u-sse betreft de mate waarin men geinteresseerd is in een bepaald gcografisch
in-hied. Het wordt dus niet geconceptualiseerd in termen van mediumtype of
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inhoud.

De do den van ver

1icografische reikwijdte van informatie-interesse

Geografische reikwijdte van informatie-interesse en het gebruik van

In 1958 isdoor MacLean en Pinna een studic gedaan naar het verband tussen

geografische afstand en intercsse. In hun onderzoek naar nieuws-interesse in het
Italiaanse plaatsje Scaperia beschouwen de auteurs geografische afstand als fac

lokale media

Tegenwoordig beginnen lexers van door fusiegegroeide kranten te
klagen dat er in hun dagblad te veel overlijdensadvertenties ait
verafgelegen plaatsen staan. Niet de reden voor een abonnement
op de lokale of regionale krant. Wat deze lezers schijnt te irriteren is een fenomeen dat niet allecn door dagbladondernemers,
maar ook door onderzoekers vcrivaarloosd dreigt te worden. Dit
fenomeen, geografische reikwijdte van informatie-interesse, staat
cenlraal in voorliggende studie. Na een tbeoretische exploratie
van het concept volgt een empirische exploratie op basis van achtergrondkenmerken. Tot slot wordt nagegaan welke relaties geo
grafische reikwijdte van informatie-interesse heeft met blootstelling aan lokale media.

tor die mede bepalend zou moeten zijn voor de intercsse in nieuws over verre

plaatsen. Een van de vragen die de auteurs zich stellen is in welke mate de fysieke afstand de psychologische afstand voorspelt: 'Interest in an object might be
defined in terms of how far or how close that object is in the life-span of an in
dividual' (p. 42).

Uit hun onderzoek blijkt dat er een redclijk sterk verband is tussen de geografi
sche afstand en de psychologische afstand (geoperationaliseerd als interesse)
(rangcorrelatie1: 0,88). Ook blijkt dat er een hierarchische ordening in dc interesses aangebracht kan worden; als iemand in een bepaalde plaats is geinteres
seerd, dan moet hij tevens geinteresseerd zijn in een plaats die geografisch dichterbij ligt. Op basis van deze gedachte heeft men een Guttmanschaal kunnen
construeren met een reproduceerbaarheid van 0,88 (p. 44). Tot slot blijkt aan
de hand van de correlatiematrix dat er twee dimensies te onderscheiden zijn,

Inleiding

namelijk 'nearness' en 'farness': 'This means that there are some people who ra
ted far places generally higher than near places and other people who rated near

In de communicaticwetenschappelijke theorie staan vaak thematische informatie-interesses en gratificatics ccntraal. Een veel gestcldc vraag in dit soort studies
is: waarom maken menscn van media gebruik? Men probeert door deze vraag
de motieven van de ontvangcr te achterhalen. Verscheidene studies hebben gratificaties blootgelcgd als escapismc, informatie c.q. educatie, surveillance, corre
lation, amusement en culturele transmissie (c.q. socialisatie). Deze gratificaties
en informatie-interesses zijn over het algemecn geconceptualiseerd op het
niveau van mediumtype en mediuminhoud (Katz, Blunder & Gurevitch, 1974,
p. 23). Voorbeeldcn hiervan zijn vragen als 'Ik kijk televisie omdat het een pret-

places generally higher than far places' (p. 46). Deze bevinding wordt door de
auteurs direct gckoppeld aan Mertons indeling van 'influentials' in 'locals' en
'cosmopolitans' (Merton, 1950). Lokalisten zouden voornamelijk in de geografi
sche nabijheid geinteresseerd moeten zijn, terwijl kosmopolieten juist in 'veraf
geinteresseerd zouden moeten zijn.2 Deze veronderstelling is overigens niet
empirisch getoetst door MacLean en Pinna. Merton daarcntegen baseert zijn

tige bezigheid is' (motief), en 'Kunt U aangeven hoe vaak U naar spelprogramma's kijkt?' (inhoud).

Hoewel een groot aantal van dit type studies betrekking heeft op nationale tele
visie, radio en dagbladen, zijn vragen naar motieven voor mediagebruik vanzelfsprekend ook van toepassing op lokale en regionale media. In dit onderzoek
echter komen media-gratificaties en thematische intcresses niet aan bod. Wei
wordt er een ander concept gehanteerd, namelijk geografische reikwijdte van
informatie-interesse. Dit concept is fundamenteler dan de specifieke thema
tische functionaliteit van media. Geografische reikwijdte van informatie-inte-
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indeling in 'locals' en 'cosmopolitans' voornamelijk op dc interesse die men kan
hebben: 'The chiefcriterion for distinguishing the two is found in their orien
tation toward Rovere. The localite largely confines his interests to this commu

nity. (....) Contrariwise the cosmopolitan type. He has some interest in Rovere
(...) but he isalso oriented significantly to the world outside Rovere, and
regards himself as an integral part of that world' (1950, p. 189-190).
Renckstorf en Ehmcke (1986) hebben het concept geografische reikwijdte van
informatie-interesse toegepast in hun studie naar het gebruik van de regionale
celevisic. In hun studie komen zij, op basis van factoranalyse, evenals MacLean
en Pinna tot de conclusie dat het concept tweedimensioneel is (p. 115). Verder

is het concept toegepast bij de bestudcring van (inter)nationaal georienteerde
media. Zo constateert Frissen (1992) positieve samenhangen tussen blootstelling
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