorstaan konden we 
het kwantitatieve onderdeel van de studie starten. 

 

Survey-onderzoek naar emotionele leesbeleving  

Met het survey-onderzoek, waarvoor scholieren in de leeftijd van 9 - 17 een vragenlijst 
over emotionele leesbeleving invulden, beoogden we een aantal generaliseerbare uitspraken 
te kunnen doen over de affectieve beleving van scholieren tijdens het lezen. 

Uit de resultaten van de survey blijkt dat de relatie tussen tekst en lezer een grote mate 
van, en een grote variatie aan emoties bij de lezer teweeg kan brengen. Frequente lezers 
ervaren vaker emoties tijdens het lezen en hun emotionele ervaringen zijn genuanceerder en 
afwisselender dan bij de minder frequente lezers. Zij ondervinden in het bijzonder vaker 
emoties als interesse, plezier, tevredenheid, empathie en verbazing. Deze resultaten 
ondersteunen onze verwachtingen slechts gedeeltelijk. Dat het verschil in scores tussen de 
frequente lezers en de infrequente lezers het kleinst zou zijn bij de categorieën schaterlachen 
en ‘voorkeur voor grappige boeken’ hadden we min of meer verwacht. Maar met name bij 
emotiecategorieën als verdriet/huilen, boosheid en ‘voorkeur voor droevige boeken’ hadden 
we wel grotere verschillen verwacht naar leesfrequentie. 

Verder konden we naar aanleiding van de surveyresultaten constateren dat meisjes 
vaker emoties ervaren naar aanleiding van het lezen dan jongens. Dat kan verklaard worden 
uit het feit dat de socialisatie van meisjes meer gericht is op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het is opvallend dat meisjes tevens gevoelens van boosheid, woede en 
ergernis, die over het algemeen worden bestempeld als typisch ‘mannelijke’ emoties, vaker 
ervaren tijdens het lezen dan jongens. Ook gevoelens van interesse en belangstelling die meer 
verbonden lijken met het vermeende objectieve leesgedrag van jongens worden door meisjes 
vaker ervaren. 

Naarmate de leerlingen ouder worden nemen bepaalde vormen van emotionele 
leesbeleving licht af. Voor complexe emoties als empathie, boosheid en verdriet naar 
aanleiding van de tekst geldt echter een lichte toename naar leeftijd. De bewering dat 
emotionele leesbeleving en vooral ontroering tijdens het lezen kinderlijk en onvolwassen is, 
wordt door deze onderzoeksresultaten tegengesproken. 

 

Didactische implicaties 
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Door in het onderwijs voorbij te gaan aan de persoonlijke leesbetrokkenheid wordt 
tevens voorbijgegaan aan de kans om de leerling een instrument in handen te spelen dat een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan zijn of haar emotionele en sociale ontwikkeling. 
Daardoor kan bovendien de sleutel tot het leesplezier en een belangrijke kans tot het 
ontwikkelen van de leesgewoonte aan de aandacht van de leerling ontsnappen. 

Het zou de leerling ten goede komen wanneer binnen het onderwijs zowel de 
leeshouding van afstand en kritiek als de leeshouding van betrokkenheid en overgave 
gestimuleerd worden en de leerling vaardigheden wordt bijgebracht om de twee 
leeshoudingen zo efficiënt mogelijk af te wisselen.  
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BEGRIPPENLIJST 
 

Absorptie: Onder absorptie verstaan we geboeid worden door de leesstof dat ertoe leidt dat 
de lezer opgaat in de tekst en dat ervaart alsof de tekst deze naar zich toe zuigt. Absorptie 
gaat samen met een diepe aandacht en wordt onder andere gekenmerkt door het verlies van 
het besef van tijd en omgeving. 
 

Affect: Gevoel, waaronder emoties en stemmingen. 
 
Afstandelijke leeshouding: Wijze van lezen waarbij de lezer de tekst benadert met een 
houding van reflectie en afstand.  
 
Betrokken leeshouding: Wijze van lezen waarbij de lezer de tekst benadert met een 
houding van overgave, hetgeen kan leiden tot ervaring van emotie en verbeelding. 
 
Discrete emoties: Afzonderlijke emotiesoorten. Zo zijn boosheid en tevredenheid duidelijk 
van elkaar te onderscheiden emotiesoorten met geheel eigen kenmerken die tot uiting 
komen in onder andere de subjectieve beleving, hedonische waarde, expressie en 
fysiologische reacties. 
 
Dysfore emoties: Emoties die als onprettig, onplezierig of onaangenaam worden ervaren.  
 

Emotie: Verandering in actiebereidheid die optreedt naar aanleiding van een gebeurtenis 
waarbij persoonlijke belangen in het geding zijn. Emoties manifesteren zich in de 
subjectieve beleving, het emotionele gedrag en fysiologische verschijnselen. In 
tegenstelling tot stemmingen hebben emoties een duidelijk aanwijsbare oorzaak, en zijn 
emoties vaak intenser en korter van duur 
 

Emotiescript: Draaiboek, concept of scenario van het verloop van het emotieproces, aan de 
hand waarvan wij specifieke emotiesituaties systematischer, sneller en adequater kunnen 
taxeren en daarmee hanteren. 
 

Emotionele beleving: Subjectieve ervaring van emotie. De beleving van de emotie is naast 
expressie van emotie (zoals lachen) en fysiologische verschijnselen (zoals spierspanning) 
één van de drie componenten van emotie. 
  
Emotionele leesbeleving: Ervaring van emotie naar aanleiding van gebeurtenissen in de 
tekst. 
 
Empathie: Meevoelen door inleving in de gevoelens van anderen (gevoelens met de 
ander). Bij empathie is er sprake van het delen (sharing) van de gevoelens ofwel 
gevoelsidentificatie. 
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Eufore emoties: Prettige, plezierige, aangename emoties.  
 
Framed experience: Beleving van gevoelens naar aanleiding van (fictieve) gebeurtenissen 
in het verhaal. Het 'frame' verwijst naar het verhaal als kader van de gebeurtenissen; een 
kader waar de lezer in (en uit) kan stappen.  
 
Hedonische kwaliteit: Karakteristieken van een emotie in termen van lust 
(plezierigheid/aangenaamheid) of onlust (onplezierigheid/onaangenaamheid). 
 
Incidentele leesvoldoening: Vormen van voldoening die door de lezer niet doelbewust 
worden nagestreefd. 
 
Identificatie: Relatie van een lezer met een personage in het verhaal, waarbij de lezer 
tijdelijk volledig in het personage opgaat. 
 
Instrumentele leesmotivatie: Leesredenen (zoals het lezen voor informatie) waarbij de 
beoogde voldoening over de leeshandeling (de verkrijging van informatie) slechts een 
tussenstap is bij het streven naar een verder gelegen doel (men heeft de gezochte informatie 
verkregen maar streeft daarmee naar een verder/hoger gelegen doel zoals status, kennis of 
prestige). De instrumentele leesbeleving komt voort uit een behoefte aan informatie. Het 
lezen voor instrumentele leesvoldoening gaat gepaard met een afstandelijke, kritische en 
analytische leeshouding. 
 
Instrumentele leesvoldoening: Satisfactie die de lezer ervaart wanneer het nagestreefde 
instrumentele doel, de informatie, verkregen is (zie ook Leesvoldoening) 
 

Intrinsieke leesmotivatie: Leesredenen (zoals het lezen voor afleiding) waarbij de beoogde 
innerlijke voldoening over de leeshandeling (de verkrijging van de gezochte afleiding) tevens 
het einddoel is van de leeshandeling (men heeft de gezochte afleiding voor dat moment 
verkregen en dat is waar de lezer naar streefde en niets meer dan dat). Het intrinsiek 
gemotiveerde lezen wordt om die reden ook wel gelijk gesteld aan het lezen voor 
verstrooiing. De intrinsieke leesmotivatie komt voort uit een behoefte aan stemmingsregulatie 
en gaat gepaard met een persoonlijk betrokken leeshouding ofwel een leeshouding van 
overgave aan het verhaal.  
 

Intrinsieke leesvoldoening: Satisfactie die de lezer ervaart wanneer het nagestreefde 
intrinsieke doel, de stemmingsregulatie, verkregen is. (Zie ook Leesvoldoening). 
 
Leesbeleving: Processen, zoals affectieve processen en verbeeldende processen, die 
kunnen optreden naar aanleiding van het lezen met betrokkenheid en overgave. 
 
Leesbetrokkenheid: Zie Betrokken leeshouding. 
 
Leeshouding: Wijze waarop men de tekst benadert; met een houding van betrokkenheid 
bij, en overgave aan de tekst, of met een kritische, afstandelijke houding.  
 
Leesmotivatie/leesmotieven: Redenen die de lezer aanzetten tot leesgedrag (bijvoorbeeld 
verveling of behoefte aan informatie). Deze motieven staan in directe verbinding met het 
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leesdoel (resp. het opheffen van de verveling of het opheffen van het tekort aan 
informatie). Aan het lezen van boeken liggen twee basisdoelen of motieven ten grondslag: 
een instrumenteel en een intrinsiek doel. 
 
Leesvoldoening: Satisfactie of bevrediging die de lezer ervaart. Leesvoldoening die 
verkregen werd zoals beoogd, wordt ook wel primaire of intentionele (nagestreefde) 
leesvoldoening genoemd. Leesvoldoening die verkregen werd maar niet beoogd, wordt ook 
wel secundaire of incidentele leesvoldoening genoemd (zie Schema 2, §2.2 voor de 
verticale opsplitsing van de leesvoldoening naar twee niveaus: primair/intentioneel en 
secundair/incidenteel). Afhankelijk van het basisdoel van de leeshandeling (intrinsiek, voor 
stemmingsregulatie of instrumenteel, voor informatie) kan de lezer intrinsieke dan wel 
instrumentele leesvoldoening ervaren (zie Schema 2, §2.2 voor de horizontale opsplitsing 
van leesvoldoening naar twee soorten: instrumenteel en intrinsiek). 
 
Onbestemde emoties: Emoties die niet gekarakteriseerd kunnen worden in termen van lust 
of onlust (hedonische kwaliteit) of waarvan de hedonische kwaliteit variabel is.  
 
Parasociale interactie: Relatie die de lezer met personages in het verhaal / de tekst 
aangaat. 
 
Primaire leesvoldoening: Satisfactie (bijvoorbeeld verkregen rust) die in 
overeenstemming is met het nagestreefde (intentionele) doel van de leeshandeling (tot rust 
komen). (zie ook Leesvoldoening)  
 

Secundaire leesvoldoening: Satisfactie die incidenteel verkregen is (bijvoorbeeld n.a.v. de 
ervaring van emoties) maar niet werd beoogd of nagestreefd door de lezer. (zie ook 
Leesvoldoening) 
 

Stemming: Gevoelstoestand met een relatief lange duur, waarvan de oorzaak vaak 
onduidelijk is 
 
Stemmingsregulatie: Handeling (zoals tv-kijken of lezen) die tot doel heeft de aangename 
stemmingen/gevoelens te behouden of de onaangename stemmingen/gevoelens te 
verbeteren.  
 
Stemmingsregulerend lezen: Intrinsiek gemotiveerd lezen. Het lezen voor behoud van 
aangename stemmingen/gevoelens dan wel verbetering/reparatie van onaangename 
stemmingen/gevoelens 
 
Sympathie: Medelijden. Gevoelens van droefheid ten opzichte van de ander. 
 





 

 
 

   
 

BIJLAGEN 
 

Bijlage 1  

Itemlijst gerubriceerd naar categorieën van emotionele leesbeleving en intrinsieke 

leesmotivatie 

 

 

Emotionele leesbeleving: 
 

 Lachen interrumperend/(schater)lachen (lachi) 
lachi1 Ik lees boeken waar je bij kunt lachen. 
lachi2 Ik zit haast te schateren om een boek. 
lachi3 Ik lees een boek waar grappen in voorkomen. 
lachi4 Ik lach hardop bij het lezen van een boek. 
 
 Voorkeur voor grappige boeken (glach) 
glach1 Ik lees graag boeken waar je bij kunt lachen. 
glach2 Ik zit graag te schateren om een boek. 
glach3 Ik lees graag boeken waar grappen in voorkomen. 
glach4 Ik lach graag hardop bij het lezen van een boek. 
 
 Plezier/ (binnen)pret (pret) 
pret1 Ik heb pret om wat er in een boek gebeurd. 
pret2 Als ik een boek lees heb ik binnenpretjes. 
pret3 Ik heb graag pret om wat er in een boek gebeurd. 
 
 Glimlachen (glim)  
glim1 Als ik een boek lees moet ik glimlachen. 
glim2 Als ik een boek lees moet ik stilletjes lachen. 
glim3 Als ik aan een boek terugdenk, moet ik weer glimlachen. 
 
 Tevredenheid (blij)  
blij1 Ik ben blij om wat er in een boek gebeurd. 
blij2 Ik ben verheugd over wat er in een boek gebeurt. 
blij3 Ik ben tevreden over wat er in een boek gebeurt. 
 
 Nieuwsgierigheid/interesse (int)  
int1 Ik ben benieuwd naar wat er in een boek gebeurt. 
int2 Ik ben nieuwsgierig naar wat er in een boek gebeurt. 
int3 Wat er in een boek gebeurt interesseert me. 
int4 Ik heb belangstelling voor wat er in een boek gebeurt. 
 
 Verbazing (baas)  
baas1 Ik verbaas me over wat er in een boek gebeurt. 
baas2 Ik ben verwonderd over wat er in een boek gebeurt. 
baas3 Wat er in een boek gebeurt verrast me. 
 
 Verplaatsing in de tekst/identificatie (verb)  
verb1 Als ik een verhaal lees, verbeeld ik me dat ik er ook in meedoe. 
verb2 Als ik een verhaal lees, voel ik me de hoofdpersoon. 
verb3 Als ik een verhaal lees, is het of ik er ook in voorkom. 
verb4 Als ik een verhaal lees, is het of het over mij gaat. 
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verb5 Als ik een boek lees, voel ik me één van de personen in het verhaal. 
verb6 Als ik een boek lees, is het net of ik er zelf bij ben in het verhaal. 
 
 Herkenning (herk) 
herk1 In een verhaal gebeuren dingen die ik ook meemaak. 
herk2 In een boek doen ze dingen die ik ook doe. 
herk3 Ik herken dingen die in een boek gebeuren 
herk4 In een boek is iemand net als ik. 
herk5 In een boek doet iemand net als ik. 
 
 Bewondering (bewo)  
bewo1 Ik zou zo willen zijn als iemand in een boek is. 
bewo2 Ik zou zo willen doen als iemand in een boek doet. 
bewo3 Ik zou zo willen worden als iemand in een boek. 
bewo4 Ik zou willen hebben wat iemand in een boek heeft. 
bewo5 Ik zou willen durven wat iemand in een boek durft. 
 
 Fysiologische verschijnselen/lichamelijke reactie (lich)  
lich1 Mijn maag krimpt in elkaar bij een verhaal dat ik lees. 
lich2 Ik lees een boek met kloppend hart.  
lich3 Ik krijg het benauwd van wat er in boeken gebeurt. 
lich4 Ik krijg kippenvel bij een verhaal dat ik lees. 
lich5 Het zweet breekt me uit bij een verhaal dat ik lees. 
lich6 De rillingen lopen over mijn rug bij een verhaal dat ik lees. 
 
 Angst/schrik/vrees (eng)  
eng1 Ik schrik van wat er in een boek gebeurt. 
eng2 Ik vind het eng wat er in een boek gebeurt. 
eng3 Wat er in een boek gebeurt maakt me bang. 
eng4 Wat er in een boek gebeurt maakt me angstig. 
 
 Boosheid/Woede (boos)  
boos1 Ik maak me boos om wat er in een boek gebeurt. 
boos2 Ik maak me kwaad om wat er in een boek gebeurt. 
boos3 Ik erger me aan wat er in een verhaal gebeurt. 
 
 Verdriet/huilen (huil)  
huil1 Ik word treurig van een boek. 
huil2 Ik word droevig van een boek. 
huil3 Ik word verdrietig van een boek. 
huil4 Ik krijg tranen in mijn ogen als ik een boek lees. 
huil5 Ik moet bijna huilen om wat er in boeken gebeurt. 
huil6 Ik krijg een brok in mijn keel bij een verhaal dat ik lees. 
 
 Voorkeur voor droevige boeken (ghuil) 
ghuil1 Ik lees graag zielige verhalen. 
ghuil2 Ik lees graag droevige verhalen. 
ghuil3 Ik lees graag verdrietige verhalen. 
 
 Sympathie/medelijden (symp)  
symp1 Ik krijg medelijden met iemand in een verhaal. 
symp2 Wat ze in een verhaal meemaken vind ik akelig voor ze. 
symp3 Als ze in een boek iets naars meemaken zou ik ze wel willen helpen. 
symp4 Als ze in een boek verdriet hebben zou ik ze wel willen troosten. 
 

 Empathie (emp)  
emp1 Ik voel mee met iemand in een verhaal. 
emp2 Met iemand in een verhaal moet ik meevoelen.  
emp3 Als iemand in een verhaal blij is, voel ik dat bijna zelf. 
emp4 Als iemand in een verhaal verdriet heeft, voel ik dat verdriet ook. 
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Intrinsieke leesmotivatie: 
 
 Vergetelheid (verge)  
verge1 Als ik even aan iets anders wil denken ga ik een boek lezen. 
verge2 Als ik alles om me heen wil vergeten ga ik een boek lezen. 
verge3 Als ik nare dingen wil vergeten ga ik een boek lezen. 
 
 Verveling (verv)  
verv1 Als ik me verveel ga ik een boek lezen. 
verv2 Ik ga een boek lezen omdat ik niet weet wat ik anders moet doen. 
verv3 Als ik niets leuks te doen heb, ga ik een boek lezen. 
 
 Eenzaamheid (eenz) 
eenz1 Als ik me eenzaam voel, ga ik een boek lezen. 
eenz2 Ik ga een boek lezen als ik me alleen voel. 
eenz3 Als ik me op mezelf aangewezen voel ga ik een boek lezen.  

 
 Leesplezier (leuk) 
leuk1 Boeken lezen vind ik plezierig 
leuk2 Ik lees een boek omdat ik dat prettig vind. 
leuk3 Als ik een boek lees dan voel ik me prettig. 

 
 Uithoudingsvermogen (uith) 
uith1 Met het lezen van een boek kan ik wel uren doorgaan. 
uith2 Als ik een boek lees dan vind ik het moeilijk om ermee op te houden. 
uith3 Ik vind een boek lezen vermoeiend. 
 
 Rust (rust) 
rust1 Als ik rustig wil worden ga ik een boek lezen. 
rust2 Ik lees een boek omdat ik daar rustig van word. 
rust3 Als ik zin heb om iets rustigs te doen ga ik een boek lezen.  
  
 Voorkeur voor spannende boeken (gspan) 
gspan1 Ik lees graag boeken als ze spannend zijn. 
gspan2 Ik lees graag een boek als er veel in gebeurt. 
gspan3 Ik lees graag boeken als ze opwindend zijn. 
 
 Afleiding (aflei) 
aflei1 Als ik ergens over inzit ga ik een boek lezen. 
aflei2 Ik ga een boek lezen als ik kwaad ben. 
aflei3 Als ze gemeen tegen me geweest zijn ga ik een boek lezen. 
 
 Afzondering (afzon) 
afzon1 Als ik alleen wil zijn dan ga ik een boek lezen. 
afzon2 Als ik me wil terugtrekken ga ik een boek lezen. 
afzon3 Ik ga een boek lezen als ik op mezelf wil zijn. 
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Bijlage 2 
 

Tabel 19  Correlaties tussen de schalen /dimensies van emotioneel belevend lezen 

Schaal Dysfoor Kenniswaardering Eufoor Self-reference 

Dysfoor -    

Kenniswaardering .56 -   

Eufoor .45 .48 -  

Self-reference .39 .44 .36 - 

Alle correlaties zijn significant (p < .0001, 2-tailed) 

n = 2779 
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Bijlage 3 

Vragenlijst survey-onderzoek 

 

VRAGENLIJST LEESONDERZOEK B5                      kb5 

 

School______________________                                                     

 

Datum:            ____________                Leeftijd:   ______           jaar 

 

Zet een rondje om het juiste antwoord.  

Ben je een:      1   meisje           2   jongen 

 

Wij willen graag weten wanneer leerlingen zoals jullie boeken lezen, wat voor soort boeken dat zijn en 

of er wel genoeg van die boeken voor jullie zijn. 

Jullie hebben allemaal een lijst voor je liggen waarop een aantal zinnen staat zoals 'voor ik ga slapen, 

lees ik een boek'. 

Achter elke zin staat steeds           1 nooit    2 soms    3 vaak 

Als je nooit  een boek leest voor je gaat slapen, dan zet je een rondje om de 1 bij 'nooit'.    

 1 nooit     2 soms     3 vaak 

Als je wel eens een boek leest  voordat je gaat slapen, zet je een rondje om de 2 bij 'soms'. 

1 nooit      2 soms      3 vaak 

Als je vaak een boek leest voordat  je gaat slapen, zet je een rondje om de 3 bij 'vaak'.   

1 nooit       2 soms     3 vaak 

We gaan dit nu twee keer samen doen: 

                                                                                                           

Ik lees boeken die goed aflopen.         1 nooit     2 soms     3 vaak 

                                                                                                           

Als je zulke boeken vaak leest, zet je een rondje om de 3  bij vaak. Als je ze soms leest, zet je een 

rondje om de 2 bij soms. Als je nooit een boek leest dat goed afloopt, zet je een rondje om de 1 bij 

nooit. 

Zet nu een rondje achter de volgende zin. 

                                                               _____                  _______ 

Ik lees boeken waarin ze vakantie  

hebben.                                            1 nooit       2 soms       3 vaak 

                                                                ___________                  _ 

Als je dit gedaan hebt, gaan we door met zin 1 van de lijst. Ik heb graag dat je het alleen doet, want 

het gaat erom wat jij vindt. 

 ____________________                                                                     
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_                                                                  ____ __________ _____ 

1. In een verhaal gebeuren dingen 

    die ik ook meemaak.                       1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 2. Als ik een verhaal lees, verbeeld  ik   

   me dat ik er ook in meedoe.            1 nooit       2 soms      3 vaak 

                                                              _   _____________  ______ 

 3. Ik word treurig van een boek.        1 nooit       2 soms       3 vaak 

  _                                                         ___     _________________   

 4. Met het lezen van een boek kan  

    ik wel uren doorgaan.                     1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 5. Als ik een boek lees moet ik 

    glimlachen.                                      1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 6. Ik ben benieuwd naar wat er in  

    een boek gebeurt.                            1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 7. Ik schrik van wat er in een boek 

    gebeurt.                                            1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 8. Als ik me eenzaam voel, ga ik 

    een boek lezen.                                1 nooit       2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

  9. Ik maak me boos om wat er in een 

    boek gebeurt.                                   1 nooit       2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

10. Als ik even aan iets anders wil  

    denken ga ik een boek lezen.          1 nooit       2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

11. Ik krijg medelijden met iemand in  

    een verhaal.                                      1 nooit     2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

12. Ik lees graag boeken als ze 

    spannend zijn.                                  1 nooit     2 soms        3 vaak 
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______________________________________       _______ _____ 

13. Ik heb pret om wat er in een boek 

    gebeurt.                                             1 nooit     2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

14. Ik zou zo willen zijn als iemand 

    in een boek is.                                  1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

15.  Ik lees graag boeken waar je bij 

    kunt lachen.                                       1 nooit     2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

 16. Als ik een boek lees dan vind ik het 

    moeilijk om ermee op te houden.     1 nooit     2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

17. Ik voel mee met iemand in een  

    verhaal.                                             1 nooit     2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

18. Ik ben blij om wat er in een 

    boek gebeurt.                                    1 nooit     2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

19. Ik verbaas me over wat er in een 

    boek gebeurt.                                    1 nooit      2 soms    3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

20. Mijn maag krimpt in elkaar bij een  

    verhaal dat ik lees.                           1 nooit      2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

21. Ik ga een boek lezen als ik me 

    alleen voel.                                       1 nooit     2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

22. Als ik een verhaal lees, voel ik  

    me de hoofdpersoon.                      1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

23. Ik lees graag zielige verhalen.       1 nooit      2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

24. Ik ben nieuwsgierig naar wat er 

    in een boek gebeurt.                        1 nooit      2 soms      3 vaak 

______________________________________________________ 

25. Als ik alles om me heen wil 

    vergeten ga ik een boek lezen.       1 nooit       2 soms      3 vaak 
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26. Ik lees boeken waar je bij 

    kunt lachen.                                     1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

27. Als ik ergens over inzit ga ik  

    een boek lezen.                               1 nooit      2 soms     3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

28. In een boek doen ze dingen die 

    ik ook doe.                                        1 nooit     2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

29. Ik word droevig van een boek.       1 nooit    2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

30. Boeken lezen vind ik plezierig.       1 nooit    2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

31. Wat ze in een verhaal meemaken  

    vind ik akelig voor ze.                       1 nooit    2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

32. Als ik een boek lees moet ik 

    stilletjes lachen.                                1 nooit     2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

33. Ik vind het eng wat er in een 

    boek gebeurt.                                   1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

34. Ik zou zo willen doen als iemand  

    in een boek doet.                             1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

35. Als ik alleen wil zijn dan ga ik 

    een boek lezen.                               1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

36. Ik zit graag te schateren om 

    een boek.                                         1 nooit      2 soms      3 vaak 

______________________________________________________ 

37. Ik maak me kwaad om wat er in 

    een boek gebeurt.                            1 nooit      2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

38. Ik ga een boek lezen als ik  

    kwaad ben.                                      1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

39. Met iemand in een verhaal moet 

    ik meevoelen.                                  1 nooit        2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

40. Ik lees graag een boek als er 

    veel in gebeurt.                               1 nooit        2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

41. Als ik een boek lees heb ik 

    binnenpretjes.                                 1 nooit        2 soms       3 vaak 
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_                                                                  ____ __________ _____ 

42. Ik lees graag droevige verhalen.   1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

43. Ik lees een boek met kloppend  

    hart.                                                 1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

44. Als ik rustig wil worden ga ik  

    een boek lezen.                              1 nooit        2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

45. Ik ben verheugd over wat er in  

    een boek gebeurt.                          1 nooit        2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

46. Ik herken dingen die in een boek 

    gebeuren.                                       1 nooit        2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

47. Ik zit haast te schateren om een 

    boek.                                               1 nooit       2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

48. Als ik een verhaal lees, is het  

    of ik er ook in voorkom.                   1 nooit      2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

49. Als ik nare dingen wil vergeten  

    ga ik een boek lezen.                       1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

50. Als ze in een boek iets naars meemaken 

    zou ik ze wel willen helpen.             1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

51. Als ik aan een boek terugdenk, 

    moet ik weer glimlachen.                 1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

52. Ik word verdrietig van een boek.   1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

53. Wat er in een boek gebeurt 

    maakt me bang.                               1 nooit       2 soms       3 vaak 

                                                                                                                

54. Ik zou zo willen worden als 

    iemand in een boek.                         1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

55. Wat er in een boek gebeurt  

    interesseert me.                                1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

56. Ik lees graag boeken waar 

    grappen in voorkomen.                      1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

57. Ik lees een boek omdat ik dat  
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    prettig vind.                                        1 nooit      2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

58. Als iemand in een verhaal blij 

    is, voel ik dat bijna zelf.                    1 nooit        2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

59. Ik lees graag verdrietige 

    verhalen.                                          1 nooit        2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

60. Ik krijg het benauwd van wat er 

    in boeken gebeurt.                           1 nooit        2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

61. In een boek is iemand net als 

    ik.                                                     1 nooit         2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

62. Ik lees een boek omdat ik daar 

    rustig van word.                               1 nooit        2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

63. Ik erger me aan wat er in een  

    verhaal gebeurt.                              1 nooit         2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

64. Ik lees graag boeken als ze 

    opwindend zijn.                               1 nooit          2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

65. Ik krijg tranen in mijn ogen als  

    ik een boek lees.                            1 nooit          2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

66. Ik heb graag pret om wat er in  

    een boek gebeurt.                          1 nooit          2 soms        3 vaak 
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67. Als ik me wil terugtrekken ga  

    ik een boek lezen.                          1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

68. Ik ben verwonderd over wat er 

    in een boek gebeurt.                      1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

69. Als ik me verveel ga ik een 

    boek lezen.                                    1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

70. Ik lees een boek waar grappen 

    in voorkomen.                               1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

71. Ik vind een boek lezen  

    vermoeiend.                                 1 nooit          2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

72. Ik ben tevreden over wat er in 

    een boek gebeurt.                        1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

73. Als ik een verhaal lees, is het 

    of het over mij gaat.                     1 nooit          2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

74. Als ze in een boek verdriet hebben 

    zou ik ze wel willen troosten.       1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

75. Ik heb belangstelling voor wat  

    er in een boek gebeurt.                1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

76. Ik krijg kippenvel bij een  

    verhaal dat ik lees.                       1 nooit          2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

77. Ik lach hardop bij het lezen  

    van een boek.                              1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

78. Wat er in een boek gebeurt maakt 

    me angstig.                                  1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

79. Als ik me op mezelf aangewezen  

    voel ga ik een boek lezen.          1 nooit         2 soms        3 vaak 
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80. Ik zou willen hebben wat iemand 

    in een boek heeft.                       1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

81. Ik moet bijna huilen om wat 

    er in boeken gebeurt.                 1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

82. Ik ga een boek lezen als ik op 

    mezelf wil zijn.                           1 nooit         2 soms         3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

83. Het zweet breekt me uit bij  

    een verhaal dat ik lees.             1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

84. Als iemand in een verhaal verdriet 

    heeft, voel ik dat verdriet ook.   1 nooit         2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

85. In een boek doet iemand 

    net als ik.                                    1 nooit        2 soms        3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

86. Wat er in een boek gebeurt 

    verrast me.                                 1 nooit         2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

87. Als ze gemeen tegen me geweest  

    zijn ga ik een boek lezen.          1 nooit          2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

88. Als ik een boek lees voel ik me één van  

    de personen in het verhaal.       1 nooit         2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

89. Ik zou willen durven wat 

    iemand in een boek durft.           1 nooit        2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

90. Ik ga een boek lezen omdat ik niet weet  

     wat ik anders moet doen.           1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

91. Ik krijg een brok in mijn keel 

    bij een verhaal dat ik lees.          1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

92. Ik lach graag hardop bij het  

    lezen van een boek.                   1 nooit       2 soms      3 vaak 
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93. Als ik niets leuks te doen heb,  

    ga ik een boek lezen.                 1 nooit       2 soms      3 vaak 

 _                                                                  ____ __________ _____ 

94. Als ik een boek lees is het net  of ik 

    er zelf bij ben in het verhaal.      1 nooit       2 soms      3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

95. Als ik een boek lees dan voel ik 

    me prettig.                                  1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

96. De rillingen lopen over mijn rug 

    bij een verhaal dat ik lees.         1 nooit       2 soms       3 vaak 

_                                                                  ____ __________ _____ 

97. Als ik zin heb om iets rustigs te  

    doen ga ik een boek lezen.        1 nooit      2 soms       3 vaak 

                                                                                                           

 

____________________________________________________ 

Wil je bij de volgende vier vragen nog even met een rondje aangeven hoe vaak je leest? Denk daarbij 

aan alle mogelijke boeken, van leesboeken tot en met stripboeken, hobbyboeken of kookboeken.  

Schoolboeken niet meerekenen. 

                                                ___________________    _               

98. Hoe vaak lees je in een boek in je vrije tijd? 

     1. bijna iedere dag 

     2. 1 à 2 keer per week 

     3. alleen in het weekend 

     4. 1 of meer keer per maand 

     5. alleen in de vakantie 

                                                              ________________   ___  

99. Ben je thuis in een boek bezig waar je verder in wilt 

     lezen?    

     1. ja 

     2. nee 

                                                             __________________   _  

100. Wanneer heb je voor het laatst in een boek gelezen? 

     1. gisteren 

     2. een paar dagen geleden 

     3. afgelopen weekend 

     4. afgelopen maand 

                                                                _________________      
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101. Hoeveel boeken lees je? 

     1. 1 of meer per week 

     2. 1 per 14 dagen 

     3. 1 per 3 weken 

     4. 1 per maand 

     5. minder dan 1 per maand 

                                                              _________________      

 

Bedankt voor je medewerking.     
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 Bijlage 4 

Puntentelling leesfrequentievragen 

 

1. Hoe vaak lees je in een boek in je vrije tijd? 

Antwoordmogelijkheden: 

a.    bijna iedere dag (1punt) 

b. 1 à 2 keer per week  (0 punten) 

c. alleen in het weekend (0 punten) 

d. 1 of meer keer per maand (0 punten) 

e. alleen in de vakantie (0 punten)                                                                 

 

2. Ben je thuis in een boek bezig waar je verder in wilt lezen? 

    Ja (2 punten) 

    Nee 

(Indien vraag 2 'Nee': door naar vraag 3) 

 

3. Wanneer heb je voor het laatst in een boek gelezen? 

Antwoordmogelijkheden: 

a.   Gisteren (1 punt) 

b. Een paar dagen geleden (0 punten) 

c. Afgelopen weekend (0 punten) 

d. Afgelopen maand (0 punten) 

 

4. Hoeveel boeken lees je? 

Antwoordmogelijkheden: 

a.    1 of meer per week (1 punt) 

b. 1 per 14 dagen (0 punten) 

c. 1 per 3 weken (0 punten) 

d. 1 per maand (0 punten) 

e. minder dan 1 per maand (0 punten) 

 

De tussen haken aangegeven waarden zijn de toegekende punten voor de verschillende 

antwoordmogelijkheden. De waarde van de variabele leesfrequentie, dat is de opgetelde waarden van 

de vier vragen, ligt dus tussen 0 (weinig lezen) en 4 punten (veel lezen). 
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Bijlage 5 

 

Steekproeftrekking 

 

We onderscheiden in het onderzoek vijf schooltypen: allereerst het basisonderwijs en dan 

binnen het voortgezet onderwijs de typen VBO, MAVO, HAVO en VWO. Van alle schooltypen wilden 

we ongeveer evenveel leerlingen interviewen.  

Verder willen we controleren voor de levensbeschouwelijke achtergrond van de school. Vroeger 

had de levensbeschouwing een sterke invloed op het leesgedrag en waren er duidelijke verschillen in 

leesfrequentie en leesgedrag tussen katholieke kinderen en kinderen uit een protestants-christelijk 

milieu
31

. Misschien speelt levensbeschouwing nog steeds een rol. Om deze reden maken we binnen 

het onderzoek een onderscheid tussen katholieke scholen, protestants-christelijke scholen en 

openbare scholen.  

Daarnaast maken we ook nog een onderscheid tussen scholen op het platteland en scholen in 

de stad: over het algemeen kan aangenomen worden dat grote steden beter voorzien zijn van 

bibliotheken en boekwinkels. Dergelijke factoren zouden het individuele leesgedrag kunnen 

beïnvloeden
32

. Als criterium hanteerden we voor 'stad' een gemeentegrootte van 80.000 of meer 

inwoners en voor een 'plattelandsgemeente', een inwonertal van 40.000 of minder
33

.  

Wanneer we nu voor alle bovengenoemde kenmerken de steekproef gaan stratificeren levert 

dat dertig mogelijke combinaties van achtergrondkenmerken op (te weten: schooltypen (5*), 

levensbeschouwelijke achtergrond (3*), urbanisatiegraad (2*)). Van alle combinaties wilden we 

minstens twee scholen in de uiteindelijke steekproef hebben. Deze 60 scholen zijn verdeeld in 12 

basisscholen en 48 scholen middelbaar onderwijs. 

Op elk van deze scholen zijn twee klassen/groepen geïnterviewd. Er is uitgegaan van een 

gemiddeld aantal leerlingen van 20 per klas of groep. Dit gemiddelde was een prognose die gemaakt 

is naar aanleiding van onze ervaringen met de pilotstudy. De geplande steekproefgrootte, uitgedrukt in 

aantallen leerlingen, komt dan op een totaal van 2400. 

 

In verband met een te verwachten non-response (geschat op 50%) besloten we het dubbele 

aantal scholen (120) te trekken. 

De middelbare scholen zijn geselecteerd uit een 'scholenboek'
34

 (een overheidspublicatie 

waarin alle middelbare scholen in Nederland volledig met achtergrondgegevens geregistreerd staan). 

De eerste school voortgezet onderwijs werd a select gekozen. Daarna werd op elke n-de pagina de 

eerste school getrokken die aan de bovengenoemde achtergrondkenmerken voldeed. Onderdeel van 

de stratificatie was dat een basisschool gekozen werd in dezelfde gemeente waarin iedere 4de 

middelbare school werd gekozen
35

. Uit de telefoonboeken van de desbetreffende gemeenten zijn de 

basisscholen willekeurig maar gestratificeerd naar religie geselecteerd (Bijnen, 1980).  

                                                           
31 Voor een uitgebreid overzicht zie Tellegen & Catsburg (1987, p.84-85). 
32 Zie Tellegen & Catsburg (1987, p.84-87). 
33 Gegevens over gemeentegrootte uit CBS publicatie 'Bevolking der gemeenten van Nederland op 1-1-1992', 
Den Haag, SDU uitgeverij, CBS publicaties Tabel 3 (p.12-33). 
34 Een publicatie van  het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen getiteld 'Dagscholen voor VWO, 
HAVO, MAVO, VBO en MBO', 1992, waarin alle middelbare scholen in Nederland geregistreerd staan, met 
vermelding van enkele achtergrondgegevens zoals de gemeente waar de school onder valt, de levensbeschou-
welijke achtergrond van de school, en het schooltype. 
35 Voor deze oplossing werd gekozen omdat wij geen openbaar toegankelijke lijst konden vinden waarin alle 
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basisscholen in Nederland geregistreerd stonden. 
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Bijlage 6 

Tabel 20 Paarsgewijze vergelijking van de scores op emotioneel belevend lezen van 
respectievelijke groepen leerlingen binnen de variantie-analyse  

Schaterlachen 

gem. gr 9    5    4     8    3    6    7     2    1  

1.45 9          
1.53 5          
1.54 4          
1.55 8          
1.63 3          
1.64 6          
1.65 7          
1.95 1 * * * * * * *   
1.99 2 * * * * * * *   

F(8, 2959) = 24.80, p < .0001 
 Voorkeur voor grappige boeken            

gem. gr 9    8    5    3   4    6    7    1    2  

1.51 9          
1.61 8          
1.61 5          
1.70 3          
1.70 4          
1.71 6          
1.79 7 *         
2.02 1 * * * * * * *   
2.04 2 * * * * * * *   

F(8, 2949) = 21.93, p < .0001 
 Blijdschap/Tevredenheid            

gem. gr 9    8    7   4    6    5    3    2    1 

1.58 9          
1.74 8          
1.80 7 *         
1.81 4 *         
1.85 6 *         
1.92 5 *         
1.93 3 * *        
1.97 2 * * *       
2.09 1 * * * * * * *   

F(8, 2955) = 25.44, p < .0001 
Bewondering            

gem. gr 9    5    8    6   3    7    4   1     2  

1.44 9          
1.48 5          
1.49 8          
1.55 6          
1.63 3 * *        
1.65 7 * *        
1.69 4 * *        
1.75 1 * * *       
1.85 2 * * * * *     

F(8, 2931) = 15.61, p < .0001 

Glimlachen            

gem. gr 9    8    7   4    6    5    2    3    1  

1.56 9          
1.61 8          
1.78 7 *         
1.82 4 *         
1.84 6 *         
1.85 5 * *        
1.92 2 * *        
1.94 3 * * *       
2.02 1 * * * *  *    

F(8, 2958) = 21.27, p < .0001 
Plezier/Pret            

gem. gr 9    8    7    4    5    6   3    2    1  

1.61 9          
1.84 8 *         
1.87 7 *         
1.92 4 *         
1.92 5 *         
1.97 6 *         
2.02 3 *         
2.08 2 * * *  *     
2.21 1 * * * * * * * *  

F(8, 2949) = 26.25, p < .0001 
Verbazing           

gem. gr 9    8    7    4    5   6    3    2    1  

1.50 9           
1.68 8          
1.73 7 *         
1.79 4 *         
1.79 5 *         
1.81 6 *         
1.81 3 *         
1.87 2 *         
1.96 1 * * * * *     

F(8, 2954) = 16.60, p < .0001 
Herkenning           

gem. gr 9    7    2   4    5    6    8   1     3  

1.41 9          
1.49 7          
1.58 2          
1.63 4 *         
1.63 5 *         
1.64 6 *         
1.65 8 *         
1.66 1 *         
1.70 3 * *        

F(8, 2931) =  9.58, p < .0001 
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Interesse/belangstelling            

gem. gr 9    8    7    2   4    1    6    5    3  

1.96 9          
2.27 8 *         
2.28 7 *         
2.45 2 *         
2.51 4 *  *       
2.56 1 * * *       
2.58 6 * * *       
2.62 5 * * *       
2.65 3 * * * *      

F(8, 2957) = 42.36, p < .0001 
Fysiologische reacties            

gem. gr 8    9    6    4   7    2    5    3    1  

1.02 8          
1.03 9          
1.04 6          
1.04 4          
1.07 7          
1.11 2          
1.13 5 * *  *      
1.15 3 * * * *      
1.17 1 * * * *      

F(8, 2932) = 10.88, p < .0001 
 Angst            

gem. gr 9    6    7   4    8    2    5   3     1  

1.06 9          
1.13 6          
1.13 7          
1.15 4          
1.16 8          
1.22 2 *         
1.38 5 * * * * * *    
1.40 3 * * * * * *    
1.47 1 * * * * * *    

F(8, 2946) = 33.13, p < .0001 
 Boosheid/woede            

gem. gr 9    8    7    2   4    6    1    3    5  

1.19 9          
1.28 8          
1.29 7          
1.30 2          
1.37 4 *         
1.37 6          
1.46 1 *         
1.53 3 * * * * *     
1.63 5 * * * * * * *   

F(8, 2951) = 27.69, p < .0001 
Verdriet/droefheid            

gem. gr  9    7   8   6    4    2    1    3    5  

1.07 9          
1.09 7          
1.13 8          
1.13 6          
1.16 4          
1.19 2          
1.47 1 * * * * * *    
1.59 3 * * * * * *    
1.67 5 * * * * * * *   

F(8, 2918) = 94.54, p < .0001 

 Voorkeur voor droevige boeken            

gem. gr 9    8    7   6    4    2    1    5    3  

1.23 9          
1.30 8          
1.35 7          
1.36 6          
1.47 4 *         
1.50 2 *         
1.80 1 * * * * * *    
1.99 5 * * * * * * *   
2.02 3 * * * * * * *   

F(8, 2955) = 101.31,  p < .0001 
 Sympathie/Medelijden            

gem. gr 9    8    6    7   4    2    5    3    1 

1.25 9          
1.37 8          
1.38 6          
1.39 7          
1.46 4          
1.54 2 *         
1.80 5 * * * * * *    
1.94 3 * * * * * *    
1.95 1 * * * * * *    

F(8, 2940) = 57.53, p < .0001 
Empathie            

gem. gr 9    7    8    2   4    6   1    5    3 

1.32 9          
1.40 7          
1.44 8          
1.46 2          
1.59 4 *         
1.70 6 * *        
1.88 1 * * * * *     
2.04 5 * * * * * *    
2.04 3 * * * * * *    

F(8, 2941) = 65.61, p < .0001 
Verplaatsing in de tekst            

gem. gr 9    8    7    2    6    5   4    3    1 

1.38 9          
1.44 8          
1.49 7          
1.57 2          
1.58 6          
1.59 5 *         
1.71 4 * * *       
1.71 3 * * *       
1.72 1 * * *       

F(8,2928) = 10.29, p < .0001 

 
 


