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Op zoek naar informatie,
ontspanning of gespreks-
stof? Nieuwsoriëntaties
en -voorkeuren van
Marokkaanse, Turkse en
Vlaamse jongeren

In dit onderzoek staat naast de consumptie van on- en off-line nieuws van-
uit bepaalde behoeften van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse jongeren tus-
sen twaalf en achttien jaar de verklarende rol van cultuurspecifieke en
socio-demografische factoren voor allerlei nieuwsmotivaties centraal. 

Inleiding

Het lijkt erop dat jongeren vandaag de dag niet meer het geduld kunnen
opbrengen om het televisienieuws ‘uit te zitten’ tot er een item voorbijkomt
dat wel hun aandacht weet te trekken. Een artikel in nrc.next van 15 maart
2007 (Wijnberg, 2007: 6-7) met de sprekende titel ‘Boeiuh is ons tover-
woord, chilluh onze hobby’ schetst jongeren als een maatschappelijk apa-
thische groep die slechts mondjesmaat naar het journaal kijkt en waarvan
bijna niemand nog lid is van een politieke partij. Ondertussen is uit diverse
onderzoekspublicaties gebleken dat bijvoorbeeld het gebruik van printme-
dia onder jongeren drastisch is teruggelopen (Ministerie van OCW, 2001;
Sikkema, 2005) en dat het internet aan een snelle opmars bezig is om de
televisie als belangrijkste vrijetijdsmedium van de troon te stoten (Breed-
veld et al., 2006). Aan de aanbodzijde tekent zich een snel veranderend
medialandschap af met steeds meer keuzemogelijkheden en vervagende
grenzen tussen de verschillende mediatypes. Hierdoor zijn jongeren tegen-
woordig omringd door een overdaad aan nieuws en informatie. Maar jon-
geren zijn druk en hun hoge levensritme bepaalt mede of en wanneer ze in
die mediamix nieuws en informatie wensen te raadplegen. Onderzoek van
Costera Meijer, Adolfsson en Van Vossen (2006) toont wel degelijk een
interesse voor nieuws aan bij jongeren mits aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan: nieuws moet betrouwbaar en betrokken zijn en bovendien
op ieder moment van de dag beschikbaar. On-line nieuws en informatie
beantwoorden alvast aan die laatste voorwaarde. Maar dit zijn gegevens
over Nederlandse jongeren.
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Hoe zit het nu met de nieuws- en informatiebehoeften van allochtonen1,
meer bepaald Turkse en Marokkaanse jongeren die in Vlaanderen wonen
en die minstens in twee verschillende socialiserende contexten opgroeien?
Bij hen wordt aan deze overdaad nog een extra dimensie toegevoegd,
omdat zij door hun meertaligheid de mogelijkheid hebben om naast het
Nederlands ook nieuws in de taal van het land van herkomst van hun
ouders te raadplegen. Welke nieuwskeuzes maken zij en welke motieven
liggen hieraan ten grondslag? In deze studie zijn we vooral geïnteresseerd
in de motivaties van jongeren, allochtoon en autochtoon2, voor het verga-
ren van nieuws. Nieuws staat in deze studie centraal, omdat het immers
geldt als een belangrijke bron voor kennis en attitudes die de normen en
waarden van een samenleving aan individuen aanreikt (Johnson-Cartee,
2005; Gillespie, 1995) en ook medeverantwoordelijk is voor de productie
van verschillende ideologieën en identiteitsvorming (Gandy, 1998; Hall,
Anten & Cakim, 1999). 
Tegen hun ‘dubbele’ etnisch-culturele achtergrond met aan de ene kant de
thuiscontext, het thuisland en de daarbij horende culturele en religieuze
gebruiken en aan de andere kant de schoolcontext en de contacten met de
autochtone leefwereld speelt nieuws een doorgaans nog grotere rol in de
socialisatie van Turkse en Marokkaanse jongeren (d’Haenens et al., 2004).
Uit onderzoek is reeds gebleken dat allochtone jongeren kritische nieuws-
gebruikers zijn doordat ze Nederlandstalige informatie en informatie uit
het land van herkomst met elkaar vergelijken en hierdoor een brede kijk op
nieuws ontwikkelen (d’Haenens, Beentjes & Bink, 2000). We gaan er dus
van uit dat allochtone jongeren, precies omwille van hun complexe achter-
grond, een bredere focus en een potentieel grotere interesse voor nieuws
aan de dag leggen dan hun autochtone leeftijdsgenoten. 
Het vergaren van nieuws is onlosmakelijk verbonden met het opbouwen
van sociaal kapitaal (Putnam, 2000). Dit laatste kan omschreven worden
als participatie in de gemeenschap, waarbij bridging (cfr. bruggen bouwen
naar de ‘nieuwe’ leefcontext) en bonding (cfr. banden smeden met het land
van herkomst) beschouwd kunnen worden als selectiecriteria voor nieuws-
inhouden die niet vast te stellen zijn bij Vlaamse leeftijdsgenoten. 
De achterliggende stelling in deze studie is dat de motivaties van Turkse en
Marokkaanse jongeren om on- en off-line nieuws (breed gedefinieerd: dat
wil zeggen zowel on-line nieuwssites als on-line kranten) te consumeren
op een andere voorraad aan kennis, (geloofs)overtuigingen, waarden, atti-
tudes, sociale rollen en wereldbeelden berusten dan die van hun Vlaamse
generatiegenoten. Met andere woorden, in deze studie gaan we ervan uit
dat cultuurspecifieke kenmerken (taalbeheersing, religiebeleving, etnisch-
culturele positie) naast de gangbare socio-demografische eigenschappen
(sekse, leeftijd, opleiding, sociaal-economische status) een niet te verwaar-
lozen rol spelen bij nieuwskeuzes van allochtone jongeren. Verder wordt
getracht een beeld te schetsen van behoeften en verwachtingen ten aanzien
van nieuwsmedia en nieuwsinhouden binnen de diverse leefwerelden van
Turkse, Marokkaanse en Vlaamse jongeren. 
De volgende onderzoeksvragen staan in deze studie centraal: 

1 Wat zijn de motieven voor on- en off-line nieuwsgebruik bij Turkse,
Marokkaanse en Vlaamse jongeren? Zien we vooral verschillen of eer-
der gelijkaardige motieven en verwachtingen? 
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2 Kunnen sociaal-demografische en cultuurspecifieke kenmerken deze
motivaties voor on- en off-line nieuwsgebruik verklaren?

Informatiebehoeften van Turkse, Marokkaanse en Vlaamse jongeren

Jongeren, zowel autochtoon als allochtoon, ervaren informatie opdoen en
de behoefte aan gezelschap als centrale motivaties om naar televisie te kij-
ken. Internetkenmerken zoals interactiviteit, asynchroniteit en multimedi-
aliteit (De Bens & Paulussen, 2003) worden door drukbezette jongeren van
nu als belangrijke troeven beschouwd. Zij selecteren bovendien enkel
media-inhouden die zij relevant of interessant vinden. Deze selectie kan
dus opgevat worden als weloverwogen en gepland (Renckstorf & Wester,
2004), waarbij de media veelal worden aangewend vanuit bepaalde motie-
ven conform de stemming waarin jongeren verkeren (d’Haenens et al.,
2004). En die stemming kan variëren: het ene moment snakt een jongere
naar ontspanning en het andere moment gaat hij op zoek naar iets opwin-
dends.

Voorkeuren voor media en media-inhouden 

Jongeren kunnen met de toename van televisiekanalen en on-line media op
elk moment van de dag hun gewenste media-inhoud consumeren. De voor-
keur van Vlaamse jongeren gaat vooral uit naar korte nieuwsberichten en
achtergrondinformatie die weinig concentratie vergen (Carpentier, 2004;
d’Haenens et al., 2004). Een studie van Raeymaeckers (2003) laat zien dat
Vlaamse jongeren regelmatig nieuws raadplegen, vooral om op de hoogte
te zijn van de hoofdlijnen daarvan, zodat ze niet onwetend overkomen bij
anderen. 
Televisie is bij zowel allochtone als autochtone jongeren een populair medi-
um dankzij haar amusementfunctie (d’Haenens et al., 2004). Voor alloch-
tone jongeren (12-19 jaar) blijkt televisie bovendien de belangrijkste bron
van informatie. 
On-line gedragen Turkse en Marokkaanse jongeren zich doorgaans meer
als informerend en communicerend (door chatten en e-mailen) dan Vlaam-
se jongeren. Deze laatsten stellen zich eerder consumptief op en maken
dus meer gebruik van de spel- en ontspanningsfunctie van het internet dan
Turkse en Marokkaanse jongeren (d’Haenens et al., 2004). Verder bleek uit
deze studie dat Marokkaanse jongeren ook sterke interesse vertonen in
misdaadverslaggeving en sport naast lokaal en regionaal nieuws. Bij Turkse
jongeren bleek informatie over het land van herkomst na informatie over
sport het belangrijkst, gevolgd door misdaadverslaggeving, lokaal en regio-
naal nieuws. Voorts toont onderzoek naar mediagebruik bij allochtone jon-
geren dat zij meer zoeken naar informatie over problemen waarmee bui-
tenlanders te maken krijgen (Brants, Crone & Leurdijk, 1998). Vooral
on-line informatie over religieuze onderwerpen, hun thuisland, studies en
werk, hobby’s en meer algemene informatie over de samenleving waarin ze

leven scoren hoog (d’Haenens et al., 2004). Ook bleek dat Turkse jongeren

ongeveer evenveel Turks- als Nederlandstalige kranten lezen, in tegenstelling

tot Marokkaanse jongeren, die overwegend Nederlandstalige kranten lezen.

Onderzoek van Roe, Van den Bulck, De Cock en Dusart (2001) toont aan
dat naast het persoonlijke contact met vrienden van alle media internet de
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meest geraadpleegde informatiebron is voor Vlaamse jongeren. Zij zoeken
daarop informatie over de toekomst, andere culturen en schooltaken. Krant
en televisie worden vooral geconsulteerd om zich te informeren over poli-
tiek. Dat het internet als informatiebron goed scoort, wordt ook door ande-
re studies bevestigd (cfr. Geursen en Plemp, 2005; d’Haenens et al., 2004).
Van den Berghs (2002) onderzoek naar on-line voorkeuren van Vlaamse
jongeren toont aan dat het internet in de eerste plaats gebruikt wordt
omwille van zijn communicatiefunctie (o.a. chatten, instant messaging,
sms’en, e-mailen), terwijl jongvolwassenen het medium ook intensief
gebruiken om voor hen relevante informatie op te zoeken. Ook volgens het
onderzoek van Mortelmans en De Reyt (2003) wordt internet vooral
geraadpleegd omwille van zijn communicatieve en ontspanningsfuncties
en wordt het gebruikt om allerhande informatie op te zoeken. 

Voorkeuren voor nieuws 

Tegen de hierboven geschetste achtergrond van mediavoorkeuren rijst de
vraag naar de motivaties achter de nieuwskeuzes van Turkse en Marok-
kaanse jongeren in vergelijking met hun Vlaamse generatiegenoten. Een
Uses & Gratifications-benadering (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974), uit-
gaand van een actief ontvangerspubliek dat mediaboodschappen selecteert
als weloverwogen handeling, biedt een instrumenteel kader om te achter-
halen waaraan jongeren in Vlaanderen belang hechten in het nieuws. We
gaan er in deze studie van uit dat de nieuwskeuze van zowel allochtone als
autochtone jongeren off-line (via televisie en krant) en on-line (via het
internet) een rationeel proces is, aangestuurd vanuit individuele behoeften
zoals die aan informatie, ontspanning, escapisme, enzovoort. 
In navolging van onderzoek naar nieuwsmotivaties stellen we vast dat
nieuws voor jongeren doorgaans niet als informatie op zich dient, maar
eerder wordt gebruikt als basis voor gespreksonderwerpen, ter inspiratie en
ontspanning en als middel om erbij te horen (Costera Meijer et al., 2006;
d’Haenens et al., 2004; Raeymaeckers, 2003). Tevens komt uit deze studies
naar voren dat nieuws voor jongeren ontroerend en boeiend dient te zijn en
ergens toe moet dienen. Zo wordt televisie door de allochtone en autochto-
ne jongeren in Vlaanderen en Nederland als de belangrijkste informatie-
bron genoemd om op de hoogte te blijven van gebeurtenissen en ontwikke-
lingen in de samenleving (d’Haenens et al. 2004). Voorts zijn er de
motieven mee kunnen praten met anderen en in sommige gevallen de ver-
veling tegengaan (Witte, 2004). Jongeren raadplegen het internet vanwege
de gemakkelijk toegankelijke informatie en omdat ze dit medium betrouw-
baarder vinden dan de krant (Lebo, 2003). Kranten worden dan weer gele-
zen vanwege hun praktische bruikbaarheid en om op de hoogte te blijven
van actuele thema’s die hun leven direct aanbelangen, zo blijkt uit onder-
zoek onder Vlaamse jongeren (Raeymaeckers, 2003). Zij geven aan vooral
aandacht te hebben voor lokaal nieuws en extra achtergrondinformatie en
hebben behoefte aan toegankelijker taalgebruik. Ze willen behandeld wor-
den als volwaardige partner in een communicatieproces en zien geen heil
in een flashy lay-out (Raeymaeckers, 2004). Nog andere studies wijzen op
de behoefte aan inzicht in gebeurtenissen uit de onmiddellijke omgeving
en de wereld, omschreven als surveillance, aan als het belangrijkste motief
voor nieuwsconsumptie: zowel voor televisie (o.a. Vincent & Basil, 1997)
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en kranten (o.a. Johnson & Kaye, 1998) als voor het internet (o.a. Lin,
2001). 
Geïnspireerd door de hierboven genoemde studies naar motivaties en ver-
klaringen voor nieuwsconsumptie veronderstellen we in de huidige studie
dat on- en off-line nieuwsconsumptie van Turkse, Marokkaanse en Vlaam-
se jongeren in Vlaanderen resulteren uit verschillende motieven. We ver-
wijzen hierbij voornamelijk naar de behoefte aan surveillance (op de hoog-
te blijven van wat er gebeurt), vermaak, gespreksstof en de gepercipieerde
boeiendheid en geloofwaardigheid van het nieuws als de voorwaarden
waarop deze jongeren letten wanneer ze on- en off-line nieuws consume-
ren.
Omdat allochtone jongeren, zoals al eerder vermeld, zowel het nieuws in
het Nederlands als uit het land van herkomst kunnen consumeren, zal
naast de bovengenoemde motivaties voor de Turkse en Marokkaanse jonge-
ren tevens ‘het verlangen naar het thuisland’ als een factor bij on- en off-
line nieuwsconsumptie in de taal van het land van herkomst nader bekeken
worden. Daarnaast wordt in dit onderzoek nagegaan of er gelijkenissen en
verschillen zijn te vinden in de motieven voor on- en off-line nieuwscon-
sumptie van de drie in dit onderzoek betrokken etnisch-culturele groepen. 

Voorspellers van motivaties voor nieuwsvoorkeuren

Aansluitend op deze motieven merken Palmgreen en Rayburn (1985) op
dat de bevrediging niet steeds uit de activiteit van de mediaconsumptie zelf
dient gehaald te worden, maar dat haar oorsprong ook kan liggen bij het
individu zelf en in de sociale context waarbinnen dat zich bevindt. Zo heeft
onderzoek aangetoond dat sekse een belangrijke factor is ter verklaring van
verschillen in hoe jongeren denken over wat hun door de media wordt
voorgeschoteld. Jongens en meisjes gaan op verschillende manieren met
de media om, hetgeen vooral verklaard kan worden door verschillen in soci-
alisatie (cfr. d’Haenens et al., 2004; Raeymaeckers, 2003; Valkenburg &
Janssen, 1999; Roe, 1998). Jongens vertonen meer interesse voor ‘harde’
informatie, terwijl meisjes meer informatie zoeken die gericht is op plezier
en emotie (cfr. Raeymaeckers, 2003; Beekhoven & Van Wel, 1998). Een
tweede socio-demografische factor die een rol kan spelen bij het bepalen
van mediavoorkeuren is leeftijd. Zo tonen resultaten van d’Haenens et al.
(2004) dat oudere kinderen actiever en selectiever omgaan met het pro-
gramma-aanbod en dat ze meer behoefte hebben aan informatie dan jonge-
re kinderen. Dat de mediavoorkeuren van kinderen van verschillende leef-
tijden sterk van elkaar verschillen, blijkt tevens uit andere studies (cfr. Roe
et al., 2001). Naarmate kinderen ouder worden, blijken ze informatieve
programma’s iets positiever te evalueren. 
Ook het opleidingsniveau van jongeren speelt een rol: hoe hoger het oplei-
dingsniveau, des te meer er gekeken wordt naar nieuws- en actualiteiten-
programma’s (cfr. Geursen & Plemp, 2005; d’Haenens et al., 2004; Veld-
kamp, 1998). Hoogopgeleiden getuigen eveneens van een meer diverse
mediakeuze (Clycq, Timmerman & Michielsens, 2005). In een studie van
Hagen (1994) zien we dat lager opgeleide respondenten eerder een voor-
keur hebben voor nieuws uit eigen land dan voor buitenlands nieuws. Wat
betreft de rol van de sociaal-economische status, tonen resultaten dat deze
sociale factor evenwel niet van doorslaggevende invloed blijkt te zijn op de
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programmavoorkeuren van jongeren (cfr. d’Haenens et al., 2004; Garitao-
nandia, Juaristi & Oleaga., 2001). 
Voorts moet erop gewezen worden dat media-ervaringen behalve binnen
de sociale situatie vaak gekaderd zijn binnen bredere ervaringen van speci-
fieke socio-culturele contexten die de behoeften sturen om bepaalde medi-
aboodschappen te consumeren (cfr. McQuail, 2001; Klatter-Folmer, 1997).
Met andere woorden, elk individu heeft een persoonlijke achtergrond en
ervaringsgeschiedenis. Mediagebruik en de consumptie van bepaalde
mediaboodschappen zijn vaak gebaseerd op een bewuste selectie, voort-
vloeiend uit allerhande behoeften zoals die aan een bepaald soort nieuws
met het oog op de verwezenlijking van een bepaald doel. Zo blijkt uit
onderzoek dat Turkse jongeren met een sterke oriëntatie op Turkije vaker
het internet raadplegen om nieuws te zoeken over Turkije dan jongeren die
weinig affiniteit met Turkije vertonen (d’Haenens et al., 2004). Daarente-
gen wordt het internet vaker geraadpleegd om nieuws over de Nederlandse
samenleving te vergaren door Turkse jongeren met een zwakke oriëntatie
op Turkije (d’Haenens et al., 2004). De invloed van taalgebruik in de thuis-
context heeft ook belangrijke gevolgen voor de mediavoorkeuren van jonge-
ren. Onderzoek heeft uitgewezen dat tweetaligheid van etnische minderhe-
den tot een voorkeur voor media in de moedertaal leidt (Lee en Tse, 1994).
Allochtonen die over minder taalvaardigheden beschikken, kijken wel
meer naar amusementsprogramma’s (Schelfhout, 1998). Religie of gods-
dienstbeleving, een andere belangrijk cultuurspecifiek kenmerk, speelt ook
een rol in mediavoorkeuren. Onderzoek van d’Haenens et al. (2004) heeft
aangetoond dat religie een voorspeller is van ICT-gebruik onder Turkse jon-
geren: religieus actieve jongeren maken meer gebruik van on-line media
dan religieus minder actieve jongeren.
Het is dus van belang om bij onderzoek naar nieuwsvoorkeuren niet alleen
aandacht te schenken aan de invloed van sociaal-demografische kenmer-
ken, maar om hier ook cultuurspecifieke karakteristieken bij te betrekken.
Desondanks stellen we vast dat in veel studies rond het mediagebruik van
jongeren uitsluitend sekse, leeftijd en opleidingsniveau en het beroep van
de ouders als achtergrondvariabelen worden gehanteerd (cfr. Beentjes et
al., 1998; Ghesquiere, 1993) en dat er nauwelijks (cfr. d’Haenens et al.,
2004; Veldkamp, 1997) invulling gegeven wordt aan een etnisch-culturele
dimensie. Bovendien zijn studies die een culturele dimensie aandragen als
verklaring voor mediagebruik doorgaans gebaseerd op beperkte steekproe-
ven, waarbij de voorspellende waarde van de etnisch-culturele kenmerken
wordt nagegaan in isolatie en niet is afgewogen tegen de gangbare socio-
demografische eigenschappen (d’Haenens et al., 2004; Geense & Pels,
2002). 
Mede geïnspireerd hierdoor en voortbouwend op de studie van d’Haenens
et al. (2004) wordt in dit onderzoek de invloed onderzocht van cultuurspe-
cifieke kenmerken en socio-demografische factoren op de behoefte van
Turkse, Marokkaanse en Vlaamse jongeren aan surveillance en entertain-
ment en op de gepercipieerde geloofwaardigheid van on- en off-line
nieuws. Als cultuurspecifieke kenmerken houden we rekening met taalbe-
heersing (van het Nederlands en het Turks/Arabisch/Berbers), religiebele-
ving (de mate waarin jongeren bezig zijn met religie) en etnisch-culturele
positie (de affiniteit met Turkije/Marokko). Socio-demografische kenmer-
ken die zijn meegenomen in deze studie zijn sekse, leeftijd, opleidingsni-
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veau, socio-economische status en het aantal jaren verblijf (of geboren) in
België. 

Methode

Steekproef

In februari en maart 2007 werd een surveyonderzoek uitgevoerd op twin-
tig middelbare scholen in vier Vlaamse provincies (Limburg, Antwerpen,
Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen). In totaal werden 423 scholen gese-
lecteerd uit de databank van het Ministerie van Onderwijs in Vlaanderen,
rekening houdend met de stedelijke concentratie van allochtonen in en
rond de vier Vlaamse provincies (onder meer Genk, Gent, Turnhout,
Mechelen, Antwerpen, Lokeren en Sint-Niklaas) en de verschillende oplei-
dingsniveaus, dit met het oog op een zo divers mogelijke onderzoeksgroep.
Initieel zijn deze scholen per brief benaderd. De scholen die daarop in eer-
ste instantie niet reageerden, werden vervolgens telefonisch gecontacteerd.
Uiteindelijk bleken twintig scholen bereid te participeren aan dit onder-
zoek. In totaal werd daarvoor bij 1049 jongeren tussen twaalf en achttien
jaar een schriftelijke vragenlijst afgenomen. Aan dit onderzoek namen 186
Marokkaanse, 242 Turkse en 621 Vlaamse jongeren deel.3

Instrument

Er werd gewerkt met twee klassikaal afgenomen gestandaardiseerde vra-
genlijsten met voornamelijk gesloten vragen, waarvan één voor de allochto-
ne en één voor de autochtone jongeren. De versie voor de allochtone jonge-
ren was uitgebreider, omdat er behalve naar hun mediagebruik in het
Nederlands ook gevraagd werd naar hun mediagebruik in de taal van het
land van herkomst en de motivaties hieromtrent. 
Concreet was de vragenlijst opgebouwd uit mediagerelateerde vragen en
vragen naar socio-demografische en cultuurspecifieke kenmerken. De
nadruk bij de mediagerelateerde vragen die hier worden besproken lag op
het nieuwsgebruik en de voorkeuren voor drie mediatypes (televisie, inter-
net en krant) met betrekking tot vervulde functies (informatie, entertain-
ment en communicatie). Ook werden de achterliggende motivaties (onder
andere surveillance, entertainment en ontspanning) om nieuws te raadple-
gen in kaart gebracht. Naast de gangbare socio-demografische gegevens
zoals sekse, leeftijd en opleiding werden de opleiding en het beroep van de
ouders van zowel de allochtone als de autochtone jongeren in Vlaanderen
meegenomen. Bovendien werd er voor de allochtone jongeren het aantal
jaren verblijf in België opgenomen als socio-demografische kenmerk, even-
als cultuurspecifieke kenmerken zoals religie, etnisch-culturele positie en
taalbeheersing. 
De opleiding van de ouders en het beroep van de vader golden als index
voor de sociaal-economische status (SES) van de jongeren (Cronbachs
α=0,683). Verder bestond de vragenlijst uit items die ingingen op de
etnisch-culturele achtergrond en religiebeleving van de allochtone jonge-
ren. Met etnisch-culturele positie bedoelen wij: ‘de mate waarin leden van
een bepaalde groep zichzelf primair als leden van een specifieke groep
beschouwen en/of gedragen (positieverwerving) en de mate waarin zij door
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(het grootste deel van) de samenleving primair als vertegenwoordigers van
een specifieke groep worden beschouwd en/of behandeld (positietoewij-
zing)’ (Van Heelsum, 1997: 24). Evenals bij Van Heelsum (1997) werden in
onze vragenlijst verschillende stellingen opgenomen aan de hand waarvan
een maat voor de etnisch-culturele positie van de allochtone jongeren kan
worden gecreëerd. Elke stelling is daartoe zo ge(her)codeerd dat een hoge
score overeenkomt met een hoge mate van betrokkenheid bij het land van
herkomst. Bij een lage tot middelmatige score zijn de jongeren in mindere
mate betrokken bij het land van herkomst. De maat van etnisch-culturele
positie bestond uit 31 items (Cronbachs α=0,742). Religiebeleving verwees
in deze studie naar de religieuze praktijk en het belang dat wordt gehecht
aan religieuze activiteiten toepasbaar op godsdiensten (onder andere naar
de kerk/moskee gaan, bidden, vasten, godsdienstige feestdagen vieren en
aalmoezen geven). Religiebeleving bij de allochtone jongeren bestond uit
achttien items (Cronbachs α=0,930). Tot slot is ook ingegaan op de beheer-
sing door de allochtone jongeren van het Nederlands en de taal van het land
van herkomst. De schaal bestond uit vier items voor zowel het gebruik van
het Nederlands (Cronbachs α=0,961) als de taal van het land van herkomst
(Cronbachs α=0,823). 

Resultaten

In wat volgt worden de resultaten gepresenteerd die een antwoord geven op
de onderzoeksvragen. Alvorens onderscheid te maken tussen de motivaties
van verschillende etnisch-culturele groepen ten aanzien van mediagebruik
en meer specifiek on- en off-line nieuwsmediagebruik, geven we een over-
zicht van initiële, beschrijvende resultaten voor de verschillende variabelen
van het onderzoek. 

Beschrijving van de onderzoeksgroep

Zoals in Tabel 1 naar voren komt, hebben in totaal 1049 jongeren in Vlaan-
deren tussen twaalf en achttien jaar aan dit onderzoek deelgenomen, van
wie 59 procent van Vlaamse, 18 procent van Marokkaanse en 23 procent
van Turkse afkomst is. Van deze 1049 jongeren is 56 procent jongen en 44
procent meisje. Hun gemiddelde leeftijd is 14,5 jaar. Een meerderheid van
deze jongeren volgt een beroepsopleiding, een kleinere groep volgt een
algemene opleiding ter voorbereiding op verdere studies en een nog kleine-
re groep volgt een technische of administratieve opleiding.

Wat betreft de socio-economische status (SES) is een driedeling gemaakt
(laag, matig, hoog). Hierbij merken we op dat de socio-economische status
van de Vlaamse jongeren hoger ligt dan die van de Turkse en Marokkaanse
jongeren. Wanneer we de SES van de Turkse en de Marokkaanse jongeren
met elkaar vergelijken, dan zien we dat de twee groepen gelijkaardige sco-
res vertonen. Wat verder opvalt, is dat drie kwart (75 procent) van de
bevraagde Marokkaanse jongeren geboren is in België, ten opzichte van 94
procent van de bevraagde Turkse adolescenten. De resultaten tonen ook
een grotere groep nieuwkomers bij de Marokkaanse jongeren; 15 procent
van de bevraagde Marokkanen woont minder dan vijf jaar in België, tegen-
over 2 procent van de bevraagde Turken. 
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Algemeen bekeken stelt het onderzoek verschillen tussen de Turkse en de
Marokkaanse jongeren vast op het vlak van culturele karakteristieken. Zo
merken we dat deze jongeren onderling verschillen wat betreft de mate
waarin ze het Nederlands en de taal van het land van herkomst in hun
dagelijks leven hanteren. De Marokkaanse jongeren blijken gemiddeld
meer gebruik te maken van het Nederlands dan hun Turkse leeftijdgeno-
ten, terwijl de taal van het land van herkomst gemiddeld meer gebruikt
wordt door de Turkse jongeren.
Voorts hechten gemiddeld genomen zowat zeven op de tien bevraagde
Turkse en Marokkaanse jongeren veel belang aan religieuze principes en
waarden. Zo beweert 73,7 procent van de Marokkaanse en 69,4 procent van
de Turkse jongeren sterk geaffilieerd te zijn met zijn religie. Wat betreft

Marokkanen Turken Vlamingen
N % N % N %

Land van herkomst 186 17,8 242 23,0 621 59,2
Sekse 1 Jongen 105 56,5 129 53,3 332 53,5

2 Meisje 81 43,6 113 46,7 289 46,5
Opleiding 1 BSO 135 72,6 143 59,1 298 48,1

2 TSO 21 11,3 50 20,7 117 18,9
3 ASO 30 16,1 49 20,3 204 32,9

Leeftijd 1 Jonger dan 13 41 22,0 51 21,1 146 23,5
2 Tussen 14 en 15 74 39,8 96 39,7 240 38,6
3 Tussen 16 en 18 21 11,3 37 15,3 112 18,0
4 Ouder dan 18 50 26,9 58 24,0 123 19,8

SES 1 Laag 112 60,2 145 59,9 104 16,7
2 Matig 53 28,5 72 29,7 254 40,9
3 Hoog 21 11,3 25 10,3 263 42,3

Aantal jaren 1 Minder dan 5 jaar 27 14,5 6 2,5
verblijf in België 2 Tussen 6 en 10 jaar 12 6,5 5 2,1

3 Tussen 11 en 20 jaar 7 3,8 4 1,6
4 Geboren in België 140 75,3 227 93,8

Gebruik Nederlands 1 Nooit 0 0 0 0
2 Weinig 6 3,2 20 8,3
3 Regelmatig 91 48,9 159 65,7
4 Veel 89 47,9 63 26

Gebruik taal land 1 Nooit 0 0 0 0
van herkomst 2 Weinig 13 7,0 8 3,3

3 Regelmatig 121 65 121 50
4 Veel 52 28 113 46,7

Religie 1 Niet 4 2,2 4 1,6
2 Licht 8 4,3 4 1,6
3 Matig 37 19,9 66 27,3
4 Sterk 137 73,7 168 69,4

ECP 1 Niet 0 0 0 0
2 Laag 0 0 0 0
3 Matig 18 9,7 19 7,8
4 Hoog 138 74,2 195 80,6
5 Zeer hoog 30 16,1 28 11,6

Tabel 1
Socio-demografische en

cultuurspecifieke kenmer-
ken van onderzoeksgroep
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associatie met de eigen groep rapporteert het leeuwendeel van zowel de
Turkse (81 procent) als de Marokkaanse (74 procent) jongeren een hoge
score voor etnisch-culturele positie. Uit dit laatste kunnen we dus vaststel-
len dat de Turkse en de Marokkaanse jongeren zich sterk verbonden voelen
met hun eigen gemeenschap en hun land van herkomst.

On- en off-line mediagebruik 

Televisie in het Nederlands blijft, uitgedrukt in bestede tijd, zowel door de
week als in het weekend nog altijd het door de allochtone jongeren meest
gebruikte medium: bij de Marokkanen is televisie in het Nederlands goed
voor een gemiddeld gebruik van 3 uur en 45 minuten door de week en 7
uur en 19 minuten in het weekend; bij de Turken gaat het om 1 uur en 56
minuten door de week en 5 uur en 47 minuten in het weekend. De Vlaam-
se jongeren brengen tijdens de week (ICT=4h30min; tv=3h37min) alsook in
het weekend (ICT=8h19min; tv=5h33min) aanzienlijk meer tijd door voor de
computer dan voor de buis. Nederlandstalige kranten worden door de week
gemiddeld door alle drie de groepen het minst geraadpleegd, maar veruit
het meest door de Vlamingen (MR=45min; TR=25min; VL=1h32min). 
Wat betreft het gebruik van media in de taal van het land van herkomst
merken we ook in dit geval op dat de Turkse en Marokkaanse jongeren
meer tijd aan televisie besteden. Naast het kijken naar Nederlandstalige
televisie wordt er door de Turkse jongeren gemiddeld 3 uur door de week
en 7 uur en 25 minuten in het weekend naar Turkse televisie gekeken. Bij
de Marokkaanse jongeren ligt het gemiddelde gebruik van televisie in de
taal van het land van herkomst wat lager: door de week kijken zij gemiddeld
1 uur en 45 minuten en in het weekend 4 uur en 23 minuten naar televisie
in de taal van het land van herkomst. Kortom, het bovenvermeldde belang
van de moedertaal bij Turkse jongeren zet zich ook door in hun mediage-
bruik. 

On- en off-line nieuwsconsumptie 

Wanneer we naar de consumptie van Nederlandstalig nieuws (tabel 2) via
de drie mediatypes kijken, is het duidelijk dat zowel de allochtone als de
Vlaamse jongeren het nieuws meer via de televisie dan via het internet en
de krant consumeren. Deze verhouding is het duidelijkst bij Marokkaanse
jongeren. Voorts is het opmerkelijk dat nieuws in de taal van het land van

Marokkanen Turken Vlamingen
N=186 N=242 N=621

Nieuws in het Nederlands via televisie 3,38 3,03 2,98
internet 2,94 2,89 2,69
krant 2,81 2,71 2,68

Nieuws in de taal van het televisie 2,46 3,08
land van herkomst via internet 2,65 2,84

krant 1,45 2,03

Noot: Gemiddelde waarden gemeten op een vijfpuntenschaal (1=nooit,2=weinig,3=soms, 4=vaak, 5=altijd)

Tabel 2
Nieuwsconsumptie door

jongeren
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herkomst door de Turkse jongeren voornamelijk via de televisie wordt
geconsumeerd, terwijl dit bij de Marokkaanse jongeren vooral on-line
gebeurt. Niettemin zien we ook in dit geval het belang van de moedertaal
bij de Turkse jongeren: nieuws in de taal van het land van herkomst wordt
ongeacht het mediumtype meer vergaard door de Turkse jongeren dan
door de Marokkaanse jongeren. 

Belangrijkste motieven voor on- en off-line nieuwsconsumptie

Na deze korte beschrijving van onze onderzoeksgroep, mediagebruik in het
algemeen en nieuwsconsumptie in het bijzonder vragen we ons in deze
paragraaf af wat nu eigenlijk de beweegredenen zijn van de Marokkaanse,
de Turkse en de Vlaamse jongeren om nieuws tot zich te nemen via de tele-
visie, het internet en de krant. We willen proberen een volgorde van belang-
rijkheid te ontdekken in de behoeften van jongeren aan gespreksstof, sur-
veillance, vermaak en boeiende en geloofwaardige boodschappen.
Bovendien wordt bij de Turkse en Marokkaanse jongeren ook gekeken naar
het verlangen naar het thuisland als mogelijke beweegreden om on- en off-
line nieuws te consumeren in de taal van het land van herkomst. 
Allereerst zijn, zoals blijkt uit tabel 3, de gelijkenissen van de nieuwsbe-
hoeften van de bevraagde jongeren het opvallendst. Zo blijkt de behoefte
aan betrouwbare informatie voor alle jongeren de voornaamste motivatie
om Nederlandstalig televisienieuws te bekijken. Voor het raadplegen van
Nederlandstalige nieuwssites is bij alle jongeren vooral de boeiendheid de
beweegreden. 
Verder stellen we vast dat de behoefte aan boeiende boodschappen bij de
allochtone jongeren de belangrijkste reden is om nieuws uit een Neder-
landstalige krant te halen. Dit terwijl de Vlaamse jongeren de krant vooral
raadplegen om op de hoogte te blijven van wat er rondom hen gebeurt (sur-
veillance) en de allochtone jongeren deze functie evenmin aan de krant in
de taal van hun land van herkomst toeschrijven. 
Wat nieuwsconsumptie in de taal van het land van herkomst betreft, scoort
de behoefte aan betrouwbare informatie, ongeacht het mediumtype, zowel
bij de Marokkaanse als bij de Turkse jongeren het hoogst. Ten slotte mer-
ken we op dat het verlangen naar het thuisland als motief om nieuws te ver-
garen, ongeacht het medium-type, doorgaans meer genoemd wordt door
de Turkse dan door de Marokkaanse jongeren. Uit dit laatste kunnen we
dus vaststellen dat de affiliatie met het thuisland kennelijk een grotere
invloed heeft op de Turkse dan op de Marokkaanse jongeren. 

Verklaringen voor nieuwsconsumptiepatronen 

We gaan vervolgens met behulp van regressieanalyses na in hoeverre de
bovengenoemde motivaties als afhankelijke variabelen voor on- en off-line
nieuwsgaring mede bepaald worden door de verschillende etnisch-culture-
le achtergrond van de jongeren. Bij de bespreking van de resultaten zullen
we onderscheid maken tussen enerzijds de allochtone en de Vlaamse jon-
geren en anderzijds de Turkse en de Marokkaanse jongeren onderling. We
zullen hierbij aan de hand van univariate regressies de significante ver-
schillen in de beweegredenen tussen de jongeren bespreken. Ter illustratie
brengen we de univariate regressieresultaten van de verschillende motiva-
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ties voor nieuwsconsumptie in tabel 4 samen. Waar deze significant zijn
zal ook worden ingezoomd met behulp van multivariate regressieanalyses
op de invloed van socio-demografische en cultuurspecifieke achtergrond-
kenmerken op de beweegredenen van de jongeren om nieuws te consume-
ren (tabel 5). 

Televisienieuws in het Nederlands
Wat betreft consumptie van televisienieuws in het Nederlands is het
opmerkelijk dat de behoeften aan gespreksstof, surveillance, betrouwbare
informatie en vermaak alle prominenter voorkomen bij beide groepen all-
ochtone jongeren dan bij Vlaamse jongeren. De Vlaamse jongeren bekij-
ken Nederlandstalig televisienieuws vaker vanuit de behoefte aan boeiende
informatie. Enkel de behoefte aan betrouwbare informatie blijkt significant
verschillend tussen Marokkaanse en Turkse jongeren: Marokkaanse jonge-
ren consumeren vaker Nederlandstalig televisienieuws vanuit de behoefte
aan betrouwbare informatie dan hun Turkse leeftijdgenoten. Hierbij moet
evenwel opgemerkt worden dat de behoefte aan betrouwbare informatie
met een verklarende variantie van 29 procent meteen de sterkste voorspel-
ler is voor het verschil in motivatie voor consumptie van Nederlandstalig
televisienieuws tussen de allochtone en autochtone jongeren. 

In hetgeen volgt zullen we de mate proberen te voorspellen waarin de
onderzochte groepen Nederlandstalig en ‘eigentalig’ nieuws beweren te
consumeren vanuit een set aan achtergrondvariabelen (sekse, opleiding,
leeftijd, SES, aantal jaren verblijf in België, gebruik Nederlands, gebruik taal

Nieuws in het Nederlands en in de taal Marokkanen Turken Vlamingen
van het land van herkomst NL LVH NL LVH NL

Gespreksstof 2,97 3,30 2,93 3,38 2,33
Surveillance 2,91 3,17 2,88 3,23 2,52
Betrouwbaarheid 3,77 3,71 3,69 3,81 2,54
Boeiendheid 2,09 3,14 2,12 3,54 2,27
Vermaak 2,93 3,18 2,99 3,53 2,42
Verlangen LH 2,78 2,93

Gespreksstof 2,33 2,96 2,28 3,02 2,21
Surveillance 2,61 2,06 2,91 2,18 2,60
Betrouwbaarheid 2,54 3,69 2,51 3,84 2,52
Boeiendheid 3,60 3,14 3,70 3,50 3,72
Vermaak 3,32 3,24 3,42 3,44 3,30
Verlangen LH 2,70 2,74

Gespreksstof 2,33 3,48 2,49 3,50 2,51
Surveillance 3,08 2,10 3,17 2,57 3,35
Betrouwbaarheid 2,77 3,75 2,60 3,60 2,78
Boeiendheid 3,32 3,48 3,23 3,49 2,11
Vermaak 2,52 3,47 2,69 3,44 2,69
Verlangen LH 2,49 2,69

Noot: Gemiddelde waarden gemeten op een vijfpuntenschaal (1=nooit,2=weinig,3=soms,4=vaak, 5=altijd).

LH= land van herkomst; LVH= taal land van herkomst; NL=Nederlands.

Tabel 3
Motivaties voor on- en off-

line nieuwsconsumptie
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land van herkomst, religie, etnisch-culturele positie). Deze analyses zijn
voor de drie onderzochte etnisch-culturele groepen afzonderlijk gedraaid
(tabel 5). 
Hierbij stellen we vast dat Nederlandstalig televisienieuws vanuit de
behoefte aan gespreksstof vooral geconsumeerd wordt door de meisjes, onge-
acht hun etnische achtergrond. Verder wordt deze reden om Nederlandsta-
lig televisienieuws te vergaren ook opgevoerd door Marokkaanse en Turkse
jongeren die voornamelijk Nederlands spreken en door Marokkaanse jon-
geren die sterk religieus zijn, maar een zwakke affiniteit met Marokko ver-
tonen. Bij de Vlaamse jongeren is gespreksstof een motiverende factor bij
voornamelijk de jongsten, de lager opgeleiden en de lagere socio-economi-
sche groepen.
Consumptie van Nederlandstalig televisienieuws vanuit de behoefte om op
de hoogte te zijn van wat er rondom hen gebeurt wordt vaker aangegeven
door oudere Marokkaanse jongeren die al wat langer in België verblijven of
er geboren zijn, gewoonlijk meer Marokkaans Arabisch spreken dan
Nederlands, maar niettemin een zwakke band hebben met Marokko. In dit
geval speelt ook bij de Turkse jongeren een zwakke band met het thuisland
een rol van betekenis. Ten slotte consumeren ook de jongere Vlaamse
meisjes televisienieuws meer vanuit deze behoefte.

Vergelijking 1 Vergelijking 2
Marokkanen en Turken (0) Marokkanen (0) 
vergeleken met vergeleken met
Vlamingen (1) Turken (1)
NL NL LVH
Beta R² Beta R² Beta R²

Gespreksstof -0,30*** 0,09 -0,02 0,03
Surveillance -0,18*** 0,03 -0,02 0,03
Betrouwbaarheid -0,54*** 0,29 -0,03* 0,01 0,05
Boeiendheid 0,09** 0,01 0,02 0,17 0,03
Vermaak -0,25*** 0,06 0,03 0,15 0,02
Verlangen LH 0,06

Gespreksstof -0,05 -0,02 0,07
Surveillance -0,07* 0,01 0,13** 0,02 0,07
Betrouwbaarheid 0,00 -0,02 0,07
Boeiendheid 0,03 0,06 0,15 0,02
Vermaak -0,03 0,05 0,08
Verlangen LH -0,01

Gespreksstof 0,04 0,08 -0,12 0,01
Surveillance 0,09** 0,01 0,04 0,20 0,04
Betrouwbaarheid 0,03 -0,13** 0,02 -0,03
Boeiendheid -0,13*** 0,02 -0,04 0,00
Vermaak 0,01 0,12* 0,02 -0,01
Verlangen LH 0,09

Noot.: Multiple univariate regressie-analyses in gestandaardiseerde Bèta-waarden.

*p ≤.05 **p ≤.01 ***p ≤.001.

Vergelijking 1: onafhankelijke variabele 0=allochtonen (=Marokkanen +Turken) en 1=Vlamingen.

Vergelijking 2: onafhankelijke variabele 0=Marokkanen en 1=Turken.

Tabel 4
Verschillen in motivaties

voor on- en off-line nieuws-
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Tabel 5
Socio-demografische en

cultuurspecifieke voorspel-
lers van de motivaties voor

nieuwsgaring 
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We zien dat het consumeren van televisienieuws vanuit de behoefte aan
betrouwbare informatie voornamelijk voorkomt bij Marokkaanse en Turkse
jongeren die vaker Nederlands spreken; bij Marokkaanse jongeren die in
België geboren zijn of er al langer verblijven; en bij Turkse jongeren met
een zwakke affiniteit met Turkije. Bij de Vlaamse jongeren zien we dat
behoefte aan betrouwbare informatie vooral voorkomt bij de jongsten en de
lager opgeleiden.
De behoefte aan boeiende boodschappen is prominent bij de jongste Marok-
kanen en zij die in België geboren zijn of hier al langer verblijven. Bij de
Vlaamse jongeren is dit motief prominent bij de jongsten, de meisjes, de
lager opgeleiden en de jongeren uit minder gegoede families. 
Vermaak, ten slotte, blijkt vooral een motief te zijn voor Marokkaanse jon-
geren die nog niet zo lang in België wonen en die vaker Nederlands dan de
moedertaal spreken en voor laagopgeleide Turkse jongeren met een zwak-
ke band met Turkije. Bij de Vlaamse jongeren is vermaak vooral een motief
voor de meisjes, de jongsten, de laagopgeleiden en zij die tot een minder
gegoede familie behoren.

Surfen op Nederlandstalige nieuwssites 
Wat on-line nieuwsconsumptie van allochtone en autochtone jongeren
betreft constateren we enkel een klein, maar significant verschil voor de
behoefte aan surveillance. Allochtone jongeren geven met name vaker dan
Vlaamse jongeren aan Nederlandstalige nieuwssites te consulteren om op
de hoogte te zijn van wat er rondom hen gebeurt. Vergelijken we de alloch-
tone jongeren onderling, dan zien we dat de Turkse jongeren vanuit dit
motief nieuws op het internet iets vaker bekijken dan hun Marokkaanse
generatiegenoten (tabel 4). 
Wanneer we nagaan in hoeverre socio-demografische en cultuurspecifieke
kenmerken de consumptie van Nederlandstalig nieuws vanuit de behoefte
voor surveillance meebepalen, dan blijkt dat de wat oudere Turkse jongeren
en religieuzere Marokkaanse jongeren vaker on-line gaan om op de hoogte
te blijven van wat er rondom hen gebeurt (tabel 5). Bij de Vlaamse jongeren
komt deze behoefte aan surveillance vaker voor bij de wat ouderen, voorts
bij de meisjes en de jongeren uit de meer gegoede families. 

Consumptie van nieuws via Nederlandstalige kranten 
Waar surveillance bij de allochtone jongeren het voornaamste motief was
om on-line nieuws te consumeren, wordt de krant vanuit dit motief vaker
gelezen door de Vlaamse jongeren dan door de allochtone jongeren. Wel
worden vanuit de behoefte aan boeiende informatie Nederlandstalige kran-
ten iets frequenter gelezen door de allochtone jongeren dan door de Vlaam-
se jongeren (tabel 4). Niettemin stellen we vast dat deze behoefte geen rol
van betekenis meer speelt wanneer de consumptie van Nederlandstalige
kranten vergeleken wordt tussen de allochtone jongeren onderling. Hier
constateren we dat Nederlandstalige kranten door de Marokkaanse jonge-
ren vaker gelezen worden vanuit de behoefte aan betrouwbare informatie,
terwijl Turkse jongeren deze vaker voor vermaak ter hand nemen. We mer-
ken echter op dat de voorspellende waarde van deze behoeften op de con-
sumptie van Nederlandstalige kranten zeer laag zijn.
Surveillance als motief om Nederlandstalige kranten te lezen geldt vooral
voor Turkse en Vlaamse meisjes en voor oudere Vlaamse en Marokkaanse
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jongeren. Vooral Marokkaanse jongeren die al wat langer in België verblij-
ven en Vlaamse jongeren die een hogere opleiding volgen lezen de krant
om de wereld beter te begrijpen.
Behoefte aan betrouwbare informatie wordt iets vaker opgegeven door de
oudere allochtone jongeren die al langer in België verblijven of er zijn
geboren en een zwakke affiniteit hebben met hun thuisland. Tot deze groep
behoren ook de meer religieus georiënteerde en hoogopgeleide Turkse jon-
geren en de Marokkaanse jongeren die vaker Marokkaans Arabisch spre-
ken dan Nederlands. Bij de Vlaamse jongeren wordt vanuit dit motief de
krant vooral gelezen door de ietwat ouderen, hoger opgeleiden en zij die tot
de meer gegoede families behoren. 
Het vergaren van boeiende boodschappen via Nederlandstalige kranten is
vooral een motief van Turkse en Vlaamse meisjes en van allochtone jonge-
ren met een zwakke affiniteit met hun thuisland. Bovendien wordt vanuit
dit motief de krant als lectuur voornamelijk gelezen door de wat oudere
Vlaamse jongeren die een hogere opleiding genieten en uit gegoede fami-
lies komen.
Ten slotte stellen we vast dat de behoefte aan vermaak als motief voor lec-
tuur van Nederlandstalige kranten frequenter voorkomt bij Turkse en
Marokkaanse jongeren die in het dagelijkse leven vaker Nederlands spre-
ken dan de moedertaal en bij Marokkaanse jongeren met een zwakke affi-
niteit met Marokko. De krant wordt met dit motief bij de Vlaamse jongeren
voornamelijk gelezen door de meisjes en zij die een hogere opleiding heb-
ben genoten.

Televisienieuws in de taal van het land van herkomst
Hier blijkt de behoefte aan boeiende informatie en vermaak prominenter
bij de Turkse jongeren dan bij de Marokkaanse jongeren, maar met een
voorspellende waarde die zeer laag is (tabel 4). 
Naar boeiende boodschappen in het televisienieuws in de moedertaal wordt
bij de Marokkanen voornamelijk gezocht door meisjes en door jongeren
die nog niet zo lang in België wonen en vaker Marokkaans Arabisch spre-
ken dan Nederlands. Bij de Turkse jongeren stellen we vast dat het consu-
meren van televisienieuws in het Turks vanuit de behoefte aan boeiende
boodschappen voornamelijk voorkomt bij jongeren uit minder gegoede
families en bij jongeren die vaker Turks spreken en een sterkere affiniteit
vertonen met Turkije. 
Vermaak wordt vaker gezocht in het nieuws in de taal van herkomst door
allochtone jongeren die het Nederlands minder vaak spreken dan de moe-
dertaal. Voorts wordt Turkstalig televisienieuws voor vermaak vooral gecon-
sumeerd door meisjes en door Turkse jongeren met een sterke affiniteit
met Turkije. 
Wat betreft het verlangen naar het thuisland wordt dit motief om anderstalig
televisienieuws te bekijken veeleer aangegeven door Marokkaanse en Turk-
se jongeren die het Nederlands minder dan de moedertaal spreken, reli-
gieuzer zijn en een sterkere affiniteit vertonen met het thuisland.

On-line nieuws in de taal van het land van herkomst
Uit de resultaten over nieuwsgebruik in de moedertaal is er enkel een sig-
nificant verschil op te merken bij de behoefte aan boeiende informatie. Het
internet in de moedertaal wordt voor boeiende informatie door de Turkse
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jongeren frequenter opgezocht dan door de Marokkaanse jongeren (tabel
4). 
Het voldoen aan de behoefte aan boeiende boodschappen via on-line nieuwssi-
tes in de moedertaal komt iets vaker voor bij allochtone meisjes en zij die
minder in het Nederlands functioneren (tabel 5). 
Het verlangen naar het thuisland als reden om anderstalig nieuws on-line te
bekijken wordt voornamelijk aangegeven door jongens en door jongeren
met een sterke affiniteit met religie en met hun thuisland. Bovendien komt
dit motief iets vaker naar voren bij Marokkaanse jongeren die nog niet zo
lang in België verblijven en minder vaak Nederlands spreken. 

Kranten in de taal van het land van herkomst
Marokkaanse jongeren raadplegen vaker kranten in de taal van het land van
herkomst vanuit de behoefte aan gespreksstof. De behoefte aan surveillan-
ce komt prominenter voor bij Turkse jongeren (tabel 4). 
Het motief gespreksstof wordt vaker door religieuzere Marokkaanse jonge-
ren opgegeven, evenals door  jongere Turkse jongeren en zij die meer
Turks spreken en een sterke band hebben met Turkije. 
Voorts halen allochtone jongeren die nog niet zo lang in België verblijven
het motief ‘op de hoogte blijven’ vaker aan; dit is meer bepaald het geval voor
Marokkaanse jongeren die vaker Marokkaans Arabisch spreken dan Neder-
lands en voor Turkse jongeren die religieuzer zijn en een sterke band heb-
ben met Turkije. 
Ten slotte worden anderstalige kranten vanuit het verlangen naar het thuis-
land voornamelijk gelezen door de jongens, door jongeren die meer gericht
zijn op hun thuisland en door jongeren die een hogere opleiding genieten.
Ook worden kranten in de moedertaal vaker gelezen door Marokkaanse
jongeren die veel belang hechten aan religieuze principes en waarden en
die al langer in België wonen of hier zijn geboren.

Conclusie en discussie 

Uit Nederlands onderzoek (d’Haenens et al., 2000) kwamen allochtone
jongeren reeds naar voren als kritische mediagebruikers die een brede kijk
op nieuws hebben ontwikkeld, precies doordat ze in staat zijn de media uit
het moederland met de Nederlandstalige media te vergelijken. Als in de
Nederlandstalige media wordt bericht over het herkomstland, ontstaat
behoefte aan een complementaire visie in de eigentalige media. De buiten-
landse media vervullen in dit opzicht een niet onbelangrijke aanvullende
functie, zeker voor de wat oudere allochtone jongeren met voldoende ken-
nis van de moedertaal en een grote affiniteit met het vaderland. Het huidi-
ge Nederlandstalige media-aanbod weet ter echslechts ten dele aan die
nieuwshonger tegemoet te komen. Daarbij komt nog dat allochtonen zich
te weinig in het Nederlandstalige nieuwsaanbod herkennen – nog een
reden waarom zij geen genoegen nemen met de Nederlandstalige media
alleen. 
Uit dit onderzoek is onder meer de mate gebleken waarin nieuws in staat is
(of juist niet) om voor de bestudeerde groep jongeren te fungeren als een
belangrijke bron van kennis en attitudes, een referentiepunt dat normen
en waarden van een samenleving aanreikt. Een van de opvallendste resulta-
ten uit dit onderzoek is ongetwijfeld de nog steeds prominente rol en de
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meervoudige functie die het Nederlandstalige televisienieuws vervult in het
mediamenu van allochtone jongeren, meer dan in dat van de Vlaamse jon-
geren. Het Nederlandstalige televisienieuws fungeert als gids om de wereld
beter te begrijpen. De betrouwbaarheid ervan wordt eenstemmig door de
allochtone jongeren, en met name door de Marokkaanse jongeren, als
belangrijkste kijkmotief aangewezen, terwijl voor hun Vlaamse leeftijdge-
noten het boeiende karakter van het nieuws het doorslaggevende kijkmo-
tief is. Deze multifunctionaliteit van het Nederlandstalige televisienieuws
staat in schril contrast met de specifieke functie die het televisienieuws in
de taal van het land van herkomst vervult: niet de referentiële waarde is pro-
minent, evenmin de behoefte om op de hoogte te zijn van wat er in de
wereld gebeurt. Het gaat in dit verband voornamelijk om het boeiende
karakter: het televisienieuws uit het thuisland moet een bron van vermaak
zijn, vooral voor die allochtone jongeren die nog een sterke affiniteit verto-
nen met hun land van herkomst en vaker Turks of Marokkaans Arabisch
spreken. 
On-line nieuwssites in het Nederlands worden door allochtone en door
Vlaamse jongeren vooral geconsulteerd omwille van hun boeiend karakter;
de nieuwssites in de taal van het land van herkomst worden door allochto-
ne jongeren daarentegen vooral geselecteerd omwille van hun betrouwbare
karakter. 
De krant geldt in de eerste plaats als een gids in de wereld voor de Vlaamse
jongeren; voor de allochtone jongeren is dit niet het belangrijkste leesmo-
tief als het om de Nederlandstalige krant gaat. Hier is het boeiende karakter
van doorslaggevende aard. De krant in de taal van het land van herkomst
moet betrouwbaar zijn en geldt ook als aanleiding voor gespreksstof bij de
Marokkaanse jongeren, wellicht vooral bij de jongeren met oudere familie-
leden die de Arabische kranten wel kunnen lezen of bij de wat oudere
Marokkaanse jongeren die zelf over voldoende kennis van het geschreven
Arabisch beschikken. Kortom, noch de Nederlandstalige kranten noch de
kranten uit het land van herkomst beantwoorden aan de gidsfunctie voor
de allochtone jongeren die nochtans wel van doorslaggevend belang is voor
de Vlaamse jongeren. Dit gegeven sluit aan bij het eerder in onderzoek
vastgelegde gepercipieerde tekort aan herkenning van allochtone jongeren
in de Nederlandstalige media (d’Haenens et al., 2000). 
De verklarende kracht van de gehanteerde Uses & Gratifications-theorie is
al bij al gering, zoals mag blijken uit onze regressieanalyses. In vervolgon-
derzoek zou de zogenoemde media attendance-theorie (LaRose & Eastin,
2004) een aanvullend theoretisch kader kunnen leveren met meer garan-
ties op een verhoogde verklaarde variantie. Deze theorie – een afgeleide
van de sociaal-cognitieve theorie (Bandura, 1986), bij communicatieweten-
schappers beter bekend als de theorie van het sociaal leren – poneert
gedragssturende motivaties (waaronder nieuwheid, statusverhogende wer-
king, plezier en zelfregulering) als theoretische constructen ter herdefinië-
ring van gratificaties als resultaatgerichte verwachtingen. Omgaan met
media of media attendance evenals de mate van gewoonte waarmee men
een medium gebruikt kunnen hierbij belangrijke verklarende variabelen
zijn. Immers, gratificaties waarnaar men op zoek gaat en die men verkrijgt
of gratificaties die onbedoeld verkregen zijn leveren niet altijd even
betrouwbare voorspellende informatie op wat betreft mediagedrag. Resul-
taatgerichte verwachtingen daarentegen hebben het voordeel dat ze die
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ambiguïteit weten te doorbreken, doordat ze zich onderscheiden van moti-
vaties uit het verleden. 
Op basis van deze bevindingen en bedenkingen en vanuit het gegeven dat
nieuws naast een welbepaalde presentatie van een nieuwsitem ook als een
realiteit op zichzelf wordt ontvangen, is het belangrijk na te gaan hoe een
nieuwsitem door de Marokkanen en Turken gepercipieerd wordt. In kwali-
tatief vervolgonderzoek zal ingegaan worden op de receptie van televisie-
nieuws in het algemeen en meer bepaald op de betekenisverlening aan vier
nieuwsonderwerpen (financieel-economisch, socio-politiek en juridisch
nieuws, oorlog en terrorisme, en religieuze onderwerpen) in familiaal ver-
band. Deze nieuwsinhouden werden gekozen omdat zij mogelijk aanlei-
ding kunnen geven tot conflicterende wereldvisies wanneer Westerse/
Vlaamse en Arabische, Marokkaanse en Turkse nieuwsmedia geraadpleegd
worden. 
De receptie van televisienieuws zal in kaart worden gebracht, omdat de toe-
gang tot een divers aanbod aan feiten en ideeën via dit medium voor etni-
sche minderheden een nog belangrijkere rol speelt dan voor de autochtone
meerderheid bij het verwerven van inzicht in de samenleving waarin zij
leven. Vergelijkingen tussen de standpunten in westerse/Vlaamse nieuws-
media en in Arabische, Marokkaanse en Turkse nieuwsmedia en tussen de
reacties en percepties van publieksgroepen op deze nieuwsitems zullen het
mogelijk maken om te evalueren op welke wijze deze onderzoeksgroep
betekenis verleent aan de mogelijk incongruente nieuwsagenda’s die
schuilen achter de getoonde gebeurtenissen. We vragen ons hierbij dan
ook af in welke mate deze onderzoeksgroep het televisienieuws beschouwt
als middel voor sociaal leren en welke nieuwskenmerken daar het meest
toe bijdragen. 

Noten

1 Onder allochtonen verstaan wij hier, in navolging op Harmsen en Van der Heijdt (1993),
personen van wie ten minste een van de ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst is of
die zelf in een van deze twee landen geboren is.

2 Jongeren van wie zowel de vader als de moeder in Vlaanderen is geboren en getogen wor-
den in deze studie als autochtone jongeren beschouwd.

3 In dit onderzoek werden niet enkel Turkse en Marokkaanse jongeren, maar ook allochto-
ne jongeren van allerlei herkomsten (onder andere Italianen, Spanjaarden, Grieken en
Bosniërs) bevraagd. Maar omdat deze studie zich vooral richt op de Turkse en
Marokkaanse jongeren, worden andere allochtone jongeren hier buiten beschouwing
gehouden.
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Abstract
Hasibe Gezduci and Leen d’Haenens

In search of information, entertainment or food
for conversation? News orientations and prefe-
rences among Moroccan, Turkish and Flemish
youths

The combination ‘youngsters and news’ imme-
diately brings about a number of associations.
Are young people still interested in news?
Besides on- and offline news consumption of
1,049 youngsters between the ages of 12 and 18
of Moroccan, Turkish and Flemish back-
grounds, this study investigated the motivations
behind news use by means of the explanatory
role of culture-specific and socio-demographic
antecedents. Gratifications expected such as get-
ting information ‘to talk about’, ‘for surveil-

lance’, ‘for amusement’ and for its perceived
‘trustworthy’ and ‘intriguing’ content from the
consumption of on- or offline news were exam-
ined. An additional motive ‘to fulfill the desire
for the homeland’ was assessed for the Moroc-
can and Turkish youngsters’ home language
news use.
The results showed that news plays a more
prominent role in Moroccan and Turkish young-
sters’ life than in the life of the Flemish young-
sters. One of the most striking conclusions was
that trustworthiness of Dutch television news
was depicted by the migrant youngsters, in par-
ticular the Moroccans, as the most important
motive, whereas Flemish youngsters’ most
prevalent motive to consume Dutch television
news was its intriguing content. 

Keywords

motives, online and off-line news consumption, trustworthiness, ethnic
minority youngsters, Flanders, Turkish and Moroccan

168 Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Jaargang 36/2008 nr. 3

Op zoek naar informatie, ontspanning of gespreksstof? 

binnenwerk_3_2008 new.qxd:binnenwerk_3_2008 new  20-08-2008  12:30  Pagina 168



169 Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, Jaargang 36/2008 nr. 3

In memoriam 
Hasibe Gezduci

Ik herinner mij als de dag van gisteren dat Hasibe Gezduci voor het eerst
mijn kantoor in Leuven kwam binnengestapt. Ze was een doctoraatsstu-
dente bij Economie, waar ze kennelijk haar draai niet vond, en ze kwam
solliciteren bij Communicatiewetenschap. Een project rond media en iden-
titeitsvorming had haar aandacht getrokken. Kort daarop, begin 2006,
werd ze aangenomen als junior onderzoeker in het Centrum voor Media-
cultuur en Communicatietechnologie. Met haar achtergrond in economie,
haar werkervaring en haar Turkse roots wist ik onmiddellijk dat ze het
‘media en minderheden’-onderzoek dat we in Vlaanderen zouden verder
zetten een nieuwe wending zou weten te geven. Ook in de onderzoeks-
groep en op de werkvloer waaide er met haar komst meteen een frisse nieu-
we wind. Voor het eerst kon er samengewerkt worden met iemand die als
derde generatie langs vaderszijde en tweede langs moederszijde het soort
‘emisch’ onderzoek zou gaan doen in Turkse families waarvan we als
‘witte’ onderzoekers alleen maar konden dromen. Altijd zal ik mij haar
enthousiasme, haar lach en haar werklust blijven herinneren. In korte tijd
wist ze de voor haar onderzoek relevantste communicatiewetenschappe-
lijke theorieën onder de knie te krijgen en onvermoeibaar baande ze zich
een weg door stapels literatuur. Niet minder dan vijf papers heeft ze
geschreven in de net geen twee jaar dat ze aan haar Ph.D.-onderzoek heeft
gewerkt. Het artikel in dit nummer van is er één van. Ondertussen timme-
ren we verder aan de weg, maar die weg is opeens veel hobbeliger en langer
geworden, Hasibe, zonder jou...

Leen d’Haenens
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