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Abstract 
Transmedia storytelling is een concept dat steeds bekender wordt. Het is een 
opkomende trend voor met name televisieseries. Het genereert steeds meer 
belangstelling in de populaire cultuur en de mediawetenschap.  Transmedia zorgt 
voor het ervaren van content op een nieuwe manier. Grenzen tussen fictie en 
non-fictie vervagen met immersie als resultaat.  

 In deze masterthesis is de mate van immersie onderzocht bij het 
transmedia project H.S.C. Mercurius, onderdeel van de BNN serie FEUTEN. 
Twee groepen participanten zijn ondervraagd aan de hand van een questionnaire. 
Een groep bestond uit passieve kijkers van de serie, de andere groep bestond uit 
gebruikers van het transmediaplatform.  

Geconcludeerd kan worden dat gebruikers van het transmediaplatform 
H.S.C. Mercurius, tijdens zowel seizoen een als twee, meer immersieve 
ervaringen hebben ondervonden dan niet-gebruikers van het platform. Daarnaast 
is de waardering voor de serie groter onder van de gebruikers dan de niet-
gebruikers van H.S.C. Mercurius.  

Trefwoorden: Transemedia, storytelling, Alternate reality game, convergentie, 
immersie. 
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Voorwoord 
 

Na vier jaar studeren ben ik aan het einde gekomen van de studie Film- en 

Televisiewetenschappen. Deze masterthesis staat voor mij centraal als het eindpunt van mijn 

gehele studieperiode.  

Graag wil ik enkele mensen bedanken. Zonder hen had ik deze studie, maar vooral deze 

masterthesis, niet afgerond binnen vier jaar. Deze mensen hebben mij onuitputtelijke steun 

en energie gegeven om door te gaan met studeren en mij zelf laten geloven dat ik het kon. 

Deze mensen zijn natuurlijk mijn ouders, Hans en Thea. Maar ook mijn studiegenootje 

Marijke, mijn huisgenoot Iris en al mijn andere lieve vrienden die begrip hebben getoond dat 

ik de laatste maanden heel druk ben geweest. Ook wil ik graag Joris, Tim en Sebastian 

bedanken voor de kansen die ik heb gekregen bij Spektor Storytelling. Zonder de steun van 

deze heren had ik waarschijnlijk minder plezier uit mijn stage en scriptie gehaald. Ook wil ik 

David en Iris bedanken voor de strenge contole op taal-en spelfouten. Voor de nuttige en 

vele feedback wil ik Berber Hagendoorn bedanken die mij heeft geholpen om bepaalde 

inzichten verder uit te diepen. 

Uiteraard wil ik uitzonderlijk mijn begeleider bedanken, Frank Hakemulder. Het vele aantal 

uren nakijken en zijn feedback hebben ervoor gezorgd dat ik nu een product af heb kunnen 

leveren waar ik heel trots op ben. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Esther Vogel 
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Inleiding 
 

Verhalen zijn belangrijk voor de mensheid en staan dan ook centraal binnen  het menselijk 

bestaan. Binnen iedere cultuur worden verhalen verteld. Verhalen hebben herkenbare 

patronen waaruit we betekenis kunnen putten. Verhalen zelf zijn universeel, maar de manier 

waarop we ze vertellen verandert. Dit komt mede door de veranderende technologie. Ieder 

nieuw medium heeft een bijdrage geleverd voor een nieuwe vorm van verhalen vertellen. De 

drukpers, de radio, de televisie, stuk voor stuk media die op eigen wijze een verhaal 

brachten. Toen kwam het internet. Het internet is de kameleon onder de verhalenvertellers. 

Het kan iedere vorm van vertellen aannemen. Geschreven tekst, audio, video, het is non-

lineair. De komst van internet heeft dan ook veel veranderd in de manier waarop we 

verhalen vertellen (Rose, 2011).  

Dit onderzoek zal zich richten op een nieuwe vorm van verhalen vertellen, die is 

ontstaan door de komst van het internet: transmedia. Transmedia vertelt verhalen aan de 

hand van veel verschillende soorten media. Ieder medium vertelt een eigen uniek verhaal die 

allemaal los van elkaar begrepen kunnen worden. Al deze verhalen samen vormen een 

geheel. Alle verhalen zijn op zichzelf te begrijpen ondanks dat ze fragmenten zijn van een 

groter geheel (Rose, 2011). Deze manier van vertellen wordt steeds vaker ingezet als 

marketingcampagne. Veel Amerikaanse series, zoals DEXTER, gebruiken het met name om 

de kijker te vermaken tussen twee seizoenen door. Daarnaast wordt transmedia ontwikkeld 

met het doel immersie teweeg te brengen bij de kijker, het ondergedompeld worden in een 

verhaal waardoor je alles om je heen vergeet (Lister, et al., 2003). 

 In Nederland heeft transmedia niet zozeer een commercieel doeleinde. Series als 

SPANGAS en IN THERAPIE zetten transmedia in als verdieping op het verhaal van de serie. 

Uiteraard bieden zij hiermee een uitbreiding, waardoor de kijker zich wellicht geneigd voelt 

zich te binden aan deze serie. Desalniettemin is transmedia in Nederland een opkomende 

trend die vooral zorgt voor meer beleving bij de kijkers. Tot voor kort vonden in Nederland 

slechts kleine transmediale vertellingen plaats. Er heeft in Nederland dan ook nog geen 

onderzoek plaatsgevonden naar de impact op de gebruiker van deze transmediale verhalen. 

Het bedrijf Spektor Storytelling heeft verandering gebracht in het Nederlandse 

transmedialandschap. In 2012 kwamen zij met een grote transmediale vertelling rondom de 
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BNN serie FEUTEN. Met de virtuele studentenvereniging H.S.C. Mercurius wisten zij 

ongeveer zeshonderd mensen te activeren om deel te nemen aan deze vertelling. Deze thesis 

zal onderzoek doen naar de mate van immersieve ervaringen bij de deelnemers van Spektors 

project.  

 De vraag die deze thesis zal beantwoorden is: In hoeverre wordt de immersieve 

ervaring voor de kijkers van FEUTEN versterkt door de toevoeging van transmediale 

vertellingen? Om tot beantwoording van deze vraag te komen zal een uitgebreid onderzoek 

verricht moeten worden. Dit onderzoek bestaat uit zowel literatuurstudie als 

receptieonderzoek. De literatuurstudie zal gericht zijn op het ontstaan van de 

convergentiecultuur en het daaruit voortkomen van transmedia. Aan de hand van een 

voorbeeld van de grote transmedia campagne Why so Serious? zal duidelijk worden hoe 

veelomvattend transmedia kan zijn. In het daarop volgende hoofdstuk zal ingegaan worden 

op immersie. Daarbij zullen verschillende theorieën over immersie besproken worden. 

Vervolgens zullen de eigenschappen van transmedia onder de loep genomen worden aan de 

hand van het project H.S.C. Mercurius en de alternate reality game Dexter. Alternate reality 

games zijn, zoals in dit hoofdstuk duidelijk uitgelegd zal worden, een vorm van transmedia. 

Door de vergelijking  van H.S.C. Mercurius en alternate reality games is het mogelijk een 

hypothese te stellen voor dit onderzoek, hetgeen gedaan zal worden in het vierde hoofdstuk.  

De hypothese zal gesteld worden aan de hand van enkele deelvragen. De eerste 

deelvraag heeft betrekking op de kijkers van de serie, en luidt: Is er een verschil in de mate 

van immersieve ervaringen tussen gebruikers van het transmediale platform en niet-

gebruikers van het transmediale platform tijdens het kijken naar de serie FEUTEN? De 

tweede deelvraag gaat in op het transmedia project zelf. De vraag die centraal staat is 

Ervaren de leden van H.S.C. Mercurius immersieve ervaringen tijdens het deelnemen aan 

het platform? De derde deelvraag zal antwoord geven op de causale vraag Heeft H.S.C. 

Mercurius invloed op de beleving van de serie bij de gebruikers van het transmediale 

platform?   

Antwoorden op de deelvragen zullen gegenereerd worden aan de hand van 

receptieonderzoek. Door middel van kwantitatief onderzoek zal ik kunnen concluderen of er 

een significant verschil is tussen gebruikers en niet-gebruikers van het transmediaplatform 

H.S.C. Mercurius, wat betreft de mate waarin zij immersie hebben ondervonden.  
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Aan de hand van het beantwoorden van de deelvragen zal in de conclusie een 

antwoord gegenereerd kunnen worden op de hoofdvraag. Tevens zal ik in de conclusie een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek doen. De resultaten van dit onderzoek zullen van belang 

zijn voor Spektor Storytelling, de ontwikkelaar van dit transmedia project. Zij zullen aan de 

hand van dit onderzoek duidelijke cijfers hebben die informatie geven over welke elementen 

wel en welke niet succesvol zijn geweest. Daarnaast is dit onderzoek van belang voor het 

transmedialandschap in Nederland. Het zal het eerste receptieonderzoek zijn over 

Nederlandse transmedia en daarmee een voorbeeld en uitgangspunt kunnen vormen voor 

vervolgprojecten en vervolgonderzoek. 
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1. Vervagen van mediagrenzen 
 

Media veranderen constant en in een snel tempo. Dit heeft grote gevolgen voor de manier 

waarop wij de media ervaren en gebruiken. Tegenwoordig zijn we onlosmakelijk verbonden 

met allerlei media die via verschillende platforms worden aangeboden. Grenzen van media 

zijn vervaagd en de impact van het medium op de gebruiker wordt steeds groter. Dit 

vervagen van mediagrenzen heet convergentie (Jenkins, 2006). Om te begrijpen hoe 

transmedia is ontstaan en werkt in optimale zin is het belangrijk te begrijpen hoe deze 

grenzen zijn vervaagd. Dit eerste hoofdstuk zal een korte geschiedenis weergeven van hoe 

convergentie veranderingen heeft aangebracht binnen het medialandschap.  

 

Convergentie van het narratief  

Digitalisering van de media is een fenomeen dat  sinds ongeveer twee decennia centraal staat 

in de nieuwe vormen die het medialandschap aanneemt. Het proces van digitalisering heeft 

alle gebieden van de media-industrie beïnvloed: productie, distributie en receptie. Het heeft 

de media mobieler, steeds interactiever en overweldigend veelzijdig gemaakt. Deze 

mobiliteit, interactiviteit en veelzijdigheid komen voort uit het feit dat de media verwikkeld 

zijn in een proces van convergentie. Convergentie wordt gedefinieerd als “het uitwissen van 

de scheiding tussen verschillende media” (Baran en Davis, 2011). “Met convergentie wordt 

de flow van content over verschillende mediaplatforms bedoeld, de samenwerking tussen 

verschillende media industrieën en het trekgedrag van media aan het publiek die bijna overal 

op zoek gaan naar ervaringen waar zij zelf behoefte aan hebben” (Jenkins, 2006). Door deze 

convergentie is het steeds moeilijker om onderscheid te maken tussen verschillende media 

technologieën, aangezien deze functies en vormen elkaar remediëren. Dit wil zeggen dat een 

medium de eigenschappen overneemt van een ander medium. Een simpel voorbeeld hiervan 

is het radio luisteren op televisie, computers en mobiele telefoons (Bolin, 2007). Het gevolg 

is dat een medium de eigenschappen kan dragen van verschillende media. Een medium is 

daardoor niet meer eenduidig. Kortom, digitalisering van de media heeft gezorgd voor 

vervaging van grenzen waardoor ons gebruik is veranderd.  
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 Het veranderen van ons gebruik komt, in de eerste plaats, door veranderde 

technologieën. Ithiel de Sola Pool schrijft in 1983 over convergentie in zijn technologische 

betekenis, in de publicatie Technologies of Freedom. Deze technologische betekenis geeft de 

capaciteit aan van de media om zich samen te voegen tot één medium, ofwel te remediëren. 

De term convergentie is het meest gebruikt wanneer geduid wordt op de technologische 

capaciteiten van media om te mengen met elkaar. Technologische convergentie is als het 

ware de consequentie van hetgeen de digitalisering tot stand heeft gebracht.  

 Hoewel de term convergentie vaak wordt gekoppeld aan technologische processen, 

moet niet onderschat worden dat het begrip convergentie de technologie overstijgt en zich 

manifesteert binnen een uitgebreider gebied van het medialandschap. Iets dat minder vaak 

besproken wordt is tekstuele divergentie, hetgeen voortkomt uit convergentie (Jenkins 

2006). Media-inhoud, of teksten, die voorheen werden beschouwd als behorend tot één 

specifiek medium worden vandaag de dag geproduceerd door middel van verschillende 

distributietechnieken. Een voorbeeld hiervan is de speelfilm. Deze kan niet alleen meer in de 

bioscoop bekeken worden maar ook op televisie of op de computer. Daarnaast kan deze 

speelfilm verspreid worden via een spectrum aan technologieën of platforms als celluloid, 

magnetische tape, DVD of andere digitale opslagvormen. Een tekst is hierdoor niet meer 

mediumafhankelijk. Het is dus een wisselwerking van tekstuele divergentie en convergentie 

wat ons mediagebruik heeft doen veranderen.   

 In het verlengde hiervan is een nieuw fenomeen ontstaan: transmedia storytelling. 

Het is ontstaan als een resultaat van technologische convergentie en de tekstuele divergentie 

die daaruit is voorgekomen (Jenkins, 2006). Transmedia storytelling verspreidt zich over 

meerdere mediaplatforms, met op elk medium een nieuwe unieke vertelling, die een 

afzonderlijke en waardevolle bijdrage levert aan het geheel. De ideale vorm van transmedia 

storytelling is dat ieder medium doet waartoe het in staat is, zodat een verhaal 

geïntroduceerd in film, uitgebreid wordt via televisie, boeken en stripboeken; het is een 

wereld die ontdekt kan worden via spelelementen en ervaren kan worden als een achtbaan 

aan ervaringen en verhalen. Ieder medium moet op zichzelf staan zodat ieder element 

begrepen kan worden zonder dat een ander medium gebruikt hoeft te worden. Je hoeft de 

film niet gezien te hebben om het computerspel te begrijpen en vice versa. Ieder product is 

een ingang van het geheel. Het lezen van de verschillende media teksten creëert een diepe 

ervaring welke meer consumptie stimuleert (Jenkins, 2006).  
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 Kort gezegd is transmedia dus een narratieve structuur die verspreid wordt via zowel 

verschillende talen (verbaal, ironisch, etcetera) als via verschillende media (film, stripboek, 

televisie, computerspellen, etcetera). Transmedia is niet zomaar een adaptatie van een 

medium naar een ander medium. Het verhaal dat het stripboek vertelt is niet hetzelfde als het 

verhaal dat verteld wordt op televisie of in de bioscoop; de verschillende media en talen 

participeren in en dragen bij aan de constructie van de transmediale narratieve wereld 

(Scolari, 2009). 

 Transmedia is een uniek concept. Toch zijn er vele concepten die in de zelfde 

semantische accumulatie geschaald kunnen worden. Concepten als “cross media” 

(Bechmann Petersen, 2006), “hybrid media” (Boumans, 2004), “intertextual commodity” 

(Marshall, 2004) en “transmedial worlds” (Klastrup en Tosca, 2004) proberen grofweg 

dezelfde ervaring als transmedia te bereiken: een gevoelsproductie en interpretatiepraktijk 

gebaseerd op narratieven, uitgedrukt door middel van een gecoördineerde combinatie van 

talen en media of ‘platforms’  (Bechmann Petersen, 2006). Waarin transmedia verschilt van 

al deze andere concepten is dat het verhaal pas in zijn geheel begrepen kan worden wanneer 

alle delen samenkomen. Een voorbeeld van een gigantische transmedia campagne is de Why 

so serious? campagne uit 2007. Deze campagne wist op een unieke manier gebruik te maken 

van verschillende platforms om gebruikers te activeren. Why So Serious? is een perfect 

voorbeeld van transmedia waarmee bovenstaande uitleg duidelijk gevisualiseerd kan 

worden. Daarnaast laat het de impact zien die transmedia storytelling teweeg kan brengen. 

	  

Why so serious? 

In 2007 vond een gigantische marketingcampagne plaats in Amerika. Een paar duizend 

mensen ontving een email met daarin een cryptische omschrijving. Enkele van de mensen 

die deze mail ontvingen begrepen dat deze mail een tip was dat zij naar 

www.whysoserious.com/steprightup moesten gaan waar zij een opdracht kregen. Op de 

website was een kermiskraam te zien met daarin een verzameling versleten knuffels met een 

straatnaam op hun buiken gespeld. Op een briefje stond de tekst:  

 

Step right up folks, to the mail event! I’ve left a very special treat at each location 

below, held under the name: Robin Banks. Only one per location, first come, first 



 

 
11 

served. Keep a low profile. Do NOT call these locations, that’s not part of the plan. 

Time for what you’ve been waiting for. 1-2-3- GO! (fig.1).  

Fig. 1: Screenhot www.whysoserious.com/steprightup  

 

Whysoserious.com stond bekend als een website welke geassocieerd werd met 

vreemde gebeurtenissen die te maken hadden met de nieuwe BATMAN film THE DARK 

KNIGHT die in 2008 in première zou gaan. Al snel ontstonden online discussies tussen de 

verschillende ontvangers van de email over wat er zou gaan gebeuren (Rose, 2011).  

 Het adres dat opgegeven was in Boston bleek een oud Italiaanse taartenwinkeltje te 

zijn. Nadat de participanten, die naar dit taartenwinkeltje waren gegaan, aankondigden dat 

zij een pakketje op kwamen halen op naam van Robin Banks, kregen zij een doos 

overhandigd met daarin een taart. Op de taart stond een telefoonnummer met daarbij de 

boodschap “Call me NOW”. In de taart bleek een telefoon te zitten met een volgende 

aanwijzing voor een opdracht die zij moesten uitvoeren. Bij iedere opdracht vonden zij een 

speelkaart met een joker erop waarmee de boodschap voor de participanten duidelijk was: 

zij waren de medeplichtigen van The Joker. Ditzelfde scenario speelde zich af in 
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eenentwintig verschillende steden verspreid over de Verenigde Staten. Iedere keer dat een 

nummer van een taart werd gebeld verdween één knuffel, en daarmee één adres, van de 

website. Pas nadat alle knuffels weg waren konden door de deelnemers naar een volgende 

webpagina  gaan waar een nieuwe opdracht verscheen. 

De telefoons in de taarten waren niet meer dan een mechanisme dat duizenden 

mensen de gelegenheid gaf om in de fictieve wereld van BATMAN te stappen, nog ver voor 

de film in première ging in juli 2008. De twaalf uur durende taartenjacht betrok slechts een 

paar dozijn mensen, maar ongeveer 1,4 miljoen mensen volgden de jacht op het internet om 

te zien wat er zou gaan gebeuren. Dit was slechts één onderdeel van de gehele campagne 

Why So Serious? die veertien maanden voor de première van de film van start ging. In totaal 

namen ruim tien miljoen mensen over de hele wereld deel aan het spelelement dat bestond 

uit raadsels, puzzels en schattenjachten die allemaal aansloten bij het laatste hoofdstuk van 

het negenenzestig jaar oude verhaal van Batman. THE DARK KNIGHT genereerde een bruto 

winst van een miljard dollar wereldwijd in de drieëndertig weken dat deze draaide. Dit is het 

hoogste bedrag dat ooit is verdiend aan een BATMAN film en voldoende om de nummer één 

film van 2008 te worden (Rose, 2011). Uiteraard waren er vele factoren die bijdroegen aan 

dit grote succes van deze film. Het is onmogelijk te zeggen of het grote succes van deze film 

alleen te danken is aan transmedia project Why So Serious?. Echter kan wel gesteld worden 

dat het transmedia project één van de succesfactoren is geweest voor deze film. 

 Enerzijds is Why So Serious? een fantastische succesvolle marketingstunt. Niet 

alleen voor de film maar ook voor alle grote bedrijven die contracten hadden met Warner 

Bros. in de vorm van product sponsoring. Anderzijds was deze campagne ook een nieuwe 

soort van interactieve fictie: een die de lijn tussen entertainment en adverteren vervaagt, net 

als de lijn tussen fictie en realiteit. 

 Alternate reality games, zoals dergelijke ervaringen bekend staan, is een hybride van 

spel en verhaal. Een verhaal wordt verteld in fragmenten; een spel is een soort patchwork 

van fragmenten die samen een verhaal vormen. De combinatie hiervan is te ingewikkeld 

voor één persoon alleen om een verhaal te vormen, maar door de kracht van connectie van 

het internet kan een groep samenwerken om samen de stukjes te verzamelen en samen te 

brengen, de mysteries op te lossen en, in het proces, het verhaal online te vertellen en door te 

vertellen. Wat gebeurt is dat het publiek het verhaal zich eigen maakt op een manier die film 

alleen niet teweeg kan brengen (Rose, 2011).  
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 Wat zo speciaal is aan dergelijke spellen is de kracht van het connectief bindweefsel 

dat we het internet kunnen noemen. Binnen dit connectief bindweefsel verplaatst de 

informatie zich niet enkel van auteur naar publiek en weer terug, het verspreidt zich over het 

gehele netwerk in een razend tempo. Fans kunnen samenwerken en delen met andere fans. 

Hierdoor ontstaat een bijenkorf, een spontane gezamenlijke inspanning, die THE DARK 

KNIGHT tot een ervaring omtoverde waaraan iedereen kon deelnemen.  

 Maar Why so Serious? was ook een fusie van spel en narratief. Conventionele 

verhalen, boeken, films en televisieprogramma’s zijn emotioneel bindend maar benaderen 

het publiek als toeschouwer. Alternate reality games binden op een andere manier. Ze 

plaatsen de gebruiker in het midden van de actie: wat gebeurt met het personage in het spel 

gebeurt niet alleen op het scherm, maar ook met de speler. Wanneer je de emotionele impact 

van de hoofdpersoon in een spel transporteert kun je een extreem sterke ervaring creëren. 

Een immersieve ervaring kan ontstaan. Deze immersieve ervaring vervaagt de lijn tussen 

verhaal en spel, maar ook tussen verhaal en marketing, verteller en publiek, illusie en 

realiteit (Rose 2011).  

 Om te begrijpen hoe een immersieve ervaring ontstaat en wat het teweeg brengt is 

het belangrijk duidelijk uiteen te zetten welke verschillende theorieën er bestaan over 

immersie. In het volgende hoofdstuk zullen al deze punten uitgelegd worden.  
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2. Immersie 
Immersie is een belangrijk fenomeen binnen de wereld van verhalen vertellen. Het kan 

wellicht het best beschreven worden als het ondergedompeld worden in een narratief. Dit 

narratief kan in de vorm van bijvoorbeeld een film, boek of computergame zijn. Zoals in het 

voorbeeld van Rose (2011) naar voren kwam, kan transmedia een heftige immersieve 

ervaring teweeg brengen. Het is dan ook belangrijk te begrijpen wat immersie precies 

betekent en welke theorieën er bestaan over het ontstaan van een immersieve ervaring. 

Immersie gedefinieerd 

Immersie duidt op de ervaring, in een andere (fictieve) wereld te zijn. Vaak worden 

dergelijke werelden geïnitieerd door beelden die het publiek lijken te omringen (Lister, et 

al., 2003). Het is echter moeilijk precies aan te duiden wat immersie is. Het is immers een 

ervaring van de kijker die niet zichtbaar is. De ervaring van immersie kan ontstaan bij het 

lezen van een mediatekst. De lezer wordt dan ondergedompeld in de wereld van het 

narratief.  

Wat gebeurt, volgens de theorie van Lister, is dat de storyworld een immersieve 

vorm aanneemt. Dit wil zeggen dat de storyworld als het ware verdwijnt doordat deze lastig 

te onderscheiden is van de realiteit, met als resultaat een complete onderdompeling in deze 

storyworld (Lister, et al., 2003). Deze theorie van Lister is goed uit te leggen aan de hand 

van een voorbeeld van een treinreiziger die een boek leest en helemaal in het verhaal 

gezogen wordt en daardoor niet door heeft dat hij op zijn eindstation aangekomen is. Dit 

gebeurt ondanks de ongemakken van de wiebelende trein, pratende mensen om hem heen en 

ongemakkelijke stoel waarin hij zit. Het verhaal is dusdanig sterk dat de lezer 

ondergedompeld is in het verhaal en hierdoor de wereld om zich heen vergeet. Deze 

ervaring kan ontstaan tijdens het kijken naar televisie, het bekijken van een film in de 

bioscoop, het spelen van een computerspel en volgens Rose (2011) ook, zeer intens, tijdens 

het deelnemen aan een transmedia vertelling. 

Uiteraard is het van belang dat een verhaal de juiste eigenschappen moet bezitten om 

een lezer te laten onderdompelen in het verhaal. Monika Frudernik zet in haar boek An 

introduction to narratology (2006) een overzicht uiteen van theorieën over narratologie. 

Vervolgens bestudeert zij visuele en nieuwe media en de wereld die zij creëren door de 



 

 
15 

immersieve ervaring die zij teweeg brengen. Naar aanleiding van dit onderzoek komt zij tot 

de volgende definiëring van een narratief dat immersie kan veroorzaken: 

 

A narrative is a representation of a possible world in a linguistic and/or visual 

medium, at whose centre there are one or several protagonists of an anthropomorphic 

nature who are existentially anchored in a temporal and spatial sense and who 

(mostly) perform goal-directed actions (actions and plot structure). It is the 

experience of these protagonists that narratives focus on, allowing readers to 

immerse themselves in a different world and in the life of the protagonists. In verbal 

narratives of a traditional cast, the narrator functions as the mediator in the verbal 

medium, of the representation. Not all narratives have a foregrounded narrated world 

creatively and individualistically at the level of the text, and this happens particularly 

trough the (re)arrangement of the temporal order in which events are presented and 

trough the choice of perspective (point of view, focalization). Texts that are read as 

narratives (or ‘experienced’ in the case of drama or film) thereby instantiate their 

narratives. (Fludernik, 2006: 6). 

 

Met deze definiëring benadert zij de potentie van de huisige media en hun eventuele 

invloed op het verhaal. De rol van de narrator wordt door het medium vervuld. De narrator is 

dat wat focalisatie geeft. Focalisatie behelst in een verhaal de relatie tussen de 

gepresenteerde elementen en de visie van waaruit deze worden gepresenteerd (Verstraten, 

2008). De focalisatie heeft grote invloed op de manier waarop de kijker gestuurd wordt in 

het verhaal. In transmedia storytelling zou focalisatie de sturing van de ervaring van het 

verhaal kunnen zijn. In zekere zin staat focalisatie een mate van interactie toe van de lezer in 

het verhaal.  

Verstraten zet in zijn Handboek Filmnarratologie (2008) uiteen hoe beeld en geluid 

op kunnen treden als verteller en dat focalisatie optreedt in het verhaal in de vorm waarin het 

verhaal geuit wordt (Verstraten, 2008). Hedendaagse narratologische analyse draait om 

interactie tussen verhaaltechnieken en stijl. Deze interactie toont een analogie met inhoud en 

vorm. Interactie bepaalt hoe tijd, ruimte en narratieve logica (story) worden gemanipuleerd 

(Verstraten, 2008).  Deze theorie van Verstraten kan geïnterpreteerd worden binnen 

transmedia storytelling. Anders gezegd, transmedia storytelling maakt een verhaal minder 
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eenzijdig door de sturing van ervaren van het verhaal. Dit wordt bewerkstelligd doordat 

enerzijds het verhaal niet meer door één medium wordt verteld en daarmee veelzijdig wordt 

doordat het over verschillende media verteld wordt. Anderzijds is er participatie mogelijk 

door de lezer. Het verhaal wordt niet verteld maar kan ook gestuurd worden waardoor het 

niet meer eenzijdig is. Verder doel ik, met sturing van ervaring, op het loslaten van 

verschillende mediavormen op de lezer. Het is een zoektocht naar fragmenten van de story 

en de ervaring van tekst, beiden verwezenlijkt door narratie, ofwel de inzet van media 

technologieën, die het publiek de fictieve wereld compleet laat ervaren. Hoewel Murray 

(1997) zijn definitie van immersie niet heeft beschreven aan de hand van transmedia 

stortelling, geeft het wel perfect bovenstaande beschrijving weer in een metafoor: 

 

Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being 

submerged in water. We seek the same feeling from a psychologically immersive 

experience that we do from plunge in the ocean or swimming pool: the sensation of 

being surrounded by a completely other reality, as different as water is from air, that 

takes over all of our attention, our whole perceptual apparatus (Murray, 1997: 98). 

 

Het onderdompelen in een verhaal is een ervaring welke bij transmedia goed te verbeelden 

is, aangezien de gebruiker van transmedia zich letterlijk in de wereld van de vertelling 

bevindt. De gebruiker is letterlijk ondergedompeld in het verhaal. Hetgeen suggereert dat 

transmedia makkelijker kan zorgen voor een immersieve ervaring. Maar zoals we hebben 

kunnen zien komt een immersieve ervaring voort uit verschillende elementen. De volgende 

alinea zal zich verder toespitsen op theorieën naar de totstandkoming van immersie.  

  

Onderdompeling in het narratief 

Zoals Fludernik (2006) liet zien is de protagonist een belangrijk element binnen het vertellen 

van een narratief. Veel wetenschappers delen deze mening, dat immersie kan ontstaan door 

de emotionele band die de kijker opbouwt met de protagonist. Volgens Hemenover en 

Schimmack (2007) ervaren kijkers van speelfilms meestal een mengsel van emoties: 

wanneer een schurk wordt gedood door de hoofdpersoon, voelen ze misschien pijn voor de 
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schurk, vreugde voor de protagonist en fascinatie voor de film. Dit oproepen van emoties is 

volgens Tan (1996) te onderscheiden in twee soorten emoties. De eerste emotie is gebaseerd 

op de illusie van fysiek aanwezig zijn in een fictieve wereld. Kijkers zijn getuige van de 

gebeurtenissen die zich afspelen in die wereld. Fictieve gebeurtenissen hebben een 

schijnbare werkelijkheid, die helpt bij het uitlokken van sterke emoties. Deze omvatten 

angst, sympathie en vreugde. Tan noemt deze emoties  F(ictionele) W(ereld) emoties. Het 

tweede type emotie dat Tan beschrijft is gebaseerd op het bewustzijn van de kijkers dat de 

fictieve wereld wordt gepresenteerd door gebruik van een artefact. Het artefact is ook een 

object van emotionele reacties. Kijkers kunnen bijvoorbeeld gefascineerd zijn door de film 

en genieten van het goede acteerwerk. Deze emoties noemt Tan A(rtefact) emoties.  

 Zoals eerder besproken wordt immersie omschreven als het zich bevinden in een 

fictieve wereld. De eerste emoties, die Tan beschrijft, komen mijns inziens niet alleen voort 

uit het gevoel fysiek aanwezig te zijn in een fictieve wereld. Deze emoties komen ook voort 

uit identificatie. Wanneer de kijker geen sympathie heeft voor een protagonist zal het 

immers geen emoties opwekken wanneer er iets met deze protagonist gebeurt. Mijns inziens 

ontstaan deze emoties, die leiden tot immersie, niet enkel uit het gevoel fysiek aanwezig te 

zijn, maar uit een combinatie van deze fysieke aanwezigheid met identificatie, welke zal 

ontstaan door narratie en focalisatie. De artefact emoties, die Tan beschrijft, zullen daarin 

een bijdrage leveren omdat deze invloed hebben op de fysieke wereld waarin de kijker zich 

waant. 

 Volgens Slater en Wilbur (1997) kan immersie gedefinieerd worden als kenmerk van 

schermtechnologie bepaald door integratie (de mate waarin omgevingsinvloeden worden 

uitgesloten van ervaring), uitbreiding (het aantal sensorische modaliteiten dat wordt 

aangesproken), omsluitingseffect (panoramische breedte van zintuigelijke vertongingen) en 

levendigheid (schermresolutie). Zij stellen dat immersie als een eigenschap van een apparaat 

per definitie geassocieerd moet worden met ‘aanwezigheid’, een bewust gevoel vanuit de 

kant van de kijker dat deze zich in een virtuele wereld bevindt, veroorzaakt door onbewuste 

processen van ruimtelijke waarneming. Wirth et al. (2007) voegen toe dat hierbij een staat 

van waarneming van de eigen locatie in de virtuele wereld vereist is. De vereiste voor 

aanwezigheid is dat het apparaat het de kijker onmogelijk maakt om een mentaal ruimtelijk 

model te construeren waarin de kijkers egoreferentie een centrale plek heeft. Tot slot voegt 

Lee (2004) daar nog aan toe dat een gebrek aan bewustzijn van een medium een definiërend 

element is van aanwezigheid. Immersed kijkers ervaren de virtuele wereld als onmiddellijk 

en heden.  
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 Al deze theorieën samen laten zien dat zowel emotie als technologie belangrijk zijn 

bij het ervaren van immersie. Mijns inziens kunnen al deze elementen samen zorgen voor 

een immersieve ervaring. Niet alleen emotie is van belang, maar ook het medium en de 

omgeving waarin de kijker zich bevindt dragen bij aan het ontstaan van immersie. Het is een 

wisselwerking van verschillende factoren. Het kan ontstaan door de capaciteit van de film 

om FW en A emoties teweeg te brengen in samenwerking met de schermtechnologie. Bij 

transmedia storytelling is, volgens Lister (2003), juist de capaciteit van het verhaal van 

belang om volledige onderdompeling te kunnen ervaren in de storyworld. Het is niet het 

narratief dat voor immersie zorgt, maar de storyworld neemt een immersieve vorm aan. 

Lister benoemt dit als het vervagen van de storyworld waardoor deze lastig te onderscheiden 

is van de realiteit. Het resultaat daarvan is volledige onderdompeling in de storyworld. De 

lezer van het medium verliest zichzelf in deze wereld en heeft moeite met zichzelf uit deze 

wereld te halen. 

 Dena (2009) gaat hierop verder door te stellen dat een immersieve storyworld om 

volledige aandacht vraagt van de lezer, waardoor het gevoel van realiteit verloren kan 

worden doordat de lezer zich mentaal in een andere realiteit bevindt. Echter presenteert de 

storyworld zich niet als zodanig waardoor de lezer zich er niet altijd van bewust is dat hij 

zich in een dergelijke wereld bevindt. Met andere woorden, hier vervagen de grenzen tussen 

fictie en non-fictie. Wanneer een lezer zich er niet meer van bewust is dat deze zich in een 

fictieve wereld begeeft zal hij niet meer het verschil kunnen waarnemen tussen waarheden 

(non-fictie) en toneel of acteerwerk (fictie) of tussen het alledaagse leven (non-fictie) en 

opgezette spelelementen in de fictieve wereld (fictie). 

Immersie ontstaat dus niet zomaar. Het is de combinatie van vele factoren. 

Transmedia gaat daarin een stap verder dan boeken en films. Alexander (2011) stelt dan ook 

dat een gefragmenteerde story, zoals transmedia, immersie meer stimuleert. Door de 

combinatie van alle fragmenten en diversiteit van de tekst en manier van narratie wordt een 

immersieve ervaring opgebouwd. Wanneer de lezer de story compleet wil ervaren, gaat deze 

dieper in de storyworld waardoor de immersieve ervaring naar waarschijnlijkheid ook 

heftiger zal worden. Aan de lijst van elementen die invloed hebben op immersie, moet dus 

ook volledige aandacht en participatie toegevoegd worden wanneer we transmedia 

onderzoeken.  

Transmedia kan vele vormen aannemen. De mate waarin een project om participatie 

vraagt van de gebruiker zal dan ook invloed hebben op de mate van immersie. In het 
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volgende hoofdstuk zal het project H.S.C. Mercurius uitgediept worden aan de hand van 

theorieën over transmedia. Daarnaast zal ook een vorm van transmedia uiteengezet worden 

welke om meer participatie vraagt dan het project H.S.C. Mercurius deed, namelijk alternate 

reality games. Door deze vergelijking te maken zal het uiteindelijk makkelijker zijn een 

hypothese te stellen voor dit onderzoek.  
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3. Transmedia en alternate reality games 
 

Inmiddels is transmedia, vooral in Amerika, een soort hype aan het worden om kijkers te 

blijven binden aan een serie. In Amerika zijn veel transmedia projecten ontstaan rondom 

populaire series. Vaak met de reden de kijker te blijven binden aan de serie tussen twee 

seizoenen door. Een bekend voorbeeld van een dergelijke serie is DEXTER.  Om kijkers zoet 

te houden tussen het vijfde en zesde seizoen werd deze alternate reality game gebruikt. In dit 

hoofdstuk zal deze alternate reality game als voorbeeld gebruikt worden om een duidelijk 

beeld te kunnen vormen van een alternale reality game transmediaproductie (transmedia-

ARG). Allereerst zal in dit hoofdstuk de transmediaproductie H.S.C. Mercurius beschreven 

worden aan de hand van de theorieën en het debat dat bestaat over de definiëring van 

transmedia.  

 

Transmedia 

Henry Jenkins wordt vaak gezien als de grondlegger van transmedia storytelling. Hoewel hij 

het concept populariteit heeft gegeven door er veelvuldig over te bloggen en het te 

introduceren in zowel populaire als wetenschappelijke cultuur, is de daadwerkelijke stichter 

Erin Dinehart (Jenkins, 2010). Ondanks dat veelal wordt uitgegaan van Jenkins definitie van 

transmedia moet in acht genomen worden dat dit niet de enige juiste is. Doordat het een 

relatief nieuw concept is, bestaat er nog geen eenduidige definitie van het concept. 

Hieronder zal ik aan de hand van het transmedia project H.S.C. Mercurius het debat over de 

definiëring uiteen zetten. Daarbij moet wel een kritische noot geplaatst worden dat vele 

definities uit de wetenschap voortbouwen op Jenkins definitie van transmedia: 

 

A transmedia story unfolds across multiple media platforms with each new text 

making a distinctive and valuable contribution to the whole. In the ideal form of 

transmedia storytelling, each medium does what is does best – so that a story might 

be introduced in a film, expanded trough television, novels, and comics; its world 
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might be explored trough game play or experiences as an amusement park attraction 

(Jenkins, 2006: 97-98). 

Bovenstaande definiëring geeft dus de volgende randvoorwaarden: het verhaal ontvouwt 

zich over meerdere mediaplatforms, elk mediaplatform maakt een nieuwe tekst dat op zijn 

beurt een onderscheidende en waardevolle bijdrage levert aan het geheel en elk medium doet 

waar het in uitblinkt. Deze beschrijving is vrij beknopt in de mate waarin het duidelijk 

definieert wat transmedia precies is. De omvang van H.S.C. Mercurius voldeed dan ook aan 

deze beknopte beschrijving van Jenkins.  

Het transmedia project H.S.C. Mercurius dat gebaseerd is op het tweede seizoen van 

de Nederlandse dramaserie FEUTEN ging begin 2012 van start, tezamen met het tweede 

seizoen. De serie vertelt het verhaal van corporale studentenvereniging H.S.C. Mercurius, 

van de ontgroening tot het afstuderen van de hoofdpersonen. Spektor Storytelling bedacht 

het transmedia project rondom het tweede seizoen van de serie. Het transmedia project dat is 

ontwikkeld rond deze serie houdt in dat de vereniging uit de serie tot leven kwam. Niet 

alleen kon de participant online ontgroend worden door een van de karakters uit de serie, 

deze kon ook deelnemen aan evenementen als ledenborrels, commissies en een feest, welke 

echt werden georganiseerd. Hiermee was het voor de kijker dus mogelijk om te 

transformeren van passieve kijker naar actieve deelnemer.  

Het verhaal van de studentenvereniging werd verteld over verschillende platforms, 

televisie, Facebook, apps en real life. Maar daarmee is H.S.C. Mercurius nog geen 

transmedia storytelling volgens een van Jenkins latere definities (2007). Hierin heeft hij tien 

punten uiteengezet waaraan transmediaproducties moeten voldoen. Hij noemt deze punten 

Transmedia Storytelling 101.  

Het eerste punt is het proces van het presenteren van belangrijke aspecten van het 

verhaal over verschillende kanalen, met van ieder kanaal een unieke contributie tot het 

verhaal. Ten tweede komt bij transmedia storytelling synergie over meerdere 

mediaplatforms kijken. Het derde punt is dat in plaats van te focussen op specifieke 

karakters en plotlijnen, het verhaal volledige fictionele werelden omvat. Het vierde punt 

beschrijft dat de verschillende verlengingen van de verhaallijn verschillende doeleinden 

mogen hebben ten opzichte van het hoofdmedium. Als vijfde noemt hij dat transmedia 

storytelling verschillende punten van ingang biedt en het toegankelijk is voor verschillend 

publiek. Het zesde punt is dat verschillende segmenten op zichzelf ervaren kunnen worden 
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als een gedeelte van de gehele verhaallijn. Het zevende punt is dat transmedia storytelling 

het best gebruikt wordt wanneer de maker ervan alle gepresenteerde informatie managet, of 

wanneer er een sterke inspanning van samenwerking bestaat tussen verschillende teams die 

het creëren. Als achtste is de samenwerking tussen het publiek essentieel om het gehele 

verhaal te begrijpen. Zijn negende punt is dat transmedia aanmoedigt tot betrokkenheid met 

het verhaal, dat verteld wordt in het dagelijks leven van het publiek. En het laatste punt is 

dat als gevolg van hiaten in de informatie een verhaal soms op zichzelf kan gaan staan, zelfs 

wanneer er sprake is van gebruikers gecreëerde content (Jenkins, 2007). 

Aan de hand van bovenstaande punten van Jenkins, heeft Long een schema 

ontworpen dat weergeeft hoe transmedia storytelling er uit ziet (fig. 2). Het schema laat zien 

hoe ieder medium aan andere media is verbonden en toch op zichzelf staat. De ervaring van 

alle media in combinatie met elkaar zal de ervaring verrijken.  

  Fig. 2:  Transmedia  narrative (Long,  2007:  15)   

 

 Uitgaande van bovenstaande tien punten van Jenkins en het schema van Long kan 

gesteld worden dat H.S.C. Mercurius bijna volledig voldeed aan de eisen van een transmedia 

storytelling. Via de pagina www.facebook.com/hscmercurius konden bezoekers een online 

ontgroening ondergaan. De ontgroening was een applicatie op facebook waarin de gebruiker 

werd aangesproken door Noordzij, een personage uit de serie. De gebruiker moest aan de 

hand van vragen en opdrachten de online ontgroening doorstaan (fig. 3). 
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  Fig. 3: Screenschot ontgroening H.S.C. Mercurius (2012). 

 

Na het doorstaan van de ontgroening was de gebruiker lid van H.S.C. Mercurius. Dit 

gaf de gebruikers toegang tot een website waarop speciale boodschappen, exclusief voor 

leden, verschenen. Daarnaast konden leden met elkaar communiceren aan de hand van het 

forum op deze website (fig. 4). Ook kon er gesolliciteerd worden naar een plek binnen een 

commissie. Door in een commissie te gaan konden leden hun steentje bijdragen aan de 

vereniging met het bedenken van ideeën, die uitgevoerd zouden kunnen worden gedurende 

het project. Dit zorgde voor betrokkenheid tot het verhaal en participatie tussen gebruikers. 
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   Fig. 4 Screenshot H.S.C. Mercurius website voor de leden (2012). 

 

Er was een mogelijkheid contact te zoeken met de senaat aan de hand van een mobiel 

nummer. Met dit nummer werden enkele leden, aan de hand van sms berichten, ook op de 

hoogte gehouden van speciale, geheime, evenementen zoals het strijden met een andere, echt 

bestaande, studentenvereniging door spullen bij elkaar te ontvreemden. Enkel de leden die 

deze sms ontvingen konden deelnemen aan deze acties. Ook dit sprak de betrokkenheid tot 

het verhaal en participatie tussen gebruikers aan. 

 De borrels die werden georganiseerd vonden plaats in een besloten ruimte in 

een Amsterdams café. Deze ruimte werd versierd met props uit de serie. Ook de karakters 

uit de serie waren aanwezig tijdens deze borrels. De mores, zoals deze in de serie werden 

gehandhaafd, moesten tijdens de borrels ook worden nagestreefd. Op deze manier ontstond 

een fictionele wereld, geïntegreerd in de echte wereld, waar kijkers van de serie binnen 

konden treden.  
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De diversiteit aan verschillende elementen, welke een synergie over verschillende 

platforms veroorzaakte, hadden allemaal verschillende doeleinden en konden allemaal op 

zichzelf ervaren worden. Hoewel de vertelling gebaseerd was op FEUTEN stonden 

verschillende segmenten ook los van de serie. Spektor Storytelling hield te alle tijden de 

touwtjes in handen wanneer het ging over verspreiden van informatie en kon daardoor de 

verhaallijn managen. 

Een punt van deze tien is echter discutabel wanneer we kijken naar H.S.C. 

Mercurius. Dit is het vijfde punt waar Jenkins beschrijft dat alle segmenten los toegankelijk 

moeten zijn voor verschillend publiek. De commissies waren wel toegankelijk voor iedere 

gebruiker. Hiervoor moest echter gesolliciteerd worden. Sollicitaties waar geen moeite voor 

gedaan was werden afgewezen, waardoor het aansluitende forum voor sommige 

participanten gesloten bleef. 

In een later artikel, “How to ride a Lion: A Call for a Higher Transmedia Criticism” 

(2011) bekritiseert Long ook dit punt van Jenkins. Hij bediscussieert dat er tal van 

succesvolle transmedia ervaringen zijn waar niet ieder platform onafhankelijk toegankelijk 

was. Dit maakt deze projecten niet minder transmediaal volgens hem. Verder heeft hij 

kritiek op het punt dat ieder medium een unieke en waardevolle bijdrage moet leveren. Hij 

zegt hierover het volgende: ‘As we move past the “Transmedia 101” stage of definitions and 

early experiments, the next stage of development for transmedia experiences is the creation 

of transmedia criticism.’ Ik ben het hierin eens met Long dat deze punten geen vereisten 

hoeven te zijn voor een succesvol transmedia verhaal. 

Maio Ji (2009) benadrukt het belang van het originele verhaal als het succes van 

transmedia. Zonder een connectie tussen verschillende vormen van media zal het publiek 

niet geïnteresseerd zijn in het verdiepen in een uitgebreidere verhaallijn. Dit valt samen met 

het standpunt van Luke Freeman (2008). Freeman focust op het idee van het creëren van een 

wereld als een belangrijk concept van transmedia storytelling. Door het gebruik van 

verschillende typen media kan de wereld van het hoofdverhaal uitgebreid worden en in meer 

details treden dan het origineel alleen. De narratieven, die gepresenteerd worden aan de 

gebruiker, kunnen de gaten in het verhaal dichten door nieuwe informatie te bieden in plaats 

van het herhalen van informatie die reeds verstrekt was door het hoofdverhaal.  

Dit is precies wat H.S.C. Mercurius ook heeft gedaan. De wekelijkse uitzendingen 

van de serie vertelde een verhaal waar H.S.C. Mercurius op inspeelde. Via Facebook was het 
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mogelijk vrienden te worden met de karakters uit de serie. Deze profielen werden 

bijgehouden door de acteurs zelf zodat zij vorm konden geven aan hun eigen karakter en 

altijd op de hoogte waren van de storyline die een karakter meemaakte. Verder werden via 

Facebook ook filmpjes gepost die aansloten bij het verhaal van de serie maar daarnaast ook 

verdieping gaven in de persoonlijkheden van de verschillende karakters. Sommige filmpjes 

vroegen om participatie door middel van commentaar of een opdracht, andere waren puur ter 

vermaak. Ook was het mogelijk om smartphone spelletjes te spelen met enkele karakters, als 

Wordfeud en Draw Something.  

Het gebruik van transmedia storytelling in de context zoals Jenkins deze omschreef 

in verschillende publicaties (2006, 2007, 2010) is drastisch veranderd door verschillende 

vormen van technologie die zijn ontstaan. Zo kan een alternate reality game (ARG) ook 

transmedia storytelling in zich hebben. Het spelelement dat is toegevoegd aan een alternate 

reality game wordt door Jenkins niet beschreven. Het transmedia project H.S.C. Mercurius 

bevatte geen spelelement in de zin dat het gebruikers uitdaagde samen een opdracht uit te 

voeren om verder te komen in het verhaal. Aan de hand van filmpjes, opdrachten en live 

events was het mogelijk voor de kijker een fictieve wereld binnen te stappen. Hierbij was 

wel participatie van de gebruikers nodig om samen een vereniging te kunnen stichten, 

commissies op te richten en borrels tot een succes te maken. Het maakte echter niet uit 

hoeveel participanten deelnamen aan de georganiseerde evenementen, dit veranderde niets 

in de verhaallijn van de transmedia vertelling. Mijns inziens is H.S.C. Mercurius dan ook 

geen alternate reality game te noemen. Er werd een verhaal verteld waaraan de participanten 

deel konden nemen. Zij konden de wending van het verhaal niet direct beïnvloeden. Het 

transmedia project rondom DEXTER, welke hieronder besproken zal worden is wel een 

alternate reality game. Het project is enigszins vergelijkbaar met H.S.C. Mercurius maar 

bevatte een duidelijk spelelement waarin samenwerking tussen de gebruikers een vereiste 

was.  

 

Transmedia-ARG  

Een alternate reality game kan, zoals gezegd, een transmedia storytelling zijn. Niet alle 

transmediale vertellingen zijn een alternate reality game. Dit verschil komt voort uit het 

game element dat een alternate reality game in zich draagt. Beiden kunnen participatie 

teweegbrengen bij de gebruiker, echter ieder met een ander doel. De een om een spel te 
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creëren, de ander om verdieping te geven op een verhaal. Ze kunnen dan ook beiden 

immersiviteit veroorzaken.  

De alternate reality game, die ontwikkeld is rondom de serie DEXTER, pretendeerde 

een immersieve klopjacht te zijn. De game maakte deel uit van een groter geheel, namelijk, 

de storyworld van de serie. Maar ook zonder enige kennis over DEXTER kon deelgenomen 

worden aan de game. De informatie uit de storyworld was geen vereiste om de klopjacht tot 

een einde te brengen. De tekst die nodig was zat in het spel zelf.  

De  Amerikaanse serie DEXTER vertelt het verhaal van seriemoordenaar Dexter. 

Doordat Dexter op driejarige leeftijd getuige is van de moord op zijn moeder heeft hij de 

behoefte zelf mensen te doden. Zijn pleegvader, die al snel doorheeft dat Dexter deze 

moorddrang bezit, heeft een code voor hem bedacht om te voorkomen dat hij onschuldige 

mensen zal doden. Deze code is dat de slachtoffers van Dexter enkel mensen mogen zijn die 

zelf iemand hebben vermoord. De spanning in de serie zit in de angst van Dexter dat hij 

betrapt zal worden. De manier waarop de transmediale-ARG vorm heeft gekregen bij 

DEXTER  is door het publiek in de huid van seriemoordenaar Dexter te laten kruipen. In vorm 

had dit project iets weg van het Why So Serious? project rondom de film BATMAN. Beiden 

bevatten een spel element. In het geval van DEXTER werden participanten echter niet 

gemotiveerd om in real life in actie te komen maar enkel online.  

Een kenmerk van alternate reality games is dat ze zowel intern als extern conceptueel 

verbonden zijn met andere media en diens teksten. Intern verwijst naar de fragmentatie in de 

alternate reality game en extern verwijst naar de gehele productie, zoals te zien is bij de 

game rondom DEXTER. Verder is de alternate reality game onafhankelijk toegankelijk zonder 

het verhaal te kort te doen en geeft een unieke waardevolle bijdrage op het niveau van 

verhaal, mediatechnologie en bovenal ervaring van deze twee in combinatie. Volgens Long 

(2011) zijn deze kenmerken, zoals eerder besproken, ook van toepassing op transmedia. 

De alternate reality game vereist participatie waardoor de deelnemers van de 

storyworld actief exploreren en hierin een zodanig unieke rol kunnen spelen dat er geen 

sprake is van adaptatie. De deelnemers worden letterlijk opgenomen in de storyworld waar 

zij ieder een Dexter zijn en allemaal samen één Dexter vormen om eindbeslissingen te 

kunnen nemen. Rose (2011) onderscheidt dit van transmedia en beschrijft de alternate reality 

game met zijn begrip deep media.  

 



 

 
28 

“A new type of narrative is emerging –one that’s told trough many media at once in a 

way that’s nonlinear, that’s participatory and often gamelike, and that’s designed 

above all to be immersive. This is “deep media”: stories that are not just entertaining, 

but immersive, taking you deeper than an hour –long TV drama or a two-hour movie 

or a 30-second spot will permit. This new mode of storytelling is transforming not 

just entertainment (the stories that are offered to us for enjoyment) but also 

advertising (the stories marketers tell us about their products) and autobiography (the 

stories we tell about ourselves)” (Rose, 2011: 3). 

 

Rose beschrijft deep media dus als een narratief dat verteld wordt over verschillende 

media, nonlineair is, participatie vereist en ontwikkeld is om immersief te zijn. Transmedia 

is op een zelfde manier opgebouwd en heeft dezelfde doeleinden. Daarbij hoeft transmedia 

niet om participatie te vragen, maar kan dit wel doen. De  gehele transmediaproductie van 

een alternate reality game faciliteert een storyworld waarin meerdere teksten verscholen 

zitten, maar waarin de gebruiker van de game ook een eigen tekst kan ontwikkelen door 

keuzes te maken en daarmee de story kan aanpassen. Het feit dat de gebruiker de wereld van 

de storyworld binnen kan stappen nodigt uit tot actieve participatie en kan zorgen voor 

immersie. Dit kan zowel bij de transmediaproductie H.S.C. Mercurius als bij de alternate 

reality game van DEXTER. 

	   Murray (1997) lijkt nog een stap verder te gaan dan Rose. Zij claimt dat narraties 

uiteindelijk transparant worden doordat we het bewustzijn van de media verliezen door 

immersiteit. We zien niet meer het medium, maar enkel het verhaal zelf. Er zou dus gesteld 

kunnen worden dat de immersiteit van de storyworld een aaneensluitend geheel vormt 

zonder onderbrekingen en dat deze immersiteit de mediatechnologieën maskeert. Uitgaande 

van deze gedachtegang zou zowel H.S.C. Mercurius als een alternate reality game moeten 

zorgen voor dit verliezen van het media bewustzijn hetgeen wederom ook weer zal kunnen 

zorgen voor het vervagen van grenzen tussen fictie en non-fictie.  

Samengevat is er dus een element waarin transmedia en alternate reality games van 

elkaar onderscheiden kunnen worden. Dat is dat bij een alternate reality game participatie 

een vereiste is en bij transmedia storytelling niet. Alternate reality games hebben het 

hoofddoel spelers te transporteren naar een fictionele wereld, de wereld waarin de spelers 

leven, om op die manier een interactief narratief te plaatsen in deze realiteit waarin de 
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spelers leven (Martin et al., 2006). Transmedia storytelling heeft als doel een narratief te 

verspreiden over zoveel mogelijk media om te zorgen voor verdieping in de story. Alternate 

reality games kunnen een transmedia storytelling zijn, maar dit hoeft niet. De stijl van spelen 

is grotendeels collectief: door zowel in de realiteit als online content te verspreiden kunnen 

spelers samen spelen om de wereld te ontdekken en het narratief te beïnvloeden (Dena, 

2009).   

Na deze theorieën over transmedia en alternate reality games kan al de hypothese 

gesteld worden dat de participanten van H.S.C. Mercurius ook immersieve ervaringen zullen 

ondervinden. In het volgende hoofdstuk zal echter een hypothese gesteld worden aan de 

hand van bestaande onderzoeken naar immersie in zowel film als een alternate reality game.  
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4. Hypothese 
Zoals gezegd is er, voor zover bekend, geen onderzoek gedaan naar de receptie van 

transmedia projecten die voor verdieping op de story zorgen, zoals H.S.C. Mercurius dit 

deed. Met die reden zal een ander onderzoek gebruikt worden bij het vaststellen van de 

hypothese. Ook heb ik geen receptie onderzoeken kunnen vinden die specifiek ingaan op 

films en immersie. Met die reden zal ook gebruik gemaakt worden van theorieën om een 

hypothese te kunnen stellen.  

Zo zal voor het eerste onderdeel van dit onderzoek, Is er een verschil in de mate van 

immersieve ervaringen tussen gebruikers van het transmediale platform en niet-gebruikers 

van het transmediale platform tijdens het kijken naar de serie FEUTEN?, gekeken worden 

naar een onderzoek dat gericht is op het effect van immersie op emotionele reacties en 

cognitieve genrecategorisatie door filmkijkers. Hiervoor is het artikel “The emotional and 

cognitive effect of immersion in film viewing”, van Visch, Tan en Molenaar (2010), 

gebruikt. Voor het tweede gedeelte, Ervaren de leden van H.S.C. Mercurius immersieve 

ervaringen tijdens het deelnemen aan het platform?, zal een onderzoek gebruikt worden 

naar receptie bij een alternate reality game. Hiervoor is het artikel “Narrative friction in 

alternate reality games: Design insights from Conspiracy For Good”, geschreven door 

Stenros, Holopainen, Waern, Montola en Ollila (2011), gebruikt.  

Zoals in hoofdstuk twee duidelijk werd, komt immersie bij film voort uit een 

combinatie van emoties, identificatie met de protagonist en schemtechnologie. Het artikel 

van Visch, Tan en Molenaar (2010) “The emotional and cognitive effect of immersion in 

film viewing” beschrijft een experiment waarbij het effect van immersie op emotionele 

reacties en cognitieve genrecategorisatie op filmkijkers. Immersie werd opgewekt door een 

afwisseling van het laten zien van een geanimeerde film in 3D (lage immersieve conditie) en 

in CAVE (hoge immersieve conditie, vergelijkbaar met virtuele realiteit ervaringen). De 

participanten gaven de mate waarin zij emoties ondervonden aan. Twee verschillende 

soorten van emotie werden gemeten: Fictionele Wereld emoties (bijvoorbeeld verdriet) in 

reactie op de gepresenteerde fictieve gebeurtenissen en Artefact emoties als reactie op de 

film als een artefact (bijvoorbeeld fascinatie). De resultaten toonden aan dat een sterkere 

immersie leidde tot meer intense emoties, maar geen invloed had op de genrecategorisatie. 

In lijn der verwachting van de onderzoekers, werden beide soorten emotionele reacties 

versterkt door hoge mate van immersie. Deze resultaten worden verklaard door te 
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suggereren dat een zeer meeslepende film impact heeft op een basis dimensie van emotie, 

namelijk opwinding dat ten grondslag ligt aan beide soorten van emoties. 

Aan de hand van dit onderzoek kunnen we een hypothese stellen of er een 

mogelijkheid is of de kijkers van FEUTEN immersieve ervaringen kunnen ondervinden. Het is 

aannemelijk dat de serie zowel Fictionele Wereld emoties als Artefact emoties op kan 

roepen. Door de vele verschillende karakters in de serie, en hun vele persoonlijkheden, is de 

kans op identificatie voor een breed kijkerspubliek groot. Daarnaast is de wereld van de 

serie gebaseerd op het corporale leven in Nederland. Ook dit kan voor vele kijkers emoties 

oproepen, namelijk Artefact emoties. De hypothese is dan ook dat kijkers van de serie 

FEUTEN  immersieve ervaringen ondervinden.  

Voor het tweede deel van dit onderzoek, ervaren de leden van H.S.C. Mercurius 

immersieve ervaringen tijdens het deelnemen aan het platform?, kan wederom naar de 

beschreven theorieën gekeken worden. Dena (2009) beschreef dat een immersieve 

storyworld om volledige aandacht van de lezer vraagt, waardoor het gevoel van realiteit 

verloren kan worden doordat de lezer zich mentaal in een andere realiteit bevindt. Alexander 

(2011) vult dit aan met de theorie dat in het geval van een gefragmenteerde story immersie 

actief wordt gestimuleerd. Door de combinatie van alle fragmenten en diversiteit van de 

tekst en manier van narratie wordt een immersieve ervaring opgebouwd. Wanneer de lezer 

de story compleet wil ervaren, gaat deze dieper in de storyworld waardoor de immersieve 

ervaring naar waarschijnlijkheid ook heftiger zal worden.  

 Aan de hand van deze theorieën kan de hypothese gesteld worden dat gebruikers van 

het transemedia platform H.S.C. Mercurius immersieve ervaringen zullen ondervinden. 

Daarnaast zal de mate van immersie versterkt worden wanneer een participant actiever 

deelneemt aan het platform.  

 In het artikel “Narrative friction in alternate reality games: Design insights from 

Conspiracy For Good” (Stenros et al., 2011) beschrijven de auteurs een project genaamd 

Conspiracy For Good. Het project Conspiracy For Good was expliciet ontwikkeld om 

directe participatie te bieden in een goed ontwikkelde verhaallijn. De makers van het project 

omschreven het dan ook als een participation drama (Whittock, 2010) in plaats van een 

alternate reality game. Het spel voldoet echter aan de omschrijving van alternate reality 

games zoals in deze thesis bediscussieerd is.  

 Conspiracy For Good was een commercieel proefproject met een potentie voor een 
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serie van alternate reality game producties. Het was niet gebaseerd op een boek, film of 

serie, maar was een op zichzelf staand verhaal dat gevormd zou worden door de spelers van 

het spel. Verschillende bedrijven participeerden bij het tot stand brengen van dit project, 

bedacht door Tim Kring, de bedenker van de Amerikaanse hit-serie HEROES. In 2010 liep 

gedurende vier maanden de alternate reality game online, met als hoogtepunt vier live 

evenementen in Londen. Online webisodes, korte online video’s, werden online 

gepubliceerd gedurende het gehele spel om zo het verhaal en de progressie te communiceren 

naar de spelers.  

 De auteurs hebben een onderzoek gedaan naar de mate van participatie en immersie. 

De resultaten van het onderzoek wezen uit dat de productie Conspiracy For Good een 

fantastische ervaring was voor de meeste participanten. Er was echter duidelijk verschil te 

zien tussen participanten die enkel online speelden en deelnemers aan de live evenementen. 

Uit de reacties van achtenzeventig respondenten bleek dat de deelnemers, die aan de live 

evenementen hadden deelgenomen, de productie positiever beoordeelde dan mensen die 

enkel online hadden geparticipeerd (fig. 5).  

Fig. 5: Productiekwaliteit bepaald door de paticipanten van Conspiracy For Good (Stenros et al., 2011) 

 

-- 5 --

analyzed by affinity diagramming method (Holtzblatt et al., 2004). 25 themes emerged
from the analysis, forming the backbone of this study.

Monitoring online discussion forums during and after the events. The Unforum, a popular
site for dedicated ARG players, was monitored to get a better understanding of the game
events from the online players’ point of view.

Online survey. An online survey was distributed four weeks after the game. The
participants were recruited through a targeted mail, sent by Nokia, to all registered CFG
participants. 168 persons, 113 men and 49 women, responded to the survey and 96
completed the full survey. The average respondent was around 30 years old. Of the
survey respondents, 64% had not attended any of the live events. This makes the survey a
useful complement to the interviews, as these were done only with live participants.

Overall evaluation
Before going into the core issues of this paper, we will summarize how the game was
perceived by players.

The online survey paints a positive picture of the experience. Overall, participants rated
the production quality as good to excellent (see Image 3). Participants that had attended
live events were more positive than participants that only participated online.

Image 3. Production quality, as rated by all participants,
online only participants, and participants who also
participated in live events (78 respondents).

Pervasive games that offer live participation tend to generate very positive comments
from participants (see e.g. McGonigal, 2003 and Stenros et al, 2007), and Conspiracy For
Good was no exception. As answers to the survey question “Please summarise your
general impressions of the game” we find answers such as

It is one of the largest pervasive experiences I believe anyone has ever participated in. I
sincerely hope that the amount of effort can one day be duplicated and surpassed.
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Verder kwam naar voren uit dit onderzoek dat de online content, die werd 

aangeboden, de immersieve ervaring versterkte voor de deelnemers. Daarnaast werden de 

opdrachten waarbij  participanten moesten samenwerken minder goed ontvangen dan de 

opdrachten die alleen uitgevoerd moesten worden. Dit bleek uit diepte-interviews die 

afgenomen waren met verschillende participanten. ‘You didn’t feel like you had to get 

involved in order for the game to progress, because someone else was going to do it’ 

(Stenros et al., 2011). 

 Ondanks dat Conspiracy For Good niet vroeg van de deelnemers een rollenspel te 

spelen waren er wel participanten die immersieve ervaringen ondervonden door het plot in 

evenementen. Op deze momenten viel de frictie weg tussen het spelen van een spel en het 

deelnemen aan een (gescript) narratief. Voor sommige spelers bleek soms volledig 

onduidelijk wat echt was en wat niet. Grenzen vervaagden met als gevolg dat de spelers 

opwinding ervoeren en de sensatie voelden van directheid en tastbaarheid.  

Aan de hand van dit onderzoek en de beschreven theorieën van  Dena (2009) en 

Alexander (2011) kan de hypothese gesteld worden dat gebruikers van het transmedia 

project H.S.C. Mercurius naar alle waarschijnlijkheid immersieve ervaringen hebben 

ondervonden. Daarna is aannemelijk dat voor sommige deelnemers de grens tussen fictie en 

non-fictie is vervaagd. Daarbij zullen actieve deelnemers diepere immersieve ervaringen 

hebben ondervonden dan minder actieve deelnemers. Hetgeen aansluit bij de hypothese voor 

de hoofdvraag, in hoeverre wordt de immersieve ervaring voor de kijkers van FEUTEN 

versterkt door de toevoeging van transmediale vertellingen? De hypothese is dat deelnemers 

aan het transmedia project H.S.C. Mercurius meer en diepere immersieve ervaringen hebben 

ondervonden tijdens het kijken naar de serie FEUTEN dan niet-deelnemers aan het transmedia 

project. 
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5. Methode 
 

Aan de hand van het transmedia project H.S.C. Mercurius en de onderzoeksvraag die daaruit 

is ontstaan in hoeverre wordt de immersieve ervaring voor de kijkers van FEUTEN versterkt 

door de toevoeging van transmediale vertellingen? is een questionnaire opgesteld. Deze 

questionnaire is online verspreid via thesistools.nl, over zowel deelnemers aan het 

transmedia project als passieve kijkers van de serie. De deelnemers zijn benaderd aan de 

hand van de ledendatabase van Spektor en de passieve kijkers zijn benaderd aan de hand van 

een oproep via internet. Hierbij werd expliciet gevraagd om kijkers van de serie die niets te 

maken hebben gehad met H.S.C. mercurius. Dit had enkele redenen. Allereerst waren de 

participanten geen direct gerelateerde vrienden van mijzelf, waardoor het invullen van de 

questionnaire eventueel beïnvloed zou kunnen worden. Daarnaast konden participanten ook 

niet beïnvloed worden door wat zij hadden gehoord over het transmediaplatform, aangezien 

zij niets te maken hadden met het platform. Bij het verspreiden van de questionnaire is geen 

rekening gehouden met leeftijd, gender, etniciteit etc. Op deze manier zijn de participanten 

gerandomiseerd. Uiteindelijk hebben vierenveertig participanten de questionnaire ingevuld 

en ingeleverd. Tweeëntwintig van deze participanten bleken passieve kijker te zijn van de 

serie, vijftien participanten waren lid van H.S.C. Mercurius en zeven participanten hebben 

geen antwoord gegeven op deze vraag. Omdat dit onderzoek draait om het verschil tussen 

deelnemers en niet-deelnemers aan het transmedia project heb ik de participanten, die niet 

hebben aangegeven of zij lid zijn geworden, niet meegenomen in dit onderzoek. Het totaal 

aantal participanten is dus zevenendertig.  

 De questionnaire bestaat uit drie onderdelen; vragen over de seizoenen, vragen over 

deelname aan het transmediaplatform en algemene vragen over het transmediaplatform. 

Vragen, die voor bepaalde participanten niet van toepassing waren, konden overgeslagen 

worden. De volledige questionnaire is toegevoegd in de bijlage.  

 Het eerste deel van de questionnaire gaat in op de kijkersbeleving. De deelvraag 

waarop de vragen ontworpen zijn luidt al volgt: Is er een verschil in de mate van immersieve 

ervaringen tussen gebruikers van het transmediale platform en niet-gebruikers van het 

transmediale platform tijdens het kijken naar de serie FEUTEN? 
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 De vragen, die gesteld werden in dit onderdeel, waren opgedeeld in verschillende 

thema’s: mate van spanning, verliezen van tijdsbesef tijdens de afleveringen, en de mate van 

identificatie met de serie of karakters uit de serie. Een aantal voorbeelden van vragen uit dit 

gedeelte zijn: Na het zien van een aflevering kon ik niet wachten tot de volgende. Het einde 

van de afleveringen kwam soms abrupt en onverwacht. En, Ik heb het gevoel dat ik de 

karakters uit seizoen 1 goed heb leren kennen. Voor het beantwoorden van deze vragen 

moesten de participanten een likert scale invullen met als resultaat dat de antwoorden op 

interval niveau gemeten worden. Aan de hand van dit deel van de questionnaire is mate van 

verschillende elementen gemeten, die kunnen leiden tot een immersieve ervaring.  

Met SPSS zijn verschillende vragen samengevoegd aan de hand van de thema’s die 

hierboven zijn genoemd. Vervolgens is uitgerekend wat de beoordeling was van de 

participanten op de verschillende thema’s. Daarna is bekeken of er een significant verschil 

op te merken viel in gender, leeftijd, opleiding en studenten en niet-studenten. De variabele 

leeftijd is verdeeld in twee groepen, jongere participanten (18-25 jaar) en oudere 

participanten (26-36 jaar). De variabele opleiding is ook verdeeld over twee groepen, 

laagopgeleid (basisschool – MBO) en hoogopgeleid (HBO – WO). Als laatste is er gekeken 

of er een significant verschil zichtbaar was tussen leden en niet-leden van H.S.C. Mercurius, 

oftewel, deelnemers en niet-deelnemers aan het transmediaplatform. 

Het tweede deel van de questionnaire kan antwoord verschaffen op de vraag: 

Ondervinden deelnemers van het transmedia project immersieve ervaringen tijdens het 

deelnemen aan de verschillende onderdelen van het project? Net als bij het vorige onderdeel 

zijn de vragen van dit onderdeel ook opgedeeld in verschillende thema’s. De thema’s van 

het tweede deel zijn: verschil kunnen maken tussen fictie en non-fictie, identificatie en 

beleving en de mate waarin dit invloed heeft op het kijken naar de serie. Voorbeelden van 

vragen zijn als volgt: Ik vond het soms moeilijk in te schatten tijdens de ledenborrels wat 

echt was en wat niet. Door de ledenborrels heb ik de karakters uit de serie echt leren 

kennen. En, Door de ledenborrels ben ik de serie spannender gaan vinden. Voor het 

beantwoorden van deze vragen moesten de participanten wederom een likert scale invullen 

met als resultaat dat de antwoorden op interval niveau gemeten konden worden. Aan de 

hand van dit deel van de questionnaire is de mate van verschillende elementen gemeten per 

onderdeel van het totale platform, die kunnen leiden tot een immersieve ervaring. Dit zegt 

dus niets over de totale invloed van het platform, dit wordt pas in het laatste gedeelte 

gemeten. 
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Met SPSS zijn wederom verschillende vragen samengevoegd aan de hand van de 

thema’s die hierboven zijn genoemd. Vervolgens is uitgerekend wat de beoordeling was van 

de participanten op de verschillende thema’s. Daarna is bekeken of er een significant 

verschil op te merken viel in gender, leeftijd, opleiding, studenten en niet-studenten en de 

mate waarin participanten zichzelf als actief lid van H.S.C. Mercurius bestempelden. De 

variabele leeftijd is ook hier weer verdeeld in twee groepen, jongere participanten (18-25 

jaar) en oudere participanten (26-36 jaar). En ook de variabele opleiding is ook verdeeld 

over twee groepen, laagopgeleid (basisschool – MBO) en hoogopgeleid (HBO – WO). 

Het laatste deel van de questionnaire zal antwoord kunnen geven op de vraag heeft 

H.S.C. Mercurius invloed gehad op de beoordeling van de serie door deelnemers van het 

transmediaplatform? Voor het beantwoorden van deze vragen moesten de participanten 

wederom een likert scale invullen met als resultaat dat de antwoorden op interval niveau 

gemeten konden worden. De vragen waren ook in dit gedeelte weer verdeeld over enkele 

thema’s, namelijk beleving van de serie door H.S.C. Mercurius, identificatie met de serie en 

het onderscheiden van fictie en non-fictie. Voorbeelden van vragen zijn door H.S.C. 

Mercurius ben ik de serie leuker gaan vinden, Door H.S.C. Mercurius voelde ik me 

onderdeel van de serie en door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee in een scène van 

FEUTEN terecht te zijn gekomen.  

Met SPSS zijn wederom verschillende vragen samengevoegd aan de hand van de 

thema’s die hierboven zijn genoemd. Vervolgens is uitgerekend wat de beoordeling was van 

de participanten op de verschillende thema’s en is bekeken of er een significant verschil op 

te merken viel in gender, leeftijd, opleiding, studenten en niet-studenten en de mate waarin 

participanten zichzelf als actief lid van H.S.C. Mercurius bestempelden. De variabele leeftijd 

is ook hier weer verdeeld in twee groepen, jongere participanten (18-25 jaar) en oudere 

participanten (26-36 jaar). De variabele opleiding is ook verdeeld over twee groepen, laag 

opgeleid (basisschool – MBO) en hoogopgeleid (HBO – WO). Aan de hand van dit deel van 

de questionnaire is mate van verschillende elementen gemeten van het totale platform, die 

hebben gezorgd voor een veranderde beleving van de serie.  

Er is getracht op een aantal manieren de interne validiteit te beschermen. Ten eerste 

is de questionnaire verspreid onder participanten waarvan met zekerheid gezegd kon worden 

dat zij deelnemer zijn geweest van transmedia project en op eigen initiatief zijn gaan 

deelnemen aan dit project. Deze participanten zijn benaderd aan de hand van de gegevens 

die Spektor Storytelling in bezit heeft. De participanten, die niets te maken hebben gehad 
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met het project, zijn via Facebook en Twitter gevonden. Hierbij is nadrukkelijk vermeld dat 

deze participanten enkel de serie gezien moesten hebben en niets te maken mochten hebben 

gehad met het transmedia project. Ten tweede is, na het aanmelden van de participanten, niet 

gelet op gender, leeftijd, opleidingsniveau en of de participanten studerende waren. Ten 

derde hebben niet alle participanten, die aangaven lid te zijn geweest van H.S.C. Mercurius, 

op dezelfde mate actief deelgenomen aan het project. De participanten zijn op deze manier 

gerandomiseerd. Ook is getracht de vragen in de questionnaire op een zo hoog mogelijk 

niveau te stellen zodat de data op hoog niveau gemeten kon worden. Dit zorgt voor een 

betrouwbaardere uitkomsten. Het volgende hoofdstuk zal de resultaten van dit onderzoek 

bespreken. 
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6. Resultaten 
 

De eerste vraag van dit onderzoek onderzocht de mate van immersie van de participanten 

tijdens het kijken naar zowel seizoen een en twee van de serie FEUTEN.  Hierbij is tevens het 

verschil onderzocht tussen gebruikers en niet-gebruikers van het transmediaplatform en de 

mate waarin significante verschillen zijn op te merken tussen gender, leeftijd, 

opleidingsniveau en student of niet-student. Om duidelijk verschil aan te duiden tussen 

gebruikers en niet-gebruikers van het transmediaplatform zal in dit hoofdstuk gesproken 

worden van leden en niet-leden.  

 

Immersie tijdens het kijken naar de serie 

Het aantal leden dat spanning ondervond tijdens het kijken naar seizoen een is 73,4%. Van 

de niet-leden ondervond 40,8% spanning. Bij de niet-leden is een significant verschil in 

spanning tussen jonge kijkers en oude kijkers (p = 0.03). Daaruit blijkt dat oudere kijkers de 

serie als spannender ervaren. Het verschil in spanning is groot tussen leden en niet-leden. Er 

is dan ook een significant verschil in de mate van spanning tussen leden en niet-leden (p = 

0.03). Zoals gezegd ervaren de leden de serie als spannender dan niet-leden. 

Het aantal participanten dat verlies van tijdsbesef heeft ondervonden tijdens het 

eerste seizoen is hoger bij niet-leden (45,4%) dan bij leden (36,7%). Bij niet-leden is geen 

significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. Bij leden is 

een significant verschil in gender (p = 0.01). Daaruit blijkt dat vrouwen vaker het besef van 

tijd verliezen dan mannen. Het verschil in tijdsbesef tussen leden en niet-leden is niet groot. 

Er is dan ook geen significant verschil in de mate van verlies in tijdsbesef tussen leden en 

niet-leden (p = 0.59). 

Het aantal participanten dat zich identificeert met de serie of karakters uit de serie 

tijdens seizoen een is hoger bij leden (66,7%) dan bij niet-leden (13,5%). Bij niet-leden is er 

geen significant verschil in identificatie aan te merken tussen de participanten. Bij leden wel. 

Er is een significant verschil tussen jonge kijkers en oude kijkers (p = 0.02). Daaruit blijkt 

dat jongere participanten zich vaker identificeren dan oudere participanten. Zoals te zien is 
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het verschil in identificatie groot tussen leden en niet-leden. Er is dan ook een significant 

verschil in de mate van identificatie tussen leden en niet-leden (p = 0.01). Leden 

identificeren zich vaker met de serie of karkaters uit de serie dan niet-leden. 

Het aantal participanten dat spanning ondervond tijdens het kijken naar seizoen twee 

is hoger bij leden (66,6%) dan bij niet-leden (59,6%). Bij niet-leden is er geen significant 

verschil in spanning aan te merken tussen de participanten. Bij leden wel. Er is een 

significant verschil tussen studenten en niet-studenten (p = 0.05). Daaruit blijkt dat 

studenten de serie als spannender ervaren dan niet-studenten. Er is geen significant verschil 

in de mate van spanning tussen leden en niet-leden (p = 0.12). 

Het aantal participanten dat verlies van tijdsbesef heeft ondervonden is hoger bij 

leden (63,6%) dan bij niet-leden (59,1%). Bij niet-leden is er geen significant verschil in 

tijdsbesef aan te merken tussen de participanten. Bij leden wel. Er is een significant verschil 

tussen mannen en vrouwen (p = 0.01), tussen jonge en oude kijkers (p = 0.03) en tussen 

studenten en niet-studenten (p = 0.02). Daaruit blijkt dat vrouwen vaker het besef van tijd 

verliezen, evenals jongere participanten en studenten. Er is geen significant verschil in de 

mate van verlies van tijdsbesef tussen leden en niet-leden (p = 0.17). 

Het aantal participanten dat zich identificeert met de serie of karakters uit de serie 

tijdens seizoen twee is hoger bij leden (43,3%) dan bij niet-leden (18,2%). Er is geen 

significant verschil in identificatie aan te merken tussen de participanten bij zowel leden als 

niet-leden. Er is wel een significant verschil in de mate van identificatie tussen leden en niet-

leden (p = 0.03). 

 Uit de significante verschillen kunnen we opmaken dat leden meer immersieve 

ervaringen ondervinden tijdens het kijken van seizoen een dan niet-leden. Dit zelfde is het 

geval voor seizoen twee. Echter wil dit niet zeggen dat niet-leden geen immersieve 

ervaringen ondervinden. Een grote groep niet-leden ondervindt namelijk wel spanning en 

verliest het besef van tijd tijdens het kijken. Tevens laten de gegevens zien dat zowel niet-

leden als leden de serie als spannend ervaren. Hierbij is geen significant verschil op te 

merken wat aangeeft dat leden niet meer spanning ervaren dan niet-leden. Het zelfde geldt 

voor het verlies van tijdsbesef. Beide groepen ervaren het verlies van tijdsbesef tijdens het 

kijken naar seizoen twee. Onder de leden bestaat deze groep voornamelijk uit vrouwen, 

jongere participanten en studenten. De mate van identificatie is bij leden echter wel een stuk 

hoger. Hier is een significant verschil op te merken. Gezegd kan worden dat beide groepen 
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immersieve ervaringen ondervinden in de zin van spanning en verlies van tijdsbesef. Echter 

ondervinden enkel leden identificatie met de serie of karakters uit de serie. 

Uit deze resultaten blijkt dat leden meer immersieve ervaringen ondervinden dan 

niet-leden. Gedurende beide seizoenen ondervinden leden meer identificatie. In vraag drie is 

onderzocht of dit verschil is ontstaan door de deelname aan H.S.C. Mercurius. 

 

Immersie tijdens het deelnemen aan H.S.C. Mercurius 

Om te onderzoeken of de leden van H.S.C. Mercurius immersieve ervaringen ondervonden 

tijdens het deelnemen aan het transmedia project is onderzoek gedaan naar ieder onderdeel 

op zich. Hieruit is het volgende gebleken: 

Op de vraag of de ontgroening confronterend was antwoordde 73,3% ontkennend. 

Ook op de vraag of de ontgroening leek op andere ontgroeningen van corporale 

verenigingen antwoordde de meerderheid (80%) ontkennend. Echter is hier wel een 

significant verschil aan te merken in leden die zichzelf actief bevinden en leden die dit niet 

vinden (p = 0.03). Hieruit blijkt dat leden, die zichzelf niet actief bevonden, eerder geneigd 

waren te denken dat deze ontgroening leek op een echte ontgroening.  

40% Van de participanten voelde zich persoonlijk aangesproken tijdens de 

ontgroening. Op de vraag of de leden na het doen van deze ontgroening tot een echte 

studentenvereniging behoorde antwoordde 66,7% ontkennend en 13,3% beamend. Hier is 

een significant verschil op te merken tussen studenten en niet-studenten. Hieruit blijkt dat 

studenten eerder geneigd waren te denken dat zij onderdeel uitmaakte van een echte 

studentenvereniging. 

73,3% Gaf aan zich niet voor te kunnen stellen dat de ontgroening beangstigend kon 

zijn, tegen 20% die het zich wel voor konden stellen. Hierbij is een significant verschil op te 

merken tussen gender (p = 0.04), leeftijd (p = 0.05) en opleiding (p = 0.02). Hieruit blijkt dat 

mannen zich vaker konden voorstellen dat de ontgroening beangstigend was, evenals oudere 

participanten en hoger opgeleiden. 

 Uit bovenstaande gegevens blijkt dat participanten over het algemeen fictie en non-

fictie goed van elkaar konden onderscheiden tijdens de ontgroening. Grenzen werden niet 
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vervaagd voor de grootste groep participanten. Gesteld kan worden dat de ontgroening op 

zichzelf niet voor immersieve ervaringen heeft gezorgd.  

Het aantal participanten dat zich identificeert aan de hand van Facebook is niet zo 

hoog (26,7%). Echter is de mate van waardering van de serie door Facebook wel hoog 

(80%). Er is geen significant verschil aan te merken tussen gender, leeftijd, opleiding, 

student of niet-student en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid bestempelen. 

Gesteld kan worden dat Facebook op zichzelf niet zorgt voor immersieve ervaringen bij de 

participanten. Echter zorgt het wel voor een stijgende waardering voor de serie. 

Het aantal participanten dat ontkennend antwoord aan de hand van de vragen omtrent 

de vervagen van fictie en non-fictie tijdens de borrels is 66,7%. Hieruit kunnen we 

concluderen dat 66,7% zegt geen vervaging van grenzen te hebben ondervonden tussen 

fictie en non-fictie. 26,6% heeft een lichte mate van vervaging van grenzen ondervonden. 

Hier is een significant verschil aan te merken bij gender (p = 0.03) en de mate waarin leden 

zichzelf als actief lid bestempelen (p = 0.05). Hieruit blijkt dat meer mannen en leden, die 

zichzelf als actief bestempelen, lichte mate van vervaging van grenzen tussen fictie en non-

fictie ondervonden. 

Op de vraag of participanten de borrels theatraal en nep vonden antwoordde 77,3% 

ontkennend. Hieruit is dus op te maken dat het verschil tussen fictie en non-fictie af en toe 

wel lijkt te vervagen. Er is hierbij geen significant verschil op te merken tussen de 

participanten. Ook de vraag of de participanten het idee hadden in een toneelstuk te stappen 

werd door een groot deel (46,7%) ontkennend beantwoord. Hierbij is een significantie op te 

merken tussen participanten die zichzelf als actief bestempelen en participanten die dit niet 

vinden (p = 0.03). Hieruit blijkt dat leden, die zichzelf als actief bestempelden, in meerdere 

maten het idee hadden een toneelstuk binnen te stappen. 

De beleving van de borrels en de invloed die dit heeft gehad op de serie is door 

33,4% positief beoordeeld. Hierbij is een significant verschil op te merken in gender (p = 

0.04) waaruit blijkt dat de beleving van de borrels sterkere invloed heeft gehad op de 

beoordeling van de serie bij mannen dan bij vrouwen. 

De borrels leken niet te zorgen voor een vervaging van grenzen. Toch vonden de 

participanten de ervaring tijdens de borrels niet theatraal en nep. Dit zou kunnen duiden op 

een immersieve ervaring. Ook hebben de borrels voor slechts een derde van de participanten 

bijgedragen aan de beleving van de serie. 
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93,3% Van de participanten geeft aan niet het besef tussen fictie en non-fictie te 

verliezen door het deelnemen aan een commissie. Hierbij is een significant verschil op te 

merken tussen leeftijd (p = 0.00) en opleiding (p = 0.04). Hieruit valt op te maken dat oudere 

participanten meer vervaging van grenzen tussen fictie en non-fictie ondervonden. Dit zelfde 

geldt voor hoger opgeleiden. 

De beleving en de invloed van de commissies op de serie wordt maar door 13,4% 

positief beoordeeld. Hierbij is een significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 

0.01). Jongere participanten ondervonden meer beleving aan de hand van de commissies dan 

oudere participanten. De commissies hebben dus, op zichzelf staand, niet bijgedragen aan 

een immersieve ervaring of de waardering van de serie.  

86,6% van de participanten geeft aan niet het besef tussen fictie en non-fictie te 

hebben verloren tijdens het feest. Hierbij is geen significant verschil op te merken tussen de 

participanten. Opvallend is dat 66,7% van de participanten aangeeft het niet als theatraal en 

nep te hebben ervaren. Hierbij is wederom geen significant verschil op te merken tussen de 

participanten. De beleving en de invloed van het feest op de serie wordt maar door 13,3% 

positief beoordeeld en door 46,6% negatief. Hierbij is geen significant verschil op te merken 

tussen de participanten. 

 

Invloed van H.S.C. Mercurius op de beleving van de serie 

In het laatste deel van het onderzoek is onderzocht of H.S.C. Mercurius invloed heeft gehad 

op de beleving van de serie. 53,4% van de participanten heeft de invloed van H.S.C. 

Mercurius als positief bevonden. Er is hierbij geen significant verschil op te merken tussen 

de participanten. 

De mate van identificatie door H.S.C. Mercurius is door 33,4% positief beoordeeld 

en door 27,7% negatief. Er is hier een significant verschil op te merken tussen leden die 

zichzelf actief ondervonden en leden die dit niet vonden (p = 0.05). Hieruit blijkt dat leden, 

die zichzelf als actief lid bestempelen, zich meer identificeren met de serie of de karakters 

uit de serie dan leden die zich als niet actief bestempelen. 

Het vervagen van fictie en non-fictie werd door 86,7% negatief beoordeeld. De mate 

waarin H.S.C. Mercurius heeft gezorgd voor het vervagen van grenzen is dus niet groot. Op 
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de vraag of het soms voelde of de participanten in een scène uit de serie terecht waren 

gekomen antwoordde 20% bevestigend en 40% ontkennend. Hierbij is een significant 

verschil aan te merken tussen gender (p = 0.02). Hieruit blijkt dat mannen vaker het idee 

hadden een scène van FEUTEN binnen te stappen dan vrouwen. 
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7. Discussie 
 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek zijn enkele theorieën uiteengezet wat heeft 

geleid tot het resultaat dat bestaande theorieën over immersie en transmedia zijn uitgebreid. 

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de bestaande theorieën over immersie niet 

allesomvattend zijn. Mijns inziens kan immersie ontstaan door verschillende factoren. Zoals 

ik heb beschreven zijn deze factoren identificatie met de protagonist, welke zal ontstaan 

door narratie en focalisatie, in combinatie met het gevoel fysiek aanwezig te zijn in een 

fictieve wereld. Dit zal kunnen leiden tot het vervagen van grenzen tussen fictie en non-

fictie, waardoor het gevoel van realiteit verloren kan worden doordat de lezer zich mentaal 

in een andere realiteit bevindt. De lezer is zich er echter niet altijd van bewust dat hij zich in 

een dergelijke wereld bevindt. Daarnaast is het medium van belang bij een immersieve 

ervaring, in combinatie met volledige aandacht van de kijker. In het geval van transmedia 

kan ook participatie toegevoegd worden aan deze lijst van factoren.  

 Daarnaast ben ik van mening dat Jenkins definitie van transmedia, beschreven en 

uitgebreid  in verschillende publicaties (2006, 2007, 2010), onvolledig is. Er is kritiek aan te 

merken op de tien punten waaraan transmedia volgens hem moeten voldoen. Hij stelt, met 

zijn transmedia storytelling 101, dat transmedia compleet is wanneer het voldoet aan de 

volgende tien punten: het proces van het presenteren van belangrijke aspecten van het 

verhaal over verschillende kanalen; met ieder kanaal een unieke contributie tot het verhaal; 

synergie over meerder mediaplatforms; in plaats van te focussen op specifieke karakters en 

plotlijnen moet het verhaal volledige fictionele werelden omvatten; de verschillende 

verlengingen van de verhaallijn mogen verschillende doeleinden hebben ten opzichten van 

het hoofdmedium; het biedt verschillende punten van ingang waarmee het toegankelijk is 

voor verschillend publiek; de verschillende segmenten kunnen op zichzelf ervaren worden 

als een gedeelte van de gehele verhaallijn; transmedia storytelling kan het best gebruikt 

wordt wanneer de maker ervan alle gepresenteerde informatie managet; de samenwerking 

tussen het publiek is essentieel om het gehele verhaal te begrijpen; het moedigt aan tot 

betrokkenheid met het verhaal, dat verteld wordt in het dagelijks leven van het publiek en als 

gevolg van hiaten in de informatie kan een verhaal soms op zichzelf gaan staan zelfs 

(Jenkins, 2007). 
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 Jenkins stelt dat ieder platform onafhankelijk toegankelijk moet zijn voor 

verschillende gebruikers. Net als Long (2007) ben ik het niet eens met dit punt. Een 

transmedia vertelling kan succesvol zijn zonder dat het dit criterium nastreeft.  Daarnaast 

mist Jenkins het punt van het belang van het originele verhaal als succes van transmedia. 

Zonder een connectie tussen verschillende vormen van media zal het publiek niet 

geïnteresseerd zijn in het verdiepen van een uitgebreidere verhaallijn (Maio Ji, 2009). De 

narratieven, die gepresenteerd worden aan de gebruiker via transmedia, kunnen de gaten in 

het verhaal dichten door nieuwe informatie te bieden in plaats van het herhalen van 

informatie, die reeds verstrekt was door het hoofdverhaal (Freeman, 2008). Mijns inziens 

maken al deze elementen samen een transmedia vertelling tot een succes.  

Verder heb ik vastgesteld dat H.S.C. Mercurius, ondanks dat het aanzetten tot actie, 

geen alternate reality game is. Het element waarin transmedia en alternate reality games van 

elkaar onderscheiden kunnen worden is dat bij een alternate reality game participatie een 

vereiste is en bij transmedia storytelling niet. Alternate reality games hebben als hoofddoel 

spelers te transporteren naar een fictionele wereld, de wereld waar de speler in leeft, om op 

die manier een interactief narratief te plaatsen in deze realiteit waarin de spelers leven 

(Martin et al., 2006). Transmedia storytelling heeft als doel een narratief te verspreiden over 

zo veel mogelijk media om te zorgen voor verdieping op de story. H.S.C. Mercurius heeft de 

gebruikers gestimuleerd te participeren om samen een vereniging te kunnen stichten, 

commissies op te richten en borrels te bezetten. Echter zat er geen spelelement in het project, 

in de zin dat participanten opdrachten moesten uitvoeren en daarmee de storyline konden 

veranderen, waardoor het naar mijn mening geen transmedia-ARG is.  

 

Conclusie 

Na deze herdefiniëringen en het receptieonderzoek kan de hoofdvraag  In hoeverre wordt de 

immersieve ervaring voor de kijkers van FEUTEN versterkt door de toevoeging van 

transmediale vertellingen? beantwoordt worden. Geconcludeerd kan worden dat gebruikers 

van het transmediaplatform meer immersieve ervaringen ondervonden dan niet-gebruikers 

bij het kijken naar seizoen een. Voor seizoen twee geldt dit ook, maar met een minder groot 

verschil in de metingen. Uit het onderzoek is gebleken dat gebruikers van het 

transmediaplatform, tijdens seizoen een van de serie, in vele grotere mate spanning 

ondervonden dan niet-gebruikers van het platform. Vooral de oudere kijkers van de 
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platformgebruikers vonden het eerste seizoen spannend. Beide groepen ondervonden in 

lichte mate het verlies van tijdsbesef tijdens het kijken, en vooral de gebruikers 

identificeerden zich meer met de serie en de karakters. Vooral jongere gebruikers 

ondervonden deze identificatie. Voor het tweede seizoen zijn de verschillen tussen 

gebruikers en niet-gebruikers vele maken kleiner. Beide groepen ondervonden immersieve 

ervaringen, echter is de mate van identificatie met de serie en de karakters vele malen hoger 

onder gebruikers dan niet-gebruikers. Beide groepen ondervonden dus immersieve 

ervaringen. De gebruikers van het platform ondervonden deze echter in meerdere mate dan 

niet-gebruikers. 

Gebruikers van het transmediaplatform blijken zich in vele grotere mate te 

identificeren met karakters uit de serie, of de serie zelf. Daarnaast blijkt ook dat gebruikers 

van het platform in meerdere mate spanning ondervonden tijdens het kijken naar de serie. 

Dit zijn elementen die kunnen duiden op immersie. Echter vertonen niet-gebruikers van het 

transmediaplatform ook elementen die duiden op immersieve ervaringen. Al dan niet in 

significant mindere mate dan de gebruikers.  

Uit de resultaten blijkt dat H.S.C. Mercurius invloed heeft gehad op de beleving van 

de serie. Het merendeel van de participanten heeft de invloed van H.S.C. Mercurius als 

positief beoordeeld. De mate van identificatie is echter zeer verdeeld. Leden die zichzelf als 

actief bestempeld hebben, ondervonden meer identificatie met karakters uit de serie of de 

serie zelf door H.S.C. Mercurius. Het is echter niet gelukt de grenzen te vervagen tussen 

fictie en non-fictie met het transmediaplatform, hoewel hier een duidelijke tegenstelling op 

te merken is. Gebruikers hebben namelijk wel de ervaring ondervonden een scène van 

FEUTEN binnen te stappen. Met name mannen bleken dit gevoel te hebben. Ook gaven 

gebruikers aan H.S.C. Mercurius niet als theatraal en nep te beschouwen. Voor vervolg 

onderzoek is dit interessant om verder uit te diepen aangezien deze antwoorden elkaar 

enigszins tegen spreken. In de aanbeveling voor vervolgonderzoek zal ik hier verder op in 

gaan. 

 Alle onderdelen van het project op zichzelf leken niet te zorgen voor immersieve 

ervaringen. Toch hebben zij als geheel wel invloed gehad op de mate van de waardering van 

de serie. Daarbij bleek dat de borrels en Facebook het populairst waren en voor de meeste 

waardering zorgden. Het feest en de commissies hadden amper tot geen invloed op de 

waardering en beleving van de serie. 
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 Geconcludeerd kan worden dat gebruikers van het transmediaplatform H.S.C. 

Mercurius, tijdens zowel seizoen een als twee, meer immersieve ervaringen hebben 

ondervonden dan niet-gebruikers van het platform. Deze hogere mate van immersie komt 

voort uit de gestegen waardering van de gebruikers die is ontstaan door het participeren aan 

H.S.C. Mercurius.  

 

Aanbeveling voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek is relatief klein waardoor de omvang van het te onderzoeken object ook vrij 

beperkt is gebleven. Doordat het moeilijk was participanten, die deel hadden genomen aan 

het transmedia project, te activeren om deel te nemen aan het onderzoek is dit aantal vrij 

laag gebleven. Ik zou voor een volgend onderzoek dan ook aanraden om gebruik te maken 

van meer participanten. Met een aantal van minimaal honderd participanten, vijftig leden en 

vijftig niet-leden, zal dit onderzoek betrouwbaardere resulaten opleveren.  

Tevens is het raadzaam voor een vervolgonderzoek ook gebruik te maken van 

kwalitatiefonderzoek in de vorm van diepte-interviews. De questionnaire voor dit onderzoek 

bevatte vragen die door de paticipanten zijn beantwoord. Echter kan de waarde van deze 

vragen verschillende betekenissen hebben voor verschillende participanten. Hierbij is te 

denken aan vragen als Ik vond de borrels theatraal en nep. De betekenis van theatraal en nep 

kan voor iedere participant volledig anders zijn. Door middel van diepte-interviews kan 

vastgesteld worden wat de participanten bijvoorbeel verstaan onder theatraal en nep 

waardoor ook een duidelijk en concreet beeld geschetst kan worden van de waardering van 

de participanten. 

Daarnaast kunnen diepte-interviews ook behulpzaam zijn bij het verklaren van 

bepaalde uitkomsten. Zo gaven participanten in dit onderzoek aan dat zij de borrels en het 

feest niet theatraal en nep vonden maar tevens vervaagde voor hen ook niet de grens tussen 

fictie en non-fictie. Deze uitkomsten geven een tegengestelde uitkomst. Het is echter niet 

duidelijk waar deze tegenstelling vandaan komt. Door diepte-interviews kan achterhaald 

worden waar deze tegengestelde antwoorden vandaan komen. Het kan bijvoorbeeld dat zij 

theatraal en nep niets te maken vinden hebben met fictie en non-fictie. Slechts enkele 

interviews kunnen hier al inzicht in geven. Tien interviews zijn al voldoende, waarvan vijf 

met leden en vijf met niet-leden. 
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Zoals gezegd was het niet mogelijk, door de omvang van deze thesis, uitgebreider 

onderzoek te doen. Desalniettemin biedt dit kleinschalige onderzoek inzichten in de 

mogelijkheden van transmedia. Vervolgonderzoek zal uitgebreidere en meer betrouwbare 

uitkomsten kunnen verschaffen waarmee de mogelijkheden van specifiekere elementen van 

transmedia uitgelicht kunnen worden. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek zal de perfecte combinatie hiervoor zijn. 
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Bijlage 1 
 

Questionnaire 

 
Publieksonderzoek MA-Thesis Esther Vogel 

Aan de hand van deze questionnaire zal ik onderzoek kunnen doen naar de belevenis van het 
transmedia project H.S.C. Mercurius. Dit onderzoek zal het laatste onderdeel zijn van mijn master 
Media studies. Daarnaast hoop ik, met dit onderzoek, Spektor inzicht te kunnen geven in de ervaring 
die de gebruikers hebben door het door hen opgezette transmedia project. 

Invullen van de questionnaire is anoniem. Vergeet aan het eind niet op de knop: Verstuur mijn 
antwoorden! te drukken.  

Bedankt alvast! 

 
 

Over jou 
 
1. Wat is je geslacht? 
 Man 
 Vrouw 
 
2. Wat is je leeftijd?   
 
_________  
 
 
3. Ben je student? 
 Ja 
 Nee 
 
 
4. Wat is je hoogst genoten of huidige opleiding? 
 Basisschool.      MBO. 
 VMBO.      HBO. 
 HAVO.      WO. 
 VWO.      Anders nl.:  .......................... 
 
 
 

Over Feuten 
 
5. Heb je seizoen 1 gekeken van Feuten? 
 Ja 
 Nee (Ga door naar vraag 8) 
 
 
6. Hoeveel afleveringen heb je gezien van seizoen 1? (seizoen 1 bestaat uit 8 afleveringen) 
 
__________ afleveringen 
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7. In welke mate zijn de volgende stellingen van toepassing op jou? 
(Omcirkel het antwoord dat het beste bij uw mening past: Helemaal niet mee eens = -2, oneens = -1, 
noch mee eens, noch mee oneens = 0, eens = 1, helemaal wel mee eens = 2) 
 
 
7.1 Ik vond de verhaallijn van seizoen 1 spannend. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.2 Ik vond de afleveringen niet lang genoeg duren. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.3 Ik heb het gevoel dat ik de karakters uit seizoen 1 goed heb leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.4 Tijdens het kijken van seizoen 1 wilde ik zelf deel uitmaken van H.S.C. mercurius. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.5 Na iedere aflevering was ik benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.6 De afleveringen leken soms korter te duren dan 25 minuten. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.7 Ik kan me de karakters uit seizoen 1 niet meer herinneren. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.8 Door het kijken naar seizoen 1 heb ik afkeer gekregen van corporale verenigingen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.9 Na het zien van een aflevering kon ik niet wachten tot de volgende. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.10 Ik zapte wel eens weg tijdens een aflevering van seizoen 1. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.11 Ik zou vrienden kunnen worden met de karakters uit seizoen 1. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
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7.12 Ik heb het gevoel dat ik een goed beeld heb gekregen van corporale verenigingen door het 
kijken van seizoen 1. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.13 Het was een seizoen om voor thuis te blijven 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
7.14 Het einde van de afleveringen kwam soms abrupt en onverwacht. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
 
8. Heb je seizoen 2 gekeken van Feuten? 
 Ja 
 Nee (ga door naar vraag 11) 
 
 
9. Hoeveel afleveringen heb je gezien van seizoen 2? (seizoen 2 bestaat uit 10 afleveringen) 
 
__________ afleveringen 
 
 
10. In welke mate zijn de volgende stellingen van toepassing op jou? 
(Omcirkel het antwoord dat het beste bij uw mening past: Helemaal niet mee eens = -2, oneens = -1, 
noch mee eens, noch mee oneens = 0, eens = 1, helemaal wel mee eens = 2) 
 
10.1 Ik vond de verhaallijn van seizoen 2 spannend. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.2 Ik vond de afleveringen niet lang genoeg duren. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.3 Ik heb het gevoel dat ik de karakters uit seizoen 2 goed heb leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.4 Tijdens het kijken van seizoen 2 wilde ik zelf deel uitmaken van H.S.C. mercurius. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.5 Na iedere aflevering was ik benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.6 De afleveringen leken soms korter te duren dan 25 minuten. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
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10.7 Ik kan me de karakters uit seizoen 2 niet meer herinneren. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.8 Door het kijken naar seizoen 2 heb ik afkeer gekregen van corporale verenigingen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.9 Na het zien van een aflevering kon ik niet wachten tot de volgende. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.10 Ik zapte wel eens weg tijdens een aflevering van seizoen 2. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.11 Ik zou vrienden kunnen worden met de karakters uit seizoen 2. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.12 Ik heb het gevoel dat ik een goed beeld heb gekregen van corporale verenigingen door het 
kijken van seizoen 2.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.13 Het was een seizoen om voor thuis te blijven 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
10.14 Het einde van de afleveringen kwam soms abrupt en onverwacht. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
 
 

H.S.C. Mercurius 
 
11. Ben je lid geworden van H.S.C. Mercurius? (LET OP: als je alleen de Facebook pagina 
hebt geliked ben je GEEN lid geworden.)* 
 Ja 
 Nee (Einde van de questionnaire) 
 
 
12. Hoe ben je bij H.S.C. Mercurius terecht gekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Gezien op Facebook. 
 Gehoord van vrienden. 
 Gelezen in de media. 
 Gezien op televisie. 
 Gehoord op de radio. 
 Ik kwam het toevallig tegen. 
 Anders, namelijk……… 
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13. Zou je jezelf als een actief lid van H.S.C. Mercurius willen bestempelen? 
 Ja 
 Nee 
 
 
14. Hoe heb je de ontgroening doorstaan? 
 Ik heb een brief geschreven aan de senaat 
 Ik heb het Io Vivat gezonden voor mijn webcam 
 Anders, namelijk….. 
 
 
15. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn. 
 
15.1 Ik vond de ontgroening confronterend. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.2 Ik vond de ontgroening te lang duren. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.3 Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van corporale verenigingen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.4 Ik had soms het idee dat  Noordzij mij persoonlijk aansprak tijdens de ontgroening. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.5 Als ik de kans kreeg zou ik de ontgroening nog een keer doorstaan. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.6 Door deze ontgroening behoor ik tot een echte corporale vereniging. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.7 Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon 
zijn voor mensen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
15.8 De ontgroening sloot goed aan bij het verhaal uit seizoen 2. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
16. Op welke manieren heb je H.S.C. Mercurius gevolgd? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 Via Facebook 
 Op Twitter 
 Ik las de ledenmails 
 Ik las het forum 
 Ik speelde WordFeud met Beeksma 
 Anders, namelijk……… 
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17. Geen aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn. 
 
17.1 Er werden veel te weinig filmpjes op Facebook geplaatst. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17. 2 De filmpjes op Facebook sloten perfect aan bij de verhaallijn uit seizoen 2.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.3 Ik heb het idee dat ik door de filmpjes op Facebook de karakters uit de serie goed heb leren 
kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.4 Ik heb alle filmpjes bekeken op Facebook. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.5 De filmpjes voegde niks toe aan mijn beleving van seizoen 2. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.6 Ik voelde me soms persoonlijk aangesproken door de karakters in de filmpjes op Facebook. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.7 Door de filmpjes op Facebook vond ik seizoen 2 leuker. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.8 Door de filmpjes op Facebook wilde ik de karakters uit seizoen 2 in het echt ontmoeten. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
17.9 De filmpjes op Facebook waren saai. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
18. Heb je een of meerdere ledenborrels bezocht? 
 Ja, namelijk ……… borrels. 
 Nee (ga naar vraag 21) 
 
 
19. Hoe ben je bij de ledenborrels terecht gekomen? 
 Gelezen in de ledenmail 
 Gehoord op Facebook 
 Gezien op Twitter 
 Meegekomen met vrienden 
 Ik kwam er toevallig terecht. 
 Anders, namelijk….. 
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20. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn. 
 
20.1 Ik had het idee tijdens de ledenborrels in de wereld van Feuten te stappen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.2 Ik kwam alleen naar de ledenborrels om de acteurs te ontmoeten.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.3 Door de ledenborrels ben ik de serie spannender gaan vinden.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.4 Tijdens de ledenborrels had ik soms het gevoel in de serie zelf te zitten.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.5 Tijdens de ledenborrels heb ik vrienden voor het leven gemaakt.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.6 De ledenborrels hebben niks toegevoegd aan mijn beleving van de serie.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.7 Op de ledenborrels was het alsof ik sprak met de personages en niet met de acteurs. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.8 Ik vond het soms moeilijk in te schatten tijdens de ledenborrels wat echt was en wat niet. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.9 Ik denk dat ledenborrels ongeveer het zelfde zijn als ledenborrels van andere corporale 
verenigingen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.10 Door de ledenborrels heb ik de karakters uit de serie écht leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.11 Tijdens de ledenborrels gedroeg iedereen zich theatraal en nep. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
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20.12 Ik kwam naar de ledenborrels om andere leden te leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.13 Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk terecht was gekomen.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
20.14 De activiteiten tijdens de ledenborrel sloten perfect aan bij de verhaallijn van seizoen 2.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
21. Heb je deel uitgemaakt van een commissie? 
 Ja 
 Nee (ga naar vraag 24) 
 
 
22. Wat is de belangrijkste reden dat je hebt gesolliciteerd voor een commissie? 
 Ik wilde iets betekenen voor H.S.C. Mercurius. 
 Ik wilde andere leden leren kennen. 
 Ik wilde alles meemaken van H.S.C. Mercurius. 
 Er zat een acteur in de commissie. 
 Een vriend/kennis vroeg me het te doen. 
 Anders, namelijk………. 
 
 
23. Geef aan in hoeverre de volgende stelling van toepassing zijn op jou. 
 
23.1 Door deel te nemen aan een commissie ben ik de serie spannender gaan vinden. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.2 Door het deelnemen aan een commissie had ik soms moeite te onderscheiden wat echt was en 
wat niet. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.3 Het deelnemen aan een commissie heeft niks toegevoegd aan mijn beleving van de serie. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.4 Mijn commissie was heel actief, ook buiten het forum. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.5 Ik had geen idee wat er van mijn verwacht werd binnen de commissie. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
 
 
 



 

 
60 

23.6 Het deelnemen aan een commissie staat goed op mijn CV. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.7 Ik heb veel van mijn ideeën terug gezien tijdens de borrels, het feest of andere activiteiten.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
23.8 Door het deelnemen aan een commissie voel ik me meer verbonden met de serie. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
24. Ben je aanwezig geweest op het Grootsch H.S.C. Mercurius feest? 
 Ja 
 Nee (ga naar vraag 27) 
 
 
25. Hoe ben je bij het feest terecht gekomen? 
 Gelezen in de ledenmail 
 Gezien op Facebook 
 Gezien op Twitter 
 Meegekomen met vrienden 
 Gelezen in de media 
 Gezien op televisie 
 Gehoord op de radio 
 Ik heb een flyer gekregen 
 Anders, namelijk….. 
 
 
26. Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op jou van toepassing zijn. 
 
26.1 Ik had het idee tijdens het feest in de wereld van Feuten te stappen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.2 Ik kwam alleen naar het feest om de acteurs te ontmoeten.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.3 Door het feest ben ik de serie spannender gaan vinden.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.4 Tijdens het feest had ik soms het gevoel in de serie zelf te zitten.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.5 Tijdens het feest heb ik vrienden voor het leven gemaakt.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
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26.6 Het feest heeft niks toegevoegd aan mijn beleving van de serie.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.7 Op het feest was het alsof ik sprak met de personages en niet met de acteurs. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.8 Ik vond het soms moeilijk in te schatten tijdens het feest wat echt was en wat niet. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.9 Door het feest heb ik de karakters uit de serie écht leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.10 Tijdens het feest gedroeg iedereen zich theatraal en nep. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.11 Ik kwam naar het feest om andere leden te leren kennen. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.12 Ik had het idee dat ik tijdens het feest in een soort toneelstuk terecht was gekomen.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
26.13 De activiteiten tijdens het feest sloten perfect aan bij de verhaallijn van seizoen 2.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
 
27. In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op jou? 
 
27.1 Door H.S.C. Mercurius vond ik de serie spannender. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.2 Door H.S.C. had ik soms moeite met het onderscheiden wat echt was en wat niet. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.3 Ik ben de serie leuker gaan vinden door H.S.C. Mercurius. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
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27.4 Door H.S.C. Mercurius voelde ik me onderdeel van de serie. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.5 H.S.C. Mercurius sloot niet aan bij seizoen 2.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.6 Door H.S.C. Mercurius voel ik me meer verbonden met de serie dan ervoor. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.7 H.S.C. heeft geen invloed gehad op de manier waarop ik naar de serie keek.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.8 Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scene van feuten terecht te zijn 
gekomen.  
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
27.9 Als H.S.C. Mercurius volgens seizoen weer actief wordt, ben ik er bij. 
 
Helemaal niet  
mee eens -2 -1 0 1 2 Helemaal wel  

mee eens 
 
 
28. Heb je nog op-/aanmerkingen met betrekking tot H.S.C. Mercurius? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
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Bijlage 2 
Statistische berekeningen 

 Vraag 1 

Is er een verschil in de mate van immersieve ervaringen tussen gebruikers van het transmediale platform en 
niet-gebruikers van het transmediale platform tijdens het kijken naar de serie FEUTEN? 

Te beantwoorden sub vragen: 

- Hoeveel leden en hoeveel niet-leden zijn er onder de participanten? 
- Wat zijn de kenmerken van de participanten (zowel leden als niet-leden)? (gender, leeftijd, student, 

hoogst genoten opleiding). 
- Ondervinden niet-deelnemers van het transmediale platform immersieve ervaringen tijdens seizoen 1 

en 2? (te meten aan de hand van spanningen, tijdsbeleving en identificatie.) 
- Is hier een verschil aan te merken in gender, leeftijd, student/niet-student en opleiding? 
- Ondervinden deelnemers van het transmediale platform immersieve ervaringen tijdens seizoen 1 en 2? 

(te meten aan de hand van spanningen, tijdsbeleving en identificatie.) 
- Is hier een verschil aan te merken in gender, leeftijd, student/niet-student en opleiding? 
- Is er een significant verschil tussen deze groepen? 

 

Om deze sub-vragen te beantwoorden en direct duidelijk het verschil tussen gebruikers en niet-gebruikers te 
kunnen zien zal ik eerst beide sub-vragen voor seizoen 1 beantwoorden en daarna beide vragen voor seizoen 2 
beantwoorden. Om een duidelijk overzicht te geven van het aantal deelnemers en het aantal niet-deelnemers 
heb ik hieronder de descriptive statistics uitgerekend voor de vraag: Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

 

Uit de DS blijkt dat 22 mensen (51,2%) niet lid zijn geworden van H.S.C. Mercurius en dus geen gebruiker 
zijn van het transmedia platform. 15 Mensen hebben aangegeven wel lid te zijn geworden (34,9%). En 5 

Ben je lid geworden van H.S.C. Mercurius? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 5 11,6 11,9 11,9 

Ja 15 34,9 35,7 47,6 

Nee 22 51,2 52,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Missing System 1 2,3   

Total 43 100,0   
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mensen hebben geen antwoord gegeven op deze vraag (11,9%). Omdat ik er zeker van wil zijn dat de 
participanten wel of geen lid zijn zal ik voor deze test alle participanten die geen antwoord hebben gegeven op 
de vraag filteren met de functie select cases.   

De volgende stap is een beeld vormen van de participanten. Hiervoor heb ik de volgende gegevens uiteengezet 
voor zowel de leden als de niet-leden: 

- Wat is je geslacht? 
- Wat is je leeftijd? 
- Ben je student? 
- Wat is je hoogst genoten opleiding? 

 
Leden: 

Wat is je geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 11 73,3 73,3 73,3 

Vrouw 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Wat is je leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18,00 1 6,7 6,7 6,7 

19,00 3 20,0 20,0 26,7 

20,00 1 6,7 6,7 33,3 

23,00 2 13,3 13,3 46,7 

25,00 2 13,3 13,3 60,0 

27,00 1 6,7 6,7 66,7 

28,00 1 6,7 6,7 73,3 

29,00 1 6,7 6,7 80,0 

32,00 1 6,7 6,7 86,7 

35,00 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Ben je student 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 8 53,3 53,3 53,3 

Nee 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Wat is je hoogstgenoten opleiding 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid VMBO 1 6,7 6,7 6,7 

MBO 1 6,7 6,7 13,3 

HBO 9 60,0 60,0 73,3 

WO 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Niet-leden: 

Wat is je geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 9 40,9 40,9 40,9 

Vrouw 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Wat is je leeftijd 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 19,00 1 4,5 4,5 4,5 

20,00 1 4,5 4,5 9,1 

21,00 1 4,5 4,5 13,6 

22,00 2 9,1 9,1 22,7 

24,00 3 13,6 13,6 36,4 

25,00 3 13,6 13,6 50,0 

26,00 3 13,6 13,6 63,6 

27,00 2 9,1 9,1 72,7 

28,00 1 4,5 4,5 77,3 

30,00 2 9,1 9,1 86,4 

32,00 2 9,1 9,1 95,5 

35,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Ben je student 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 12 54,5 54,5 54,5 

Nee 10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Wat is je hoogstgenoten opleiding 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid HBO 7 31,8 31,8 31,8 

WO 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Om bij de volgende vragen onderscheid te kunnen maken tussen deze groepen heb ik de leeftijden opgedeeld 
in twee categorieën, namelijk: jong (18 t/m 25) en oud (26 t/m 35). Het zelfde heb ik gedaan met hoogst 
genoten opleiding, namelijk: laag opgeleid (VMBO –MBO) en hoog opgeleid (HBO-WO). 

De volgende stap is welke ervaringen de leden en niet-leden hebben ondervonden bij het kijken naar seizoen 1. 
Hierbij zal ik drie sub-thema’s gebruiken, namelijk: spanning, tijdsbesef en identificatie. Ieder sub-thema zal ik 
eerst voor de niet-leden berekenen en vervolgens voor de leden, zodat direct het verschil tussen de twee 
groepen zichtbaar is. 

Vervolgens zal ik bekijken voor ieder thema of er een significant verschil is in geslacht, leeftijd, opleiding en 
student of niet-studenten bij zowel leden en niet-leden. 

 

 

 

Spanning 

De vragen die de mate van spanning omtrent de serie weergeven kunnen samengevoegd worden als een 
variabele (Cronbach’s α = 0.83). De vragen die onder de variabele ‘spanning’ schuil gaan zijn de volgende: 

7.1  Ik vond seizoen 1 spannend. 
7.5 Na iedere aflevering was ik benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan. 
7.9  Na het zien van een aflevering kon ik niet wachten tot de volgende. 
7.13  Het was een seizoen om voor thuis te blijven.  
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Spanning bij de niet-leden: 

 

Spanning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

2,25 2 9,1 9,1 13,6 

2,50 1 4,5 4,5 18,2 

3,00 1 4,5 4,5 22,7 

3,25 4 18,2 18,2 40,9 

3,50 4 18,2 18,2 59,1 

3,75 4 18,2 18,2 77,3 

4,00 2 9,1 9,1 86,4 

4,25 1 4,5 4,5 90,9 

4,75 1 4,5 4,5 95,5 

5,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

Te zien is, dat er door 40,8% van de 
participanten 3,75 of hoger wordt gescoord 
wanneer het gaat om spanning. Dit wil 
zeggen dat dit percentage spanningen 
ondervindt tijdens het kijken naar FEUTEN. 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden en spanning wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Spanning 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7,351a 4 1,838 2,194 ,113 

Intercept 3,195 1 3,195 3,815 ,067 

Geslacht ,285 1 ,285 ,340 ,567 

Leeftijd1 4,508 1 4,508 5,381 ,033 

Opleiding 1,809 1 1,809 2,160 ,160 

Student ,085 1 ,085 ,101 ,755 

Lid ,000 0 . . . 

Error 14,240 17 ,838   

Total 270,500 22    

Corrected Total 21,591 21    

a. R Squared = ,340 (Adjusted R Squared = ,185) 

 
 

De test laat zien dat er geen significant verschil is tussen gender (p = 0.57), opleiding (p = 0.16) en student of 
niet-student (p = 76). Maar er is wel een significant verschil bij leeftijd (p = 0.03). Dit wil zeggen dat er een 
verschil is tussen jonge en oude kijkers die geen lid zijn geworden van H.S.C. Mercurius in de mate van 
spanning. 

Waar zit het significante verschil in leeftijd? 

Descriptives 

Spanning 

 
N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 1,00 11 2,8636 1,12563 ,33939 2,1074 3,6198 ,00 4,00 

2,00 11 3,8636 ,58485 ,17634 3,4707 4,2565 3,25 5,00 

Total 22 3,3636 1,01397 ,21618 2,9141 3,8132 ,00 5,00 

 

Te zien is, dat het gemiddelde van  de oudere participanten hoger ligt dan dat van de jongere participanten. Dit 
wil zeggen dat met name oudere participanten de serie spannender hebben ervaren.  
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Spanningen bij de leden: 

Spanning 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 2,50 1 6,7 6,7 6,7 

3,25 2 13,3 13,3 20,0 

3,50 1 6,7 6,7 26,7 

3,75 2 13,3 13,3 40,0 

4,00 1 6,7 6,7 46,7 

4,25 3 20,0 20,0 66,7 

4,50 4 26,7 26,7 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Te zien is dat 73,4% hoger scoort dan 
3.75. Daarnaast is te zien dat de leden 
vooral hoog scoren bij 4.25 en 4.50. 
Hieruit kunnen we concluderen dat leden 
(deelnemers aan het transmediaplatform) 
de serie als spannender ervaren dan niet-
leden. 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden en spanning wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student? Om een 
uitkomst te geven heb ik een ANOVA test gedaan. 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Spanning 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,282a 4 ,570 1,562 ,258 

Intercept 7,916 1 7,916 21,677 ,001 

Geslacht ,006 1 ,006 ,016 ,901 

Leeftijd1 ,026 1 ,026 ,071 ,796 

Opleiding1 ,266 1 ,266 ,729 ,413 

Student ,926 1 ,926 2,536 ,142 

Lid ,000 0 . . . 

Error 3,652 10 ,365   

Total 243,938 15    

Corrected Total 5,933 14    

a. R Squared = ,385 (Adjusted R Squared = ,138) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen gender (p 
= 0.90), leeftijd (p = 0.80), opleiding (p = 0.41) en student of niet-student (p = 0.14).  De nulhypothese kan niet 
verworpen worden. 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over spanning?  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Spanning ,185 37 ,003 ,877 37 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

 De data zijn niet normaal verdeeld. Met die redden heb ik een Mann-Whitney test uitgevoerd.  

Ranks 

 Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Spanning Ja 15 23,77 356,50 

Nee 22 15,75 346,50 

Total 37   
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Test Statisticsb 

 Spanning 

Mann-Whitney U 93,500 

Wilcoxon W 346,500 

Z -2,227 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,026a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Ben je lid geworden van 
H.S.C. Mercurius? 

 

 

De test laat zien dat er een significant verschil is in de mate van spanning tussen leden en niet-leden (p = 0.03).  

 

Tijdsbeleving 

De vragen die de mate van tijdsbeleving van de serie weergeven kunnen samengevoegd worden als een 
variabele (Cronbach’s α = 0.89). De vragen die onder de variabele ‘Tijdsbeleving’ schuil gaan zijn de 
volgende: 

 
7.2  Ik vond de afleveringen niet lang genoeg duren. 
7.6  De afleveringen leken soms korter te duren dan 25 minuten. 
7.14  Het einde van de afleveringen kwamen soms abrupt en onverwacht. 
 

Tijdsbeleving van de niet-leden: 

Tijdsbeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

2,00 1 4,5 4,5 9,1 

2,33 1 4,5 4,5 13,6 

2,67 2 9,1 9,1 22,7 

3,00 1 4,5 4,5 27,3 

3,33 2 9,1 9,1 36,4 

3,67 4 18,2 18,2 54,5 

4,00 4 18,2 18,2 72,7 

4,33 4 18,2 18,2 90,9 

4,67 1 4,5 4,5 95,5 

5,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 



 

 
72 

 

 

Te zien is dat 45,4%, 4.00 of hoger scoort. Dit 
wil zeggen dat dit percentage wel eens het 
besef van tijd verliest tijdens het kijken naar 
FEUTEN.  

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdsbeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,615a 4 1,404 1,228 ,336 

Intercept 1,638 1 1,638 1,432 ,248 

Geslacht ,032 1 ,032 ,028 ,869 

Leeftijd1 3,884 1 3,884 3,396 ,083 

Opleiding ,272 1 ,272 ,238 ,632 

Student ,412 1 ,412 ,360 ,556 

Lid ,000 0 . . . 

Error 19,441 17 1,144   

Total 294,556 22    

Corrected Total 25,056 21    

a. R Squared = ,224 (Adjusted R Squared = ,042) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de niet-leden tussen 
gender (p = 0.87), leeftijd (p = 0.08), opleiding (p = 0.63) en student of niet-student (p = 0.57).  De 
nulhypothese kan niet verworpen worden. 
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Tijdsbeleving leden: 

Tijdsbeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 2,67 1 6,7 6,7 6,7 

3,00 2 13,3 13,3 20,0 

3,33 2 13,3 13,3 33,3 

3,67 3 20,0 20,0 53,3 

4,00 2 13,3 13,3 66,7 

4,33 3 20,0 20,0 86,7 

4,67 1 6,7 6,7 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Te zien is dat 36,7% van de leden 4.00 of hoger 
scoort. Dit wil zeggen dat dit percentage soms 
het tijdsbesef verliest tijdens het kijken naar 
FEUTEN. Verder is te zien dat de meningen bij 
de leden meer verdeeld zijn dan de niet-leden.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat een 
hoger percentage niet-leden (niet-gebruikers van 
het transmedia platform) soms het tijdsbesef 
heeft verloren tijdens het kijken van seizoen 1. 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen leeftijd (p 
= 0.32), opleiding (p = 0.10) en student of niet-student (p = 0.17).  Maar er is wel een significant verschil bij 
gender (p = 0.01). Er is dus een verschil aan te merken in tijdsbeleving bij de leden tussen jonge en oude 
kijkers. 

 

Waar zit dit significante verschil in gender? 

Descriptives 

Tijdsbeleving 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Man 11 3,6061 ,55414 ,16708 3,2338 3,9783 2,67 4,33 

Vrouw 4 4,3333 ,72008 ,36004 3,1875 5,4791 3,33 5,00 

Total 15 3,8000 ,66428 ,17152 3,4321 4,1679 2,67 5,00 

 

Te zien is dat het gemiddelde van vrouwen hoger ligt dan dat van mannen. Dit geeft dus aan dat vrouwen 
eerder het besef van tijd verliezen tijdens het kijken naar FEUTEN.  

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over tijdsbeleving?  

De nulhypothese is, dat er geen verschil is tussen leden en niet-leden. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdsbeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,478a 4 ,869 3,220 ,061 

Intercept ,400 1 ,400 1,481 ,252 

Geslacht 2,435 1 2,435 9,017 ,013 

Opleiding1 ,300 1 ,300 1,113 ,316 

Leeftijd1 ,883 1 ,883 3,272 ,101 

Student ,599 1 ,599 2,220 ,167 

Lid ,000 0 . . . 

Error 2,700 10 ,270   

Total 222,778 15    

Corrected Total 6,178 14    

a. R Squared = ,563 (Adjusted R Squared = ,388) 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tijdsbeleving ,168 37 ,010 ,879 37 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

 De data zijn niet normaal verdeeld. Met die redden heb ik een Mann-Withney test uitgevoerd. 

 

Ranks 

 Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Tijdsbeleving Ja 15 20,20 303,00 

Nee 22 18,18 400,00 

Total 37   

 

Test Statisticsb 

 Tijdsbeleving 

Mann-Whitney U 147,000 

Wilcoxon W 400,000 

Z -,562 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,574 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,593a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

 

 

De test laat zien dat er geen significant verschil is in de mate van tijdsbeleving tussen leden en niet-leden (p = 
0.59). De nulhypothese kan niet verworpen worden. 

 

Identificatie 

De vragen die betrekking hebben op identificatie kunnen samengevoegd worden als een variabele vormen. 
(Cronbach’s α = 0.65). De vragen die onder de variabele ‘Identificatie’ schuil gaan zijn de volgende: 

7.3 Ik heb het gevoel dat ik de karakters uit seizoen 1 goed heb leren kennen. 
7.4 Tijdens het kijken van seizoen 1 wilde ik zelf deel uitmaken van H.S.C. Mercurius. 
7.11 Ik zou vrienden kunnen worden met de karakters uit seizoen 1. 
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Identificatie niet-leden: 

Identificatie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

2,00 3 13,6 13,6 18,2 

2,33 3 13,6 13,6 31,8 

2,67 3 13,6 13,6 45,5 

3,00 6 27,3 27,3 72,7 

3,33 3 13,6 13,6 86,4 

3,67 1 4,5 4,5 90,9 

4,00 1 4,5 4,5 95,5 

4,33 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat 13,5% hoger scoort dan 3.67. De 
grote meerderheid scoort neutraal. 
Dit wil zeggen dat maar een klein 
percentage van de niet-leden zich 
identificeert met de karakters of 
elementen uit de serie. 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden in identificatie wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,321a 4 ,830 1,106 ,386 

Intercept 5,266 1 5,266 7,013 ,017 

Geslacht ,026 1 ,026 ,035 ,854 

Leeftijd1 ,993 1 ,993 1,322 ,266 

Opleiding 2,549 1 2,549 3,395 ,083 

Student ,229 1 ,229 ,305 ,588 

Lid ,000 0 . . . 

Error 12,765 17 ,751   

Total 185,222 22    

Corrected Total 16,086 21    

a. R Squared = ,206 (Adjusted R Squared = ,020) 

 
 

De test laat zien dat er geen significant verschil is tussen gender (p = 0.85), leeftijd (p = 0.27), opleiding (p = 
0.08) en student of niet-student (p = 0.59). De nulhypothese kan dus niet verworpen worden. 

 

Identificatie leden: 

Identificatie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 2,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,33 2 13,3 13,3 20,0 

2,67 1 6,7 6,7 26,7 

3,33 1 6,7 6,7 33,3 

3,67 2 13,3 13,3 46,7 

4,00 4 26,7 26,7 73,3 

4,33 3 20,0 20,0 93,3 

4,67 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
66,7% hoger scoort dan 3.67. Dit 
percentage is aanzienlijk hoger dan bij 
de niet-leden. Het aantal leden dat zich 
identificeert met karakters of 
elementen uit de serie is vele malen 
hoger dan het aantal niet-leden. 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden in identificatie wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen gender (p 
= 0.18), opleiding (p = 0.86) en student of niet-student (p = 0.33).  Maar er is wel een significant verschil bij 
leeftijd (p = 0.02). Er is dus een significant verschil aan te merken in identificatie bij de leden tussen jonge en 
oude kijkers. 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,662a 4 1,666 4,840 ,020 

Intercept 10,136 1 10,136 29,452 ,000 

Geslacht ,713 1 ,713 2,070 ,181 

Leeftijd1 2,425 1 2,425 7,045 ,024 

Opleiding1 ,012 1 ,012 ,034 ,858 

Student ,360 1 ,360 1,045 ,331 

Lid ,000 0 . . . 

Error 3,441 10 ,344   

Total 202,111 15    

Corrected Total 10,104 14    

a. R Squared = ,659 (Adjusted R Squared = ,523) 
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Waar zit het significante verschil in leeftijd? 

Descriptives 

Identificatie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

1,00 9 4,0741 ,40062 ,13354 3,7661 4,3820 3,33 4,67 

2,00 6 2,8333 ,80966 ,33054 1,9836 3,6830 2,00 4,00 

Total 15 3,5778 ,84953 ,21935 3,1073 4,0482 2,00 4,67 

 

Te zien is dat het gemiddelde bij de jongere participanten hoger ligt dan bij de oudere participanten. Dit wil dus 
zeggen dat jongere participanten zich meer identificeren dan oudere participanten. 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over identificatie?  

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen leden en niet-leden. 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Identificatie ,101 37 ,200* ,933 37 ,028 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

De data zijn normaal verdeeld. Met die redden heb ik een ANOVA test uitgevoerd. 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Identificatie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,5778 ,84953 15 

Nee 2,7727 ,87521 22 

Total 3,0991 ,94237 37 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,780a 1 5,780 7,725 ,009 

Intercept 359,690 1 359,690 480,694 ,000 

Lid 5,780 1 5,780 7,725 ,009 

Error 26,190 35 ,748   

Total 387,333 37    

Corrected Total 31,970 36    

a. R Squared = ,181 (Adjusted R Squared = ,157) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er een significant verschil aan te wijzen in identificatie tussen leden en 
niet-leden (p = 0.01). De nulhypothese kan dus verworpen worden. Er is een verschil tussen leden en niet-leden 
in de mate van identificatie bij het kijken naar seizoen 1 van FEUTEN. 

Conclusie seizoen 1: 

Het aantal participanten dat spanning ondervindt is hoger bij leden (73,4%) dan bij niet-leden (40,8%). Bij 
leden is er geen significant verschil in spanning aan te merken tussen de participanten. Bij niet-leden wel. Er is 
een significant verschil tussen jonge kijkers en oude kijkers (p = 0.03). Daaruit blijkt dat oudere kijkers de 
serie als spannender ervaren. Tevens is er een significant verschil in de mate van spanning tussen leden en niet-
leden (p = 0.03). 

Het aantal participanten dat verlies van tijdsbesef ondervindt is hoger bij niet-leden (45,4%) dan bij leden 
(36,7%). Bij niet-leden is er geen significant verschil in spanning aan te merken tussen de participanten. Bij 
leden wel. Er is een significant verschil in gender (p = 0.01). Daaruit blijkt dat vrouwen vaker het besef van tijd 
verliezen dan mannen. Tevens is er geen significant verschil in de mate van verlies in tijdsbesef tussen leden en 
niet-leden (p = 0.59). 

Het aantal participanten dat zich identificeert met de serie of karakters uit de serie is hoger bij leden (66,7%) 
dan bij niet-leden (13,5%). Bij niet-leden is er geen significant verschil in identificatie aan te merken tussen de 
participanten. Bij leden wel. Er is een significant verschil tussen jonge kijkers en oude kijkers (p = 0.02). 
Daaruit blijkt dat jongere participanten zich vaker identificeren dan oudere participanten. Tevens is er een 
significant verschil in de mate van identificatie tussen leden en niet-leden (p = 0.01). 

Hieruit blijkt dus dat leden meer spanning en identificatie ondervinden tijdens het eerste seizoen dan niet-
leden. 

 

Seizoen 2: 

De volgende stap is het onderzoeken welke ervaringen de leden en niet-leden hebben ondervonden bij het 
kijken naar seizoen 2. Wederom zal ik hierbij drie sub-thema’s gebruiken, namelijk: spanning, tijdsbesef en 
identificatie. Ieder sub-thema zal ik eerst voor de niet-leden berekenen en vervolgens voor de leden, zodat 
direct het verschil tussen de twee groepen zichtbaar is. Daarnaast zal ik berekenen of er een significant verschil 
is in gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 
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Spanning 

De vragen die de mate van spanning omtrent de serie weergeven kunnen samengevoegd worden als een 
variabele (Cronbach’s α = 0.86). De vragen die onder de variabele ‘Spanning2’ schuil gaan zijn de volgende: 

10.1  Ik vond seizoen 2 spannend. 
10.5 Na iedere aflevering was ik benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan. 
10.9  Na het zien van een aflevering kon ik niet wachten tot de volgende. 
10.13  Het was een seizoen om voor thuis te blijven.  
 

Spanning bij de niet-leden: 

Tijdsbeleving2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

1,67 1 4,5 4,5 9,1 

2,00 1 4,5 4,5 13,6 

2,33 1 4,5 4,5 18,2 

3,00 1 4,5 4,5 22,7 

3,33 4 18,2 18,2 40,9 

3,67 6 27,3 27,3 68,2 

4,00 4 18,2 18,2 86,4 

4,33 2 9,1 9,1 95,5 

5,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 

Te zien is dat 31,8% van de niet-
leden 4.00 of hoger hebben 
gescoord op spanning. 27, 8 % zit 
op een gemiddelde van 3.67. 
Gesteld kan worden dat de 
meerderheid van de niet-leden de 
serie als spannend hebben ervaren. 
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Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden en spanning wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Spanning2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? Mean Std. Deviation N 

Nee 3,4318 1,02406 22 

Total 3,4318 1,02406 22 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Spanning2 

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,710a 4 ,927 ,861 ,507 

Intercept 3,834 1 3,834 3,559 ,076 

Geslacht ,008 1 ,008 ,007 ,934 

Leeftijd1 2,658 1 2,658 2,467 ,135 

Opleiding 1,226 1 1,226 1,138 ,301 

Student ,883 1 ,883 ,819 ,378 

Lid ,000 0 . . . 

Error 18,313 17 1,077   

Total 281,125 22    

Corrected Total 22,023 21    

a. R Squared = ,168 (Adjusted R Squared = -,027) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de niet-leden tussen 
gender (p = 0.93), leeftijd (p = 0.14), opleiding (p = 0.30) en student of niet-student (p = 0.38).  De 
nulhypothese kan niet verworpen worden. 

 

Spanning bij leden: 

Tijdsbeleving2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,67 1 6,7 6,7 6,7 

3,00 2 13,3 13,3 20,0 

3,33 2 13,3 13,3 33,3 

3,67 3 20,0 20,0 53,3 

4,00 2 13,3 13,3 66,7 

4,33 2 13,3 13,3 80,0 

4,67 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Van de leden heeft 46,6% 4.00 of 
hoger gescoord. Daarbij is te zien dat 
4.67 een hoog aantal heeft van 20%. 
Daarmee kan dus gesteld worden dat 
een groter aantal participanten de serie 
spannend vinden.    
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Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden en spanning wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Spanning2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,8667 ,63994 15 

Total 3,8667 ,63994 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Spanning2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,562a 4 ,641 2,020 ,167 

Intercept 9,102 1 9,102 28,705 ,000 

Geslacht ,011 1 ,011 ,034 ,858 

Leeftijd1 ,317 1 ,317 ,999 ,341 

Opleiding1 1,385 1 1,385 4,367 ,063 

Student 1,575 1 1,575 4,965 ,050 

Lid ,000 0 . . . 

Error 3,171 10 ,317   

Total 230,000 15    

Corrected Total 5,733 14    

a. R Squared = ,447 (Adjusted R Squared = ,226) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen gender (p 
= 0.86), leeftijd (p = 0.34) en opleiding (p = 0.06). Maar wel bij student of niet-student (p = 0.05).  Er is dus 
een significant verschil aan te duiden in de mate van spanning bij de leden tussen studenten en niet-studenten. 

 



 

 
85 

Waar zit het verschil tussen student niet-student? 

Descriptives 

Spanning2 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

Ja 8 4,1250 ,44320 ,15670 3,7545 4,4955 3,50 5,00 

Nee 7 3,5714 ,73193 ,27664 2,8945 4,2483 2,25 4,25 

Total 15 3,8667 ,63994 ,16523 3,5123 4,2211 2,25 5,00 

 

Te zien is dat het gemiddelde van studenten hoger ligt dan dat van niet-studenten. Dit geeft aan dat studenten 
de serie spannender ervaren dan niet-studenten. 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over spanning?  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Spanning2 ,182 37 ,003 ,848 37 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Data zijn niet normaal verdeeld. Met die redden heb ik een Mann-Whitney test uitgevoerd.  

 

Ranks 

 Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Spanning2 Ja 15 22,37 335,50 

Nee 22 16,70 367,50 

Total 37   

 

Test Statisticsb 

 Spanning2 

Mann-Whitney U 114,500 

Wilcoxon W 367,500 

Z -1,578 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,115 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,119a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 
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De test laat zien dat er geen significant verschil is in de mate van spanning tussen leden en niet-leden (p = 
0.12). De nulhypothese kan dus niet verworpen worden.  

 

Tijdsbeleving 

De vragen die de mate van tijdsbeleving van de serie weergeven kunnen samengevoegd worden als een 
variabele (Cronbach’s α = 0.77). De vragen die onder de variabele ‘Tijdsbeleving2’ schuil gaan zijn de 
volgende: 

10.2  Ik vond de afleveringen niet lang genoeg duren. 
10.6  De afleveringen leken soms korter te duren dan 25 minuten. 
10.14  Het einde van de afleveringen kwamen soms abrupt en onverwacht. 
 

Tijdsbeleving van de niet-leden: 

Tijdsbeleving2 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

1,67 1 4,5 4,5 9,1 

2,00 1 4,5 4,5 13,6 

2,33 1 4,5 4,5 18,2 

3,00 1 4,5 4,5 22,7 

3,33 4 18,2 18,2 40,9 

3,67 6 27,3 27,3 68,2 

4,00 4 18,2 18,2 86,4 

4,33 2 9,1 9,1 95,5 

5,00 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

Te zien is dat het grootste aantal (27,3%) 
een score heeft behaald van 3.67. 
Daarnaast heeft 31.8% 4.00 of hoger 
gescoord. Geconcludeerd kan worden dat 
het grootste aantal niet-leden het 
tijdsbesef wel eens verliest tijdens het 
kijken naar FEUTEN.  
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Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Nee 3,3636 1,06859 22 

Total 3,3636 1,06859 22 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,565a 4 1,141 ,999 ,435 

Intercept 3,159 1 3,159 2,766 ,115 

Geslacht ,265 1 ,265 ,232 ,636 

Leeftijd1 3,894 1 3,894 3,409 ,082 

Opleiding 1,289 1 1,289 1,129 ,303 

Student ,898 1 ,898 ,786 ,388 

Lid ,000 0 . . . 

Error 19,414 17 1,142   

Total 272,889 22    

Corrected Total 23,980 21    

a. R Squared = ,190 (Adjusted R Squared = ,000) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de niet-leden tussen 
gender (p = 0.64), leeftijd (p = 0.08), opleiding (p = 0.30) en student of niet-student (p = 0.39).  De 
nulhypothese kan niet verworpen worden. 
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Tijdsbeleving leden: 

Tijdsbeleving2 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2,67 1 6,7 6,7 6,7 

3,00 2 13,3 13,3 20,0 

3,33 2 13,3 13,3 33,3 

3,67 3 20,0 20,0 53,3 

4,00 2 13,3 13,3 66,7 

4,33 2 13,3 13,3 80,0 

4,67 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Van de leden is de score meer verdeeld. Toch 
heeft het grootste gedeelte van de leden 
(63,6%) een score van 3.67 of meer. Hieruit 
blijkt dat het grootste gedeelte wel eens het 
besef van tijd verliest tijdens het kijken naar 
FEUTEN. 

 

Hieruit blijkt dat een groter aantal leden het 
tijdsbesef wel eens heeft verloren tijdens het 
kijken naar seizoen 2.  

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen gender, leeftijd, opleiding en student of niet-student. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,8000 ,65222 15 

Total 3,8000 ,65222 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,649a 4 ,912 3,956 ,035 

Intercept 1,976 1 1,976 8,566 ,015 

Geslacht 2,055 1 2,055 8,912 ,014 

Leeftijd1 1,586 1 1,586 6,877 ,025 

Opleiding1 ,104 1 ,104 ,451 ,517 

Student 1,706 1 1,706 7,396 ,022 

Lid ,000 0 . . . 

Error 2,306 10 ,231   

Total 222,556 15    

Corrected Total 5,956 14    

a. R Squared = ,613 (Adjusted R Squared = ,458) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen opleiding 
(p = 0.52). Er is echter wel een significant verschil tussen gender (p = 0.01), leeftijd (p = 0.03) en student of 
niet-student (p = 0.02).  

Wat is het verschil in gender? 

Descriptives 

Tijdsbeleving2 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Man 11 3,6061 ,61134 ,18433 3,1954 4,0168 2,67 4,67 

Vrouw 4 4,3333 ,47140 ,23570 3,5832 5,0834 3,67 4,67 

Total 15 3,8000 ,65222 ,16840 3,4388 4,1612 2,67 4,67 

 

De tabel laat zien dat het gemiddelde van vrouwen hoger ligt dan mannen. Dit geeft aan dat vrouwen eerder het 
besef van tijd verliezen dan mannen tijdens het kijken naar FEUTEN. 
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Wat is het verschil in leeftijd? 

Descriptives 

Tijdsbeleving2 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

1,00 9 3,8148 ,64788 ,21596 3,3168 4,3128 3,00 4,67 

2,00 6 3,7778 ,72008 ,29397 3,0221 4,5335 2,67 4,67 

Total 15 3,8000 ,65222 ,16840 3,4388 4,1612 2,67 4,67 

 

De tabel laat zien dat het gemiddelde van jonge participanten hoger is dan dat van oudere participanten. Dit 
geeft aan dat jongere participanten vaker het besef van tijd verliezen dan oudere participanten. 

 

Wat is het verschil tussen student en niet-student? 

Descriptives 

Tijdsbeleving2 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

Ja 8 4,0417 ,65314 ,23092 3,4956 4,5877 3,00 4,67 

Nee 7 3,5238 ,57275 ,21648 2,9941 4,0535 2,67 4,33 

Total 15 3,8000 ,65222 ,16840 3,4388 4,1612 2,67 4,67 

 

De tabel laat zien dat het gemiddelde van studenten hoger is dan niet-studenten. Dit betekent dus dat studenten 
vaker het besef van tijd verliezen dan niet-studenten. 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over identificatie?  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Identificatie2 ,126 37 ,146 ,944 37 ,062 

a. Lilliefors Significance Correction 

 Data zijn normaal verdeeld. Met die redden heb ik een ANOVA test uitgevoerd.  
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,8000 ,65222 15 

Nee 3,3636 1,06859 22 

Total 3,5405 ,93740 37 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdsbeleving2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,698a 1 1,698 1,986 ,168 

Intercept 457,698 1 457,698 535,134 ,000 

Lid 1,698 1 1,698 1,986 ,168 

Error 29,935 35 ,855   

Total 495,444 37    

Corrected Total 31,634 36    

a. R Squared = ,054 (Adjusted R Squared = ,027) 

 
 

De test laat zien dat er geen significant verschil is in de mate van tijdsbeleving tussen leden en niet-leden (p = 
0.17). De nulhypothese kan dus niet verworpen worden.  

 

Identificatie 

De vragen die betrekking hebben op identificatie kunnen samengevoegd worden als een variabele vormen. 
(Cronbach’s α = 0.68). De vragen die onder de variabele ‘Identificatie2’ schuil gaan zijn de volgende: 
 
10.3 Ik heb het gevoel dat ik de karakters uit seizoen 1 goed heb leren kennen. 
10.4 Tijdens het kijken van seizoen 1 wilde ik zelf deel uitmaken van H.S.C. Mercurius. 
10.11 Ik zou vrienden kunnen worden met de karakters uit seizoen 1. 
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Identificatie niet-leden: 

Identificatie2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 4,5 4,5 4,5 

2,00 3 13,6 13,6 18,2 

2,33 3 13,6 13,6 31,8 

2,67 4 18,2 18,2 50,0 

3,00 6 27,3 27,3 77,3 

3,33 1 4,5 4,5 81,8 

3,67 2 9,1 9,1 90,9 

4,33 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

Hieruit kunnen we concluderen dat 
18,2% van de leden (3.67 of meer) 
zich wel eens identificeert met de 
serie of elementen uit de serie.  

 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de niet-leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, 
leeftijd, opleiding en student of niet-student? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Identificatie2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Nee 2,7727 ,90493 22 

Total 2,7727 ,90493 22 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,010a 4 ,753 ,902 ,485 

Intercept 5,120 1 5,120 6,136 ,024 

Geslacht ,503 1 ,503 ,603 ,448 

Leeftijd1 1,121 1 1,121 1,343 ,262 

Opleiding 2,700 1 2,700 3,236 ,090 

Student ,561 1 ,561 ,672 ,424 

Lid ,000 0 . . . 

Error 14,187 17 ,835   

Total 186,333 22    

Corrected Total 17,197 21    

a. R Squared = ,175 (Adjusted R Squared = -,019) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de niet-leden tussen 
gender (p = 0.45), leeftijd (p = 0.26), opleiding (p = 0.09) en student of niet-student (p = 0.42).  De 
nulhypothese kan niet verworpen worden. 

 

Identificatie leden: 

Identificatie2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 1,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,00 1 6,7 6,7 13,3 

2,67 1 6,7 6,7 20,0 

3,00 2 13,3 13,3 33,3 

3,33 2 13,3 13,3 46,7 

4,00 3 20,0 20,0 66,7 

4,33 2 13,3 13,3 80,0 

4,67 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Dit aantal is hoger bij de leden. 
43,3% (4.00 of hoger) identificeert 
zich met de serie of karakters uit de 
serie. 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij de leden in tijdsbeleving wanneer we kijken naar gender, leeftijd, 
opleiding en student of niet-student? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Identificatie2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,5333 1,06756 15 

Total 3,5333 1,06756 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,101a 4 1,525 1,548 ,262 

Intercept 10,557 1 10,557 10,713 ,008 

Geslacht ,000 1 ,000 ,000 ,988 

Leeftijd1 ,051 1 ,051 ,051 ,825 

Opleiding1 1,109 1 1,109 1,126 ,314 

Student 2,203 1 2,203 2,235 ,166 

Lid ,000 0 . . . 

Error 9,854 10 ,985   

Total 203,222 15    

Corrected Total 15,956 14    

a. R Squared = ,382 (Adjusted R Squared = ,135) 

 



 

 
95 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken bij de leden tussen gender (p 
= 0.99), leeftijd (p = 0.83), opleiding (p = 0.31) en student of niet-student (p = 0.17).  De nulhypothese kan niet 
verworpen worden. 

 

Is er een significant verschil aan te duiden bij tussen leden en niet-leden wanneer het gaat over identificatie?  

De nulhypothese is dat er geen verschil is tussen leden en niet-leden. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Identificatie2 ,126 37 ,146 ,944 37 ,062 

a. Lilliefors Significance Correction 

De data zijn normaal verdeeld. Met die redden heb ik een ANOVA test uitgevoerd. 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Identificatie2 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,5333 1,06756 15 

Nee 2,7727 ,90493 22 

Total 3,0811 1,03162 37 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Identificatie2 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,160a 1 5,160 5,447 ,025 

Intercept 354,673 1 354,673 374,438 ,000 

Lid 5,160 1 5,160 5,447 ,025 

Error 33,153 35 ,947   

Total 389,556 37    

Corrected Total 38,312 36    

a. R Squared = ,135 (Adjusted R Squared = ,110) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er een significant verschil aan te wijzen in identificatie tussen leden en 
niet-leden (p = 0.03). De nulhypothese kan dus verworpen worden. Er is een verschil tussen leden en niet-leden 
in de mate van identificatie bij het kijken naar seizoen 2 van FEUTEN. 
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Conclusie seizoen 2 

Het aantal participanten dat spanning ondervindt is hoger bij leden (66,6%) dan bij niet-leden (59,6%). Bij 
niet-leden is er geen significant verschil in spanning aan te merken tussen de participanten. Bij leden wel. Er is 
een significant verschil tussen studenten en niet-studenten (p = 0.05). Daaruit blijkt dat studenten de serie als 
spannender ervaren dan niet-studenten. Er is geen significant verschil in de mate van spanning tussen leden en 
niet-leden (p = 0.12). 

Het aantal participanten dat verlies van tijdsbesef ondervindt is hoger bij leden (63,6%) dan bij niet-leden 
(59,1%). Bij niet-leden is er geen significant verschil in spanning aan te merken tussen de participanten. Bij 
leden wel. Er is een significant verschil tussen mannen en vrouwen (p = 0.01), tussen jonge en oude kijkers (p 
= 0.03) en tussen studenten en niet-studenten (p = 0.02). Daaruit blijkt dat vrouwen vaker het besef van tijd 
verliezen, evenals jongere participanten en studenten. Er is geen significant verschil in de mate van verlies van 
tijdsbesef tussen leden en niet-leden (p = 0.17). 

Het aantal participanten dat zich identificeert met de serie of karakters uit de serie is hoger bij leden (43,3%) 
dan bij niet-leden (18,2%). Er is geen significant verschil in identificatie aan te merken tussen de participanten 
bij zowel leden als niet-leden. Er is wel een significant verschil in de mate van identificatie tussen leden en 
niet-leden (p = 0.03). Hieruit blijkt dus dat leden meer identificatie ondervinden tijdens het tweede seizoen dan 
niet-leden. 
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Vraag 2 

 

Ervaren de leden van H.S.C. Mercurius immersieve ervaringen tijdens het deelnemen aan het platform? 
Te beantwoorden sub vragen:  
 

- Welke elementen van het platform leveren immersieve ervaringen op? 
- Is er een significant verschil te zien tussen gender, leeftijd, opleiding, student/niet-student en de mate 

waarin participanten zichzelf als actief lid bestempelen? 
 

Te zien was, in de descriptive statistics, is 34,9% van de participanten lid geworden van H.S.C. Mercurius. 
Omdat deze vraag enkel om over deze participanten gaat zullen de participanten die niks hebben ingevuld en 
de participanten die hebben aangegeven geen lid te zijn geworden van H.S.C. Mercurius gefilterd worden.  

 

De volgende stap is het onderzoeken welke ervaringen de leden ondervonden tijdens het deelnemen aan de 
verschillende elementen van het transmedia platform. De verschillende elementen die onderzocht zullen 
worden zijn de ontgroening, Facebook, borrels, commissies en het feest. 

De ontgroening 

Om de mate van immersie te kunnen meten bij de ontgroening heb ik vragen opgesteld die de mate van 
onderscheid tussen fictie en non-fictie weergeven. 

Allereerst zal ik berekenen voor deze vragen wat de waardering van de participanten was.  

De vragen die de mate van onderscheid tussen fictie en non-fictie weergeven kunnen niet samengevoegd 
worden als een variabele. Met die reden zal ik de drie onderstaande vragen apart behandelen: 

15.1 Ik vond de ontgroening confronterend. 
15.3  Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van corporale verenigingen. 
15.4  Ik had soms het idee dat  Noordzij mij persoonlijk aansprak tijdens de ontgroening. 
15.6 Door het doorstaan van de ontgroening behoor ik tot een echte corporale vereniging. 
15.7 Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon zijn 

voor mensen. 
 

 

 

Ben je lid geworden van H.S.C. Mercurius? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 5 11,6 11,9 11,9 

Ja 15 34,9 35,7 47,6 

Nee 22 51,2 52,4 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Missing System 1 2,3   

Total 43 100,0   
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Ik vond de ontgroening confornterend 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Helemaal niet mee eens 11 73,3 73,3 73,3 

Niet mee eens 2 13,3 13,3 86,7 

Neutraal 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat 
73,3% van de participanten de ontgroening 
helemaal niet confronterend vond. 
Daarnaast heeft niemand hoger 
geantwoord dan neutraal. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat geen enkele 
participant de ontgroening confronterend 
vond.  

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Ik vond de ontgroening confornterend 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,4000 ,73679 15 

Total 1,4000 ,73679 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Ik vond de ontgroening confornterend 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3,083a 5 ,617 1,229 ,371 

Intercept ,194 1 ,194 ,387 ,549 

Geslacht ,553 1 ,553 1,103 ,321 

Leeftijd1 ,847 1 ,847 1,687 ,226 

Opleiding1 1,237 1 1,237 2,465 ,151 

Student ,014 1 ,014 ,027 ,873 

Actief ,181 1 ,181 ,360 ,563 

Lid ,000 0 . . . 

Error 4,517 9 ,502   

Total 37,000 15    

Corrected Total 7,600 14    

a. R Squared = ,406 (Adjusted R Squared = ,075) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.32), 
leeftijd (p = 0.23), opleiding (p = 0.15), student of niet-student (p = 0.87) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.56).   

 

 

 

 

 

 

Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van andere corporale verenigingen.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Helemaal niet mee eens 6 40,0 40,0 40,0 

Niet mee eens 6 40,0 40,0 80,0 

Neutraal 2 13,3 13,3 93,3 

Mee eens 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Uit deze gegevens blijkt dat slechts een 
participant van mening is dat deze ontgroening 
lijkt op een ontgroening in het echt.  

Verder kan gesteld worden dat er geen andere 
participanten zijn die hier het verschil tussen 
fictie en non-fictie niet zien. 80% is het niet met 
de stelling eens. 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van 
andere corporale verenigingen.  Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,8667 ,91548 15 

Total 1,8667 ,91548 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van andere corporale 
verenigingen.  Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,711a 5 1,342 2,405 ,119 

Intercept 1,143 1 1,143 2,048 ,186 

Geslacht ,386 1 ,386 ,692 ,427 

Leeftijd1 ,402 1 ,402 ,721 ,418 

Opleiding1 1,088 1 1,088 1,949 ,196 

Student ,575 1 ,575 1,030 ,337 

Actief 4,005 1 4,005 7,177 ,025 

Lid ,000 0 . . . 

Error 5,022 9 ,558   

Total 64,000 15    

Corrected Total 11,733 14    

a. R Squared = ,572 (Adjusted R Squared = ,334) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.43), 
leeftijd (p = 0.42), opleiding (p = 0.20), student of niet-student (p = 0.34) maar wel in de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.03).   

 

Waar zit her significante verschil tussen leden die zichzelf bestempelen als actief  en niet actief? 

Descriptives 

Ik heb het gevoel dat deze ontgroening lijkt op ontgroeningen van andere corporale verenigingen.  

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ja 12 1,5833 ,66856 ,19300 1,1586 2,0081 1,00 3,00 

Nee 3 3,0000 1,00000 ,57735 ,5159 5,4841 2,00 4,00 

Total 15 1,8667 ,91548 ,23637 1,3597 2,3736 1,00 4,00 

 

Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde van de leden die zichzelf als niet actief zien hoger ligt dan die van de 
leden die zichzelf als wel actief zien.  

Ik had soms het idee dat Noordzij mij persoonlijk aansprak tijdens de ontgroening.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Helemaal niet mee eens 2 13,3 13,3 13,3 

Niet mee eens 3 20,0 20,0 33,3 

Neutraal 4 26,7 26,7 60,0 

Mee eens 5 33,3 33,3 93,3 

Helemaal mee eens 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Dit aantal verschuift bij de vraag of de 
participanten zich persoonlijk 
aangesproken voelden. 40% geeft aan 
zich wel eens persoonlijk 
aangesproken te voelen. De grens 
tussen fictie en non-fictie vervaagde 
hier dus soms voor 40% van de 
participanten, ondanks dat zij de 
ontgroening niet als een echte zagen.  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:Ik had soms het idee dat Noordzij mij persoonlijk aansprak tijdens 
de ontgroening.  Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,0000 1,19523 15 

Total 3,0000 1,19523 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Ik had soms het idee dat Noordzij mij persoonlijk aansprak tijdens de ontgroening.  

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,408a 5 ,882 ,509 ,764 

Intercept ,039 1 ,039 ,023 ,884 

Geslacht 1,746 1 1,746 1,008 ,342 

Leeftijd1 ,075 1 ,075 ,043 ,840 

Opleiding1 ,013 1 ,013 ,008 ,932 

Student ,031 1 ,031 ,018 ,897 

Actief 1,755 1 1,755 1,013 ,341 

Lid ,000 0 . . . 

Error 15,592 9 1,732   

Total 155,000 15    

Corrected Total 20,000 14    

a. R Squared = ,220 (Adjusted R Squared = -,213) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.34), 
leeftijd (p = 0.84), opleiding (p = 0.93), student of niet-student (p = 0.90) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.34).   

Door deze ontgroening behoor ik tot een echte corporale vereniging 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Helemaal niet mee eens 10 66,7 66,7 66,7 

Niet mee eens 1 6,7 6,7 73,3 

Neutraal 2 13,3 13,3 86,7 

Mee eens 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Dit aantal lijkt weer te verschillen met deze 
vraag. De ruime meerderheid (66,7%) geeft 
aan te weten dat zij niet tot een corporale 
vereniging behoren na deze ontgroening. 
Slechts 13,3% verliest hier het besef tussen 
fictie en non-fictie.  

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:Door deze ontgroening behoor ik tot een echte corporale vereniging 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,7333 1,16292 15 

Total 1,7333 1,16292 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Door deze ontgroening behoor ik tot een echte corporale vereniging 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,734a 5 1,947 1,905 ,189 

Intercept 7,532 1 7,532 7,369 ,024 

Geslacht ,181 1 ,181 ,177 ,684 

Leeftijd1 3,619 1 3,619 3,541 ,093 

Opleiding1 3,972 1 3,972 3,886 ,080 

Student 5,173 1 5,173 5,062 ,051 

Actief 3,761E-5 1 3,761E-5 ,000 ,995 

Lid ,000 0 . . . 

Error 9,199 9 1,022   

Total 64,000 15    

Corrected Total 18,933 14    

a. R Squared = ,514 (Adjusted R Squared = ,244) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.68), 
leeftijd (p = 0.09), opleiding (p = 0.08) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid beschouwen (p = 
1.00).  Maar wel tussen studenten en niet-studenten (p = 0.05).  

Wat is het verschil tussen studenten en niet-studenten 

Descriptives 

Door het doorstaan van deze ontgroening behoor ik nu tot een echte corporale vereniging.  

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ja 8 2,3750 1,40789 ,49776 1,1980 3,5520 1,00 4,00 

Nee 7 1,2857 ,48795 ,18443 ,8344 1,7370 1,00 2,00 

Total 15 1,8667 1,18723 ,30654 1,2092 2,5241 1,00 4,00 

 

De tabel laat zien dat het gemiddelde van studenten hoger ligt dan niet-studenten. Studenten zijn dus eerder 
geneigd te denken dat zij na de ontgroening behoren tot een echte corporale vereniging.  

 

Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms 
beangstigend kon zijn voor mensen 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Helemaal niet mee eens 3 20,0 20,0 20,0 

Niet mee eens 8 53,3 53,3 73,3 

Neutraal 1 6,7 6,7 80,0 

Mee eens 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Het overgrote deel (73,3%) geeft hier aan 
zich niet te kunnen voorstellen dat de 
ontgroening beangstigend is voor 
participanten. Dit komt overeen met de 
antwoorden op de vraag of de 
ontgroening als confronterend gezien kon 
worden.  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de 
ontgroening soms beangstigend kon zijn voor mensen Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,2667 1,03280 15 

Total 2,2667 1,03280 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon 
zijn voor mensen Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,199a 5 1,840 2,887 ,079 

Intercept ,437 1 ,437 ,686 ,429 

Geslacht 3,871 1 3,871 6,075 ,036 

Leeftijd1 3,387 1 3,387 5,315 ,047 

Opleiding1 4,950 1 4,950 7,768 ,021 

Student 1,959 1 1,959 3,075 ,113 

Actief ,423 1 ,423 ,663 ,436 

Lid ,000 0 . . . 

Error 5,735 9 ,637   

Total 92,000 15    

Corrected Total 14,933 14    

a. R Squared = ,616 (Adjusted R Squared = ,403) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen student of niet-student 
(p = 0.11) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.44).  Maar er is wel 
verschil in gender (p = 0.04), leeftijd (p = 0.05) en opleiding (p = 0.02). 
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Wat is het verschil in gender? 

Descriptives 

Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon zijn voor mensen 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

Man 11 2,5455 1,03573 ,31228 1,8496 3,2413 1,00 4,00 

Vrouw 4 1,5000 ,57735 ,28868 ,5813 2,4187 1,00 2,00 

Total 15 2,2667 1,03280 ,26667 1,6947 2,8386 1,00 4,00 

 

In de tabel is te zien dat het gemiddelde van de mannen hoger is dan die van de vrouwen. Dit wil zeggen dat 
mannen zich vaker voor kunnen stellen dat de ontgroening beangstigend is dan vrouwen.  

 

Wat is het verschil in leeftijd? 

Descriptives 

Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon zijn voor mensen 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1,00 9 2,2222 1,20185 ,40062 1,2984 3,1460 1,00 4,00 

2,00 6 2,3333 ,81650 ,33333 1,4765 3,1902 2,00 4,00 

Total 15 2,2667 1,03280 ,26667 1,6947 2,8386 1,00 4,00 

 

In de tabel is te zien dat het gemiddelde van de oudere participanten hoger is dan die van de jongere 
participanten. Dit wil zeggen dat oudere participanten zich vaker voor kunnen stellen dat de ontgroening 
beangstigend is dan jongere participanten.  

 

Wat is het verschil in opleiding? 

Descriptives 

Ik kan me voorstellen dat de toon van Noordzij tijdens de ontgroening soms beangstigend kon zijn voor mensen 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1,00 2 1,0000 ,00000 ,00000 1,0000 1,0000 1,00 1,00 

2,00 13 2,4615 ,96742 ,26831 1,8769 3,0461 1,00 4,00 

Total 15 2,2667 1,03280 ,26667 1,6947 2,8386 1,00 4,00 
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In de tabel is te zien dat het gemiddelde van de hoogopgeleiden hoger is dan die van de laagopgeleiden. Dit wil 
zeggen dat hoogopgeleiden zich vaker voor kunnen stellen dat de ontgroening beangstigend is dan 
laagopgeleiden.  

 

Conclusie ontgroening:  

Op de vraag of de ontgroening confronterend was antwoorde 73,3% ontkennend. Er is hier geen significant 
verschil aan te merken tussen de participanten. Ook op de vraag of de ontgroening leek op andere 
ontgroeningen van corporale verenigingen antwoordde de meerderheid (80%) ontkennend. Echter is hier wel 
een significant verschil aan te merken in leden die zichzelf actief bevinden en leden die dit niet vinden (p = 
0.03). Hieruit blijkt dat leden die zichzelf niet actief bevonden eerder geneigd waren te denken dat deze 
ontgroening leek op een echte ontgroening. 

40% Voelde zich persoonlijk aangesproken tijdens de ontgroening. Hier is geen significant verschil tussen de 
participanten aan te merken. 

Op de vraag of de leden na het doen van deze ontgroening tot een echte studentenvereniging behoorde 
antwoordde 66,7% ontkennend en 13,3% beamend. Hier is een significant verschil op te merken tussen 
studenten en niet-studenten. Hieruit blijkt dat studenten eerder geneigd waren te denken dat zij onderdeel 
uitmaakte van een echte studentenvereniging. 

73,3% gaf aan de ontgroening niet beangstigend te vinden tegen 20% die het wel beangstigend vonden. Hierbij 
is een significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.04), leeftijd (p = 0.05) en opleiding (p = 0.02). 
Hieruit blijkt dat mannen zich vaker konden voorstellen dat de ontgroening beangstigend was, evenals oudere 
participanten en hogeropgeleiden. 

Facebook 

De vragen die betrekking hebben op identificatie kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s 
α = 0.86). De vragen die onder de variabele ‘FBidentificatie’ schuil gaan zijn de volgende: 
 
17.3  Ik heb het idee dat ik door de filmpjes op Facebook de karakters uit seizoen 2 goed leren kennen. 
17.6  Ik voelde me soms persoonlijk aangesproken door de karakters in de filmpjes op Facebook. 
17.8  Door de filmpjes op Facebook wilde ik de karakters in het echt ontmoeten. 
 

FBidentificatie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,00 2 13,3 13,3 20,0 

2,33 1 6,7 6,7 26,7 

2,67 2 13,3 13,3 40,0 

3,00 3 20,0 20,0 60,0 

3,33 2 13,3 13,3 73,3 

3,67 3 20,0 20,0 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Zoals te zien is zijn de antwoorden bij de 
mate van identificatie verdeeld. Er kan 
gesteld worden dat 26,7% van de 
participanten zich kon identificeren met de 
karkaters aan de hand van de filmpjes en 
berichten op Facebook.  

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:FBidentificatie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,8889 1,10315 15 

Total 2,8889 1,10315 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:FBidentificatie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7,154a 5 1,431 1,303 ,343 

Intercept 10,123 1 10,123 9,218 ,014 

Geslacht 1,364 1 1,364 1,243 ,294 

Leeftijd1 1,057 1 1,057 ,962 ,352 

Opleiding1 ,002 1 ,002 ,002 ,966 

Student ,009 1 ,009 ,009 ,928 

Actief 2,512 1 2,512 2,288 ,165 

Lid ,000 0 . . . 

Error 9,883 9 1,098   

Total 142,222 15    

Corrected Total 17,037 14    

a. R Squared = ,420 (Adjusted R Squared = ,098) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel, is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.30), 
leeftijd (p = 0.35), opleiding (p = 0.97), student of niet-student (p = 0.93) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.17).   

 

De vragen die betrekking hebben op waardering kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s 
α = 0.86). De vragen die onder de variabele ‘FBwaardering’ schuil gaan zijn de volgende: 

 
17.2  De filmpjes op Facebook sloten perfect aan bij de verhaallijn uit seizoen 2. 
17.7  Door de filmpjes op Facebook vond ik seizoen 2 leuker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waardering van de Facebook pagina is hoog. 
46,7% heeft een overtuigende waardering 
uitgesproken. En nog eens 33,3% zit tegen de 
grens van waardering aan. Hieruit blijkt dat de 
Facebook pagina invloed heeft gehad op de 
mate van waardering van de serie voor de 
meerderheid van de participanten.  

 

 

 

FBwaardering 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,50 1 6,7 6,7 13,3 

3,00 1 6,7 6,7 20,0 

3,50 5 33,3 33,3 53,3 

4,00 6 40,0 40,0 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:FBwaardering 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,4667 1,10948 15 

Total 3,4667 1,10948 15 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:FBwaardering 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,100a 5 1,020 ,757 ,602 

Intercept 8,499 1 8,499 6,304 ,033 

Geslacht ,480 1 ,480 ,356 ,566 

Leeftijd1 ,768 1 ,768 ,570 ,470 

Opleiding1 ,019 1 ,019 ,014 ,907 

Student ,014 1 ,014 ,010 ,922 

Actief 1,704 1 1,704 1,264 ,290 

Lid ,000 0 . . . 

Error 12,133 9 1,348   

Total 197,500 15    

Corrected Total 17,233 14    

a. R Squared = ,296 (Adjusted R Squared = -,095) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.57), 
leeftijd (p = 0.47), opleiding (p = 0.91), student of niet-student (p = 0.92) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.29).   

 

Conclusie Facebook: 

Het aantal participanten dat zich identificeert aan de hand van facebook is niet zo hoog (26,7%). Er is geen 
significant verschil te zien tussen de participanten. 

Echter is de mate van waardering van de serie door facebook wel hoog (80%). Ook hier is geen significant 
verschil te zien tussen de participanten.  

Facebook zorgt dus niet voor immersieve ervaringen maar wel voor stijgende waardering voor de serie. 
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Borrels 

De vragen die betrekking hebben op het beoordelen van fictie kunnen samengevoegd worden tot een variabele 
(Cronbach’s α = 0.88). De vragen die onder de variabele ‘BorrelsFictie’ schuil gaan zijn de volgende: 

20.1 Ik had het idee tijdens de ledenborrels in de wereld van Feuten te stappen. 
20.4 Tijdens de ledenborrels had ik soms het gevoel in de serie zelf te zitten. 
20.7  Op de ledenborrels was het alsof ik sprak met de personages en niet met de acteurs. 
20.8  Ik vond het soms moeilijk in te schatten tijdens de ledenborrels wat echt was en wat niet. 
20.10  Door de ledenborrels heb ik de karakters uit de serie écht leren kennen.  

 

 

 

 

Te zien is dat de meerderheid van de 
participanten (66,7%) aangeeft fictie en 
non-fictie goed van elkaar te kunnen 
onderscheiden. De ledenborrels zorgen dus 
niet voor het vervagen van grenzen tussen 
fictie en non fictie.  

26,6% ondervind een lichte mate van 
vervaging van grenzen. 

 

 

 

 

BorrelsFictie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

1,40 2 13,3 13,3 20,0 

1,60 1 6,7 6,7 26,7 

1,80 3 20,0 20,0 46,7 

2,40 2 13,3 13,3 60,0 

3,00 1 6,7 6,7 66,7 

3,20 1 6,7 6,7 73,3 

3,40 2 13,3 13,3 86,7 

3,60 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:BorrelsFictie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,3200 1,04417 15 

Total 2,3200 1,04417 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:BorrelsFictie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10,656a 5 2,131 4,162 ,031 

Intercept 13,101 1 13,101 25,585 ,001 

Geslacht 3,308 1 3,308 6,460 ,032 

Leeftijd1 ,192 1 ,192 ,374 ,556 

Opleiding1 ,246 1 ,246 ,480 ,506 

Student ,611 1 ,611 1,193 ,303 

Actief 2,712 1 2,712 5,296 ,047 

Lid ,000 0 . . . 

Error 4,608 9 ,512   

Total 96,000 15    

Corrected Total 15,264 14    

a. R Squared = ,698 (Adjusted R Squared = ,530) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 0.56), 
opleiding (p = 0.51), student of niet-student (p = 0.30). Maar wel tussen  gender (p = 0.03) en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.05).   

Wat is het verschil in gender? 

Descriptives 

BorrelsFictie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Man 11 2,4364 1,18260 ,35657 1,6419 3,2308 ,00 3,60 

Vrouw 4 2,0000 ,48990 ,24495 1,2205 2,7795 1,40 2,40 

Total 15 2,3200 1,04417 ,26960 1,7418 2,8982 ,00 3,60 
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Te zien is dat het gemiddelde van mannen hoger ligt dan vrouwen. Dit wil zeggen dat mannen meer moeite 
hadden met het onderscheiden van fictie en non-fictie dan vrouwen. 

 

Wat is het verschil in de mate van actief en niet actief? 

Descriptives 

BorrelsFictie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ja 12 2,6333 ,83048 ,23974 2,1057 3,1610 1,40 3,60 

Nee 3 1,0667 ,94516 ,54569 -1,2812 3,4146 ,00 1,80 

Total 15 2,3200 1,04417 ,26960 1,7418 2,8982 ,00 3,60 

 

Te zien is dat het gemiddelde van participanten die zichzelf als actief lid bestempelen hoger ligt dan dat van 
participanten die zichzelf niet als actief bestempelen. Dit geeft aan dat leden die zichzelf als actief bestempelen 
meer moeite hebben met het onderscheiden van fictie en non-fictie. 

 

De volgende vragen konden niet samengevoegd worden. Echter geven ze beide een inzicht in het thema non-
fictie. De vragen zullen hieronder los van elkaar berekend worden. Dit gaat om de volgende vragen 

20.10 Tijdens de ledenborrels gedroeg iedereen zich theatraal en nep. 
20.13 Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk terecht was gekomen. 

Tijdens de ledenborrels gedroeg iedereen zich theatraal en nep.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

Helemaal niet mee eens 6 40,0 40,0 46,7 

Niet mee eens 5 33,3 33,3 80,0 

Neutraal 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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77,7% Geeft aan het niet als theatraal of 
nep ervaren te hebben. Dit wil zeggen dat 
deze participanten de borrels niet als non-
fictie hebben ervaren. 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Tijdens de ledenborrels gedroeg iedereen zich theatraal en nep.  

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,6667 ,89974 15 

Total 1,6667 ,89974 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Tijdens de ledenborrels gedroeg iedereen zich theatraal en nep.  

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,250a 5 ,250 ,223 ,943 

Intercept 1,006 1 1,006 ,898 ,368 

Geslacht ,058 1 ,058 ,051 ,826 

Leeftijd1 ,371 1 ,371 ,331 ,579 

Opleiding1 ,000 1 ,000 ,000 1,000 

Student ,167 1 ,167 ,149 ,709 

Actief ,251 1 ,251 ,224 ,647 

Lid ,000 0 . . . 

Error 10,083 9 1,120   

Total 53,000 15    

Corrected Total 11,333 14    

a. R Squared = ,110 (Adjusted R Squared = -,384) 

 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.83), leeftijd (p 
= 0.58), opleiding (p = 1.00), student of niet-student (p = 0.71) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid 
beschouwen (p = 0.65).   
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Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk terecht was gekomen.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

Niet mee eens 7 46,7 46,7 53,3 

Neutraal 5 33,3 33,3 86,7 

Mee eens 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

46,7% participanten aangeeft niet het 
idee te hebben dat ze in een toneelstuk 
zijn gestapt.  

 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk 
terecht was gekomen.  Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,4667 ,99043 15 

Total 2,4667 ,99043 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk terecht was gekomen.  

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,665a 5 1,333 1,697 ,231 

Intercept 3,033 1 3,033 3,861 ,081 

Geslacht 1,016 1 1,016 1,294 ,285 

Leeftijd1 3,387 1 3,387 4,312 ,068 

Opleiding1 1,186 1 1,186 1,511 ,250 

Student 3,269 1 3,269 4,162 ,072 

Actief 5,074 1 5,074 6,462 ,032 

Lid ,000 0 . . . 

Error 7,068 9 ,785   

Total 105,000 15    

Corrected Total 13,733 14    

a. R Squared = ,485 (Adjusted R Squared = ,199) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken in gender (p = 0.29), leeftijd 
(p = 0.07), opleiding (p = 0.25), student of niet-student (p = 0.07), maar wel in de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.03).   

Wat is het verschil in actieve en niet actieve leden? 

Descriptives 

Ik had het idee dat ik tijdens de ledenborrels in een soort toneelstuk terecht was gekomen.  

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ja 12 2,6667 ,77850 ,22473 2,1720 3,1613 2,00 4,00 

Nee 3 1,6667 1,52753 ,88192 -2,1279 5,4612 ,00 3,00 

Total 15 2,4667 ,99043 ,25573 1,9182 3,0151 ,00 4,00 

 

Zoals te zien is in de tabel ligt het gemiddelde van leden die zichzelf als actief bestempelen hoger dan dat van 
leden die zichzelf niet als actief bestempelen. In dit geval wil dit zeggen dat actieve leden meer het idee hadden 
in een toneelstuk te zijn gestapt dan niet actieve leden. 

De vragen die betrekking hebben op beleving kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s α = 
0.89). De vragen die onder de variabele ‘Borrelsbeleving’ schuil gaan zijn de volgende: 

20.3  Door de ledenborrels ben ik de serie spannender gaan vinden. 
20.14  De activiteiten tijdens de ledenborrels sloten perfect aan bij de verhaallijn  van seizoen 2. 
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BorrelsBeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

1,50 1 6,7 6,7 13,3 

2,00 4 26,7 26,7 40,0 

2,50 2 13,3 13,3 53,3 

3,00 2 13,3 13,3 66,7 

3,50 1 6,7 6,7 73,3 

4,00 3 20,0 20,0 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

 

Voor een deel van de participanten 
(33,4%) hebben de borrels invloed 
gehad op de beleving van de serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:BorrelsBeleving 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,7333 1,25167 15 

Total 2,7333 1,25167 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:BorrelsBeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 13,205a 5 2,641 2,723 ,091 

Intercept 19,485 1 19,485 20,091 ,002 

Geslacht 5,553 1 5,553 5,726 ,040 

Leeftijd1 ,476 1 ,476 ,491 ,501 

Opleiding1 ,755 1 ,755 ,779 ,400 

Student ,490 1 ,490 ,505 ,495 

Actief 2,793 1 2,793 2,879 ,124 

Lid ,000 0 . . . 

Error 8,728 9 ,970   

Total 134,000 15    

Corrected Total 21,933 14    

a. R Squared = ,602 (Adjusted R Squared = ,381) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 0.50), 
opleiding (p = 0.40), student of niet-student (p = 0.50) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid 
beschouwen (p = 0.12). Maar wel in gender (p = 0.04). 

Wat is het significante verschil in gender? 

Descriptives 

BorrelsBeleving 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Man 11 2,9091 1,41100 ,42543 1,9612 3,8570 ,00 5,00 

Vrouw 4 2,2500 ,50000 ,25000 1,4544 3,0456 2,00 3,00 

Total 15 2,7333 1,25167 ,32318 2,0402 3,4265 ,00 5,00 

Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde van mannen hoger is dan dat van vrouwen. Dit wil zeggen dat de 
beleving van mannen bij de borrels bij de mannen over het algemeen sterker was dan bij vrouwen. 

 

Conclusie borrels: 

Het aantal participanten dat ontkennend antwoord aan de hand van de vragen omtrent fictie is 66,7%. Hieruit 
kunnen we concluderen dat 66,7% zegt geen vervaging van grenzen te hebben ondervonden tussen fictie en 
non-fictie. Er is echter een significant verschil aan te merken bij gender (p = 0.03) en de mate waarin leden 
zichzelf als actief lid bestempelen (p = 0.05). Hieruit blijkt dat meer mannen en leden die zichzelf als actief 
bestempelen moeite hebben met het onderscheiden van fictie en non-fictie. 
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Op de vraag of participanten de borrels theatraal en nep vonden antwoordde 77,3% ontkennend. Hieruit is dus 
op te maken dat het verschil tussen fictie en non-fictie af en toe wel lijkt te vervagen. Er is hierbij geen 
significant verschil op te merken tussen de participanten. Ook de vraag of de participanten het idee hadden in 
een toneelstuk te stappen werd door een groot deel (46,7%) ontkennend beantwoord. Hierbij is een 
significantie aan te merken tussen participanten die zichzelf als actief bestempelen en participanten die dit niet 
vinden (p = 0.03). Hieruit blijkt dat leden die zichzelf als actief bestempelden in meerdere maten het idee 
hadden een toneelstuk binnen te stappen. 

De beleving van de borrels en de invloed die dit heeft gehad op de serie is door 33,4% positief beoordeeld. 
Hierbij is een significant verschil op te merken in gender (p = 0.04) waaruit blijkt dat de beleving sterker was 
bij mannen dan bij vrouwen. 

 

Commissies 

De vragen die betrekking hebben op beoordeling van fictie kunnen samengevoegd worden tot een variabele 
(Cronbach’s α = 0.83). De vragen die onder de variabele ‘CommissieFictie’ schuil gaan zijn de volgende: 
 
23.2 Door het deelnemen aan een commissie had ik soms moeite te onderscheiden wat echt was en wat 

niet. 
23.4 Mijn commissie was heel actief, ook buiten het forum. 
23.6 Het deelnemen aan een commissie staat goed op mijn C.V. 
 
 

CommissieFictie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 4 26,7 26,7 26,7 

1,67 4 26,7 26,7 53,3 

2,67 2 13,3 13,3 66,7 

3,00 4 26,7 26,7 93,3 

3,33 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

De overgrote meerderheid (93,3%) geeft 
aan het besef van wat fictie en non-fictie 
niet te verliezen door het deelnemen aan 
een commissie. De grenzen worden dus 
niet vervaagd.  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:CommissieFictie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,8222 1,27159 15 

Total 1,8222 1,27159 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:CommissieFictie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 16,968a 5 3,394 5,387 ,014 

Intercept 2,064 1 2,064 3,276 ,104 

Geslacht ,472 1 ,472 ,749 ,409 

Leeftijd1 11,863 1 11,863 18,833 ,002 

Opleiding1 3,700 1 3,700 5,874 ,038 

Student 1,905 1 1,905 3,024 ,116 

Actief 2,361 1 2,361 3,748 ,085 

Lid ,000 0 . . . 

Error 5,669 9 ,630   

Total 72,444 15    

Corrected Total 22,637 14    

a. R Squared = ,750 (Adjusted R Squared = ,610) 

 
Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.41), 
student of niet-student (p = 0.12) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.09).  
Maar wel tussen leeftijd (p = 0.00) en opleiding (p = 0.04).  
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Wat is het verschil in leeftijd? 

Descriptives 

CommissieFictie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

1,00 9 2,5556 ,68718 ,22906 2,0273 3,0838 1,67 3,33 

2,00 6 ,7222 1,16269 ,47467 -,4979 1,9424 ,00 2,67 

Total 15 1,8222 1,27159 ,32832 1,1180 2,5264 ,00 3,33 

 

Te zien is dat het gemiddelde van de jongere leden hoger is dan dat van de oudere leden. Dit wil dus zeggen 
dat de jongere participanten meer vervaging van fictie en non-fictie ondervonden dan de oudere leden.  

 

Wat is het verschil in opleiding? 

Descriptives 

CommissieFictie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 
Lower Bound Upper Bound 

1,00 2 1,6667 ,00000 ,00000 1,6667 1,6667 1,67 1,67 

2,00 13 1,8462 1,37177 ,38046 1,0172 2,6751 ,00 3,33 

Total 15 1,8222 1,27159 ,32832 1,1180 2,5264 ,00 3,33 

 

Te zien is dat hoger opgeleiden een hoger gemiddelde hebben dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden 
ondervonden dus meer vervaging van grenzen tussen fictie en non-fictie. 

 

De vragen die betrekking hebben op beleving kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s α = 
0.90). De vragen die onder de variabele ‘CommissieBeleving’ schuil gaan zijn de volgende: 

 
23.1 Door deel te nemen aan een commissie ben ik de serie spannender gaan vinden. 
23.7 Ik heb veel van mijn ideeën terug gezien tijdens de borrels, het feest of andere activiteiten. 
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CommissieBeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 4 26,7 26,7 26,7 

1,00 1 6,7 6,7 33,3 

1,50 1 6,7 6,7 40,0 

2,50 2 13,3 13,3 53,3 

3,00 5 33,3 33,3 86,7 

3,50 1 6,7 6,7 93,3 

4,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

De antwoorden met betrekking tot de 
beleving zijn zeer verdeeld. Te zien 
is dat voor de meerderheid van de 
participanten het niets heeft 
toegevoegd aan de beleving van de 
serie. Voor een enkeling echter wel. 
Dit is slechts 13,4%. 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:CommissieBeleving 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,0000 1,43925 15 

Total 2,0000 1,43925 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:CommissieBeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17,667a 5 3,533 2,806 ,085 

Intercept 7,292 1 7,292 5,790 ,039 

Geslacht ,793 1 ,793 ,630 ,448 

Leeftijd1 11,523 1 11,523 9,150 ,014 

Opleiding1 ,164 1 ,164 ,131 ,726 

Student 2,667 1 2,667 2,118 ,180 

Actief 3,148 1 3,148 2,500 ,148 

Lid ,000 0 . . . 

Error 11,333 9 1,259   

Total 89,000 15    

Corrected Total 29,000 14    

a. R Squared = ,609 (Adjusted R Squared = ,392) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.45), 
opleiding (p = 0.73), student of niet-student (p = 0.18) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid 
beschouwen (p = 0.15).  Maar wel tussen leeftijd (p = 0.01). 

 

Wat is het verschil in leeftijd? 

Descriptives 

CommissieBeleving 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1,00 9 2,7778 ,79495 ,26498 2,1667 3,3888 1,00 4,00 

2,00 6 ,8333 1,43759 ,58689 -,6753 2,3420 ,00 3,50 

Total 15 2,0000 1,43925 ,37161 1,2030 2,7970 ,00 4,00 

 

Te zien is dat het gemiddelde van de jongeren participanten hoger is dan dat van oudere participanten. Jongere 
participanten ondervonden dus meer beleving tijdens de serie door de commissies dan de oudere participanten.  

 

Conclusie commissies 

93,3% van de participanten geeft aan niet het besef tussen fictie en non-fictie te verliezen. Hierbij is een 
significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 0.00) en opleiding (p = 0.04). Hieruit valt op te maken dat 
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oudere participanten meer vervaging van grenzen tussen fictie en non-fictie ondervonden. Dit zelfde geld voor 
hoger opgeleiden. 

De beleving en de invloed van de commissies op de serie wordt maar door 13,4% positief beoordeeld. Hierbij 
is een significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 0.01). Jongere participanten ondervonden meer 
beleving aan de hand van de commissies dan oudere participanten.  

 

Feest 

De vragen die betrekking hebben op beoordeling van fictie kunnen samengevoegd worden tot een variabele 
(Cronbach’s α = 0.89). De vragen die onder de variabele ‘FeestFictie’ schuil gaan zijn de volgende: 

 
26.1 Ik had het idee tijdens het feest in de wereld van Feuten te stappen. 
26.4 Tijdens het feest had ik soms het gevoel in de serie zelf te zitten. 
26.7 Op het feest was het alsof ik sprak met de personages en niet met de acteurs. 
26.8 Ik vond het soms moeilijk in te schatten tijdens het feest wat echt was en wat niet. 
26.9 Door het feest heb ik de karakters uit de serie écht leren kennen.  
 
 

FeestFictie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 2 13,3 13,3 13,3 

1,20 1 6,7 6,7 20,0 

1,40 1 6,7 6,7 26,7 

1,80 1 6,7 6,7 33,3 

2,00 2 13,3 13,3 46,7 

2,20 2 13,3 13,3 60,0 

2,40 1 6,7 6,7 66,7 

2,80 1 6,7 6,7 73,3 

3,00 2 13,3 13,3 86,7 

3,40 1 6,7 6,7 93,3 

3,60 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Te zien is, dat de meeste participanten (86,6 %) 
aangeeft dat zij niet het besef van wat non-fictie 
en fictie was, tijdens het feest, verloren. De 
grenzen tussen fictie en realiteit vervaagden dus 
niet. 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:FeestFictie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,0667 1,08145 15 

Total 2,0667 1,08145 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:FeestFictie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7,840a 5 1,568 1,654 ,241 

Intercept 7,375 1 7,375 7,779 ,021 

Geslacht ,397 1 ,397 ,419 ,534 

Leeftijd1 ,001 1 ,001 ,001 ,972 

Opleiding1 ,304 1 ,304 ,321 ,585 

Student 2,667 1 2,667 2,812 ,128 

Actief ,179 1 ,179 ,189 ,674 

Lid ,000 0 . . . 

Error 8,533 9 ,948   

Total 80,440 15    

Corrected Total 16,373 14    

a. R Squared = ,479 (Adjusted R Squared = ,189) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.53), 
leeftijd (p = 0.97), opleiding (p = 0.59), student of niet-student (p = 0.13) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.67).   

De vragen die betrekking hebben op beoordeling van non-fictie kunnen samengevoegd worden tot een 
variabele (Cronbach’s α = 0.87). De vragen die onder de variabele ‘CommissieNonFictie’ schuil gaan zijn de 
volgende: 

 
26.6 Het feest heeft niks toegevoegd aan mijn beleving van de serie. 
26.10 Tijdens het feest gedroeg iedereen zich theatraal en nep. 
26.12 Ik had het idee dat ik tijdens het feest in een soort toneelstuk terecht was gekomen. 
 

FeestNonFictie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 2 13,3 13,3 13,3 

1,33 1 6,7 6,7 20,0 

1,67 1 6,7 6,7 26,7 

2,00 3 20,0 20,0 46,7 

2,33 3 20,0 20,0 66,7 

2,67 1 6,7 6,7 73,3 

3,00 3 20,0 20,0 93,3 

3,67 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

Wederom is te zien, net als bij de borrels, 
dat participanten het besef van non-fictie 
over het algemeen beoordelen op een mate 
waaruit blijkt dat een aantal participanten 
het niet als theatraal en nep beoordeelden 
en ook niet als een toneelstuk zijnde. 
Hieronder kunnen we 66,7% van de 
participanten schalen. 
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:FeestNonFictie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,0889 1,03484 15 

Total 2,0889 1,03484 15 

 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.17), 
leeftijd (p = 0.52), opleiding (p = 0.36), student of niet-student (p = 0.91) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.92).   

 

De vragen die betrekking hebben op beleving kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s α = 
0.88). De vragen die onder de variabele ‘FeestBeleving’ schuil gaan zijn de volgende: 
 
26.3 Door het feest ben ik de serie spannender gaan vinden. 
26.13 De activiteiten tijdens het feest sloten perfect aan bij de verhaallijn  van seizoen 2. 
 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:FeestNonFictie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,265a 5 1,253 1,292 ,347 

Intercept ,010 1 ,010 ,010 ,922 

Geslacht 2,199 1 2,199 2,268 ,166 

Leeftijd1 ,434 1 ,434 ,448 ,520 

Opleiding1 ,903 1 ,903 ,931 ,360 

Student ,014 1 ,014 ,014 ,908 

Actief ,009 1 ,009 ,010 ,924 

Lid ,000 0 . . . 

Error 8,727 9 ,970   

Total 80,444 15    

Corrected Total 14,993 14    

a. R Squared = ,418 (Adjusted R Squared = ,094) 
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De antwoorden op de variabele beleving 
laten zien dat het feest weinig invloed 
heeft gehad op de beleving van de serie. 
Een groot deel (40%) geeft aan neutraal 
te zijn. Slechts 13,3% van de 
participanten geeft aan dat het feest 
invloed heeft gehad op de beleving tegen 
46,6% die geen invloeden ondervonden.  

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:FeestBeleving 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,3667 1,21694 15 

Total 2,3667 1,21694 15 

 

 

 

 

FeestBeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 2 13,3 13,3 13,3 

1,50 2 13,3 13,3 26,7 

2,00 2 13,3 13,3 40,0 

2,50 1 6,7 6,7 46,7 

3,00 6 40,0 40,0 86,7 

4,00 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  



 

 
129 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:FeestBeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 6,713a 5 1,343 ,862 ,541 

Intercept 10,751 1 10,751 6,901 ,027 

Geslacht ,282 1 ,282 ,181 ,681 

Leeftijd1 ,320 1 ,320 ,205 ,661 

Opleiding1 3,480 1 3,480 2,234 ,169 

Student 2,042 1 2,042 1,311 ,282 

Actief ,015 1 ,015 ,009 ,925 

Lid ,000 0 . . . 

Error 14,021 9 1,558   

Total 104,750 15    

Corrected Total 20,733 14    

a. R Squared = ,324 (Adjusted R Squared = -,052) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.68), 
leeftijd (p = 0.66), opleiding (p = 0.17), student of niet-student (p = 0.28) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.93).   

 

Conclusie feest 

86,6% van de participanten geeft aan niet het besef tussen fictie en non-fictie te hebben verloren tijdens het 
feest. Hierbij is geen significant verschil op te merken tussen de participanten. 

Opvallend is dat 66,7% van de participanten aangeeft het niet als theatraal en nep te hebben ervaren. Hierbij is 
wederom geen significant verschil op te merken tussen de participanten. 

De beleving en de invloed van het feest op de serie wordt maar door 13,3% positief beoordeeld en door 46,6% 
negatief. Hierbij is geen significant verschil op te merken tussen de participanten. 
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Vraag 3 

 

Heeft H.S.C. Mercurius invloed op de beleving van de serie bij de gebruikers van het transmediale platform? 

De vragen die betrekking hebben op beleving kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s α = 
0.88). De vragen die onder de variabele ‘MercuriusBeleving’ schuil gaan zijn de volgende: 

27.1 Door H.S.C. Mercurius vond ik de serie spannender. 
27.3 Ik ben de serie leuker gaan vinden door H.S.C. Mercurius. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals te zien is zijn de antwoorden 
van de participanten vrij verdeeld. 
De meerderheid (53,4%) geeft 
echter aan meer beleving uit de serie 
te hebben gehaald door H.S.C. 
Mercurius.  

 

 

 

 

MercuriusBeleving 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,00 1 6,7 6,7 13,3 

2,50 2 13,3 13,3 26,7 

3,00 1 6,7 6,7 33,3 

3,50 2 13,3 13,3 46,7 

4,00 4 26,7 26,7 73,3 

4,50 3 20,0 20,0 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:MercuriusBeleving 

Ben je lid geworden van H.S.C. Mercurius? Mean Std. Deviation N 

Ja 3,4333 1,27988 15 

Total 3,4333 1,27988 15 

 

 

De vragen die betrekking hebben op identificatie kunnen samengevoegd worden tot een variabele (Cronbach’s 
α = 0.76). De vragen die onder de variabele ‘CommissieNonFictie’ schuil gaan zijn de volgende: 

27.4  Door H.S.C. Mercurius voelde ik me onderdeel van de serie. 
27.6  Door H.S.C. Mercurius voel ik me meer verbonden met de serie dan ervoor. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:MercuriusBeleving 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10,913a 5 2,183 1,634 ,246 

Intercept 15,743 1 15,743 11,788 ,007 

Geslacht 2,332 1 2,332 1,746 ,219 

Leeftijd1 2,987 1 2,987 2,237 ,169 

Opleiding1 ,039 1 ,039 ,029 ,868 

Student ,191 1 ,191 ,143 ,714 

Actief 4,046 1 4,046 3,029 ,116 

Lid ,000 0 . . . 

Error 12,020 9 1,336   

Total 199,750 15    

Corrected Total 22,933 14    

a. R Squared = ,476 (Adjusted R Squared = ,185) 

 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.22), leeftijd (p 
= 0.17), opleiding (p = 0.87), student of niet-student (p = 0.71) maar wel in de mate waarin participanten zichzelf als 
actief lid beschouwen (p = 0.17).   
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MercuriusIdentificatie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

2,00 1 6,7 6,7 13,3 

2,50 2 13,3 13,3 26,7 

3,00 4 26,7 26,7 53,3 

3,50 2 13,3 13,3 66,7 

4,00 3 20,0 20,0 86,7 

4,50 1 6,7 6,7 93,3 

5,00 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
33,4% Geeft aan zich door H.S.C. 
Mercurius meer te identificeren met de 
serie. Toch zijn de antwoorden zeer 
verdeeld. 26,7% geeft aan zich niet meer 
te identificeren door H.S.C. Mercurius en 
40% is neutraal.  
 
 

 

 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:MercuriusIdentificatie 

Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 3,1667 1,19024 15 

Total 3,1667 1,19024 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:MercuriusIdentificatie 

Source Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 13,265a 5 2,653 3,635 ,045 

Intercept 16,362 1 16,362 22,420 ,001 

Geslacht 3,495 1 3,495 4,790 ,056 

Leeftijd1 3,296 1 3,296 4,516 ,063 

Opleiding1 ,002 1 ,002 ,003 ,958 

Student ,001 1 ,001 ,001 ,974 

Actief 3,819 1 3,819 5,233 ,048 

Lid ,000 0 . . . 

Error 6,568 9 ,730   

Total 170,250 15    

Corrected Total 19,833 14    

a. R Squared = ,669 (Adjusted R Squared = ,485) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.06), 
leeftijd (p = 0.06), opleiding (p = 0.96), student of niet-student (p = 0.97) maar wel in de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid bestempelen (p = 0.05).  

 

Wat is het verschil in de mate waarin participanten zichzelf als actief lid bestempelen en als niet actief lid 
bestempelen? 

Descriptives 

MercuriusIdentificatie 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Ja 12 3,5000 ,85280 ,24618 2,9582 4,0418 2,00 5,00 

Nee 3 1,8333 1,60728 ,92796 -2,1594 5,8260 ,00 3,00 

Total 15 3,1667 1,19024 ,30732 2,5075 3,8258 ,00 5,00 

 

Te zien is dat het gemiddelde van leden die zichzelf als actief lid bestempelen hoger is dan leden die zichzelf 
niet als actief lid bestempelen. Dit laat zien dat leden die zichzelf als actief bestempelen zich meer identificeren 
met leden die zich als niet actief bestempelen. 

De volgende vragen konden niet samengevoegd worden, maar zeggen wel iets over de mate waarin de 
participanten fictie en non-fictie van elkaar wisten te onderscheiden. Met die reden zullen onderstaande vragen 
apart behandeld worden: 
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27.2  Door H.S.C. had ik soms moeite met het onderscheiden wat echt was en wat niet. 
27.8  Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scene van feuten terecht te zijn gekomen.  
 

Door H.S.C. Mercurius had ik soms moeite met het onderscheiden van wat echt was en 
wat niet.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

Helemaal niet mee eens 4 26,7 26,7 33,3 

Niet mee eens 9 60,0 60,0 93,3 

Neutraal 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

 
 
 
De lijn tussen fictie en non-fictie blijkt 
voor vrijwel alle participanten (86,7%) 
duidelijk te zijn. Slechts een 
participant heeft aangegeven neutraal 
te zijn. De rest is het niet met de vraag 
eens.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

 

Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 
Dependent Variable:Door H.S.C. Mercurius had ik soms moeite met het onderscheiden 
van wat echt was en wat niet.  Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 1,6667 ,72375 15 

Total 1,6667 ,72375 15 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Door H.S.C. Mercurius had ik soms moeite met het onderscheiden van wat echt was en wat 
niet.  Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,000a 5 ,400 ,675 ,653 

Intercept ,095 1 ,095 ,161 ,698 

Geslacht ,300 1 ,300 ,507 ,494 

Leeftijd1 ,758 1 ,758 1,278 ,287 

Opleiding1 1,684 1 1,684 2,842 ,126 

Student ,667 1 ,667 1,125 ,316 

Actief ,396 1 ,396 ,669 ,435 

Lid ,000 0 . . . 

Error 5,333 9 ,593   

Total 49,000 15    

Corrected Total 7,333 14    

a. R Squared = ,273 (Adjusted R Squared = -,131) 

 
 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen gender (p = 0.50), 
leeftijd (p = 0.29), opleiding (p = 0.13), student of niet-student (p = 0.32) en de mate waarin participanten 
zichzelf als actief lid beschouwen (p = 0.44).  

 
 

Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scène van Feuten terecht te zijn 
gekomen.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid ,00 1 6,7 6,7 6,7 

Helemaal niet mee eens 2 13,3 13,3 20,0 

Niet mee eens 4 26,7 26,7 46,7 

Neutraal 5 33,3 33,3 80,0 

Mee eens 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Opvallend is dat in de vorige vraag de 
participanten aangaven de lijn tussen 
fictie en non-fictie duidelijk te zien, 
maar de vraag dat zij soms het idee 
hadden zelf in een scène van FEUTEN 
terecht te zijn gekomen zeer verdeeld 
beantwoord. 20% geeft aan het eens te 
zijn met deze stelling tegen 40% 
oneens. 
 

 

 

 

Is er een significant verschil tussen gender, leeftijd, opleiding, student of niet-student en de mate waarin 
participanten zichzelf als actief lid beoordelen? 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scène van 
Feuten terecht te zijn gekomen.  Ben je lid geworden van H.S.C. 
Mercurius? 

Mean Std. Deviation N 

Ja 2,4667 1,18723 15 

Total 2,4667 1,18723 15 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scène van Feuten terecht te zijn 
gekomen.  Source Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12,318a 5 2,464 2,990 ,073 

Intercept 9,936 1 9,936 12,060 ,007 

Geslacht 6,627 1 6,627 8,044 ,020 

Leeftijd1 1,040 1 1,040 1,262 ,290 

Opleiding1 ,550 1 ,550 ,668 ,435 

Student ,575 1 ,575 ,698 ,425 

Actief 1,484 1 1,484 1,802 ,212 

Lid ,000 0 . . . 

Error 7,415 9 ,824   

Total 111,000 15    

Corrected Total 19,733 14    

a. R Squared = ,624 (Adjusted R Squared = ,415) 
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Zoals te zien is in bovenstaande tabel is er geen significant verschil op te merken tussen leeftijd (p = 0.29), 
opleiding (p = 0.44), student of niet-student (p = 0.43) en de mate waarin participanten zichzelf als actief lid 
beschouwen (p = 0.21).  Maar wel in gender (p = 0.02).  

 

Wat is het verschil in gender? 

Descriptives 

Descriptives 
Door H.S.C. Mercurius had ik soms het idee zelf in een scène van Feuten terecht te zijn gekomen.  

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 
Mean Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Man 11 2,7273 1,19087 ,35906 1,9272 3,5273 ,00 4,00 

Vrouw 4 1,7500 ,95743 ,47871 ,2265 3,2735 1,00 3,00 

Total 15 2,4667 1,18723 ,30654 1,8092 3,1241 ,00 4,00 

 

Te zien is dat het gemiddelde van mannen hoger is dan dat van vrouwen. Dit laat zien dat mannen vaker het 
idee hadden een scène van FEUTEN binnen te stappen dan vrouwelijke participanten.  

 

Conclusie vraag 3 

De mate waarin H.S.C. Mercurius invloed heeft gehad op de beleving van de serie is door 53,4% positief 
bevonden. Er is hierbij geen significant verschil op te merken tussen de participanten. 

De mate van identificatie door H.S.C. Mercurius is door 33,4% positief beoordeeld en door 27,7% negatief. Er 
is hier een significant verschil op te merken tussen leden die zichzelf actief ondervonden en leden die dit niet 
vonden (p = 0.05). Hieruit blijkt dat leden die zichzelf als actief lid bestempelen zich meer identificeren met de 
serie of de karakters uit de serie hebben dan leden die zich als niet actief bestempelen. 

Het vervagen van fictie en non-fictie werd door 86,7% negatief boordeeld. De mate waarin H.S.C. Mercurius 
heeft gezorgd voor het vervagen van grenzen is dus niet groot. Er is hierbij geen significant verschil op te 
merken tussen leeftijd, gender, opleiding etc. 

Op de vraag of het soms voelde of de participanten in een scène uit de serie terecht waren gekomen 
antwoordde 20% bevestigend en 40% ontkennend. Hierbij is een significant verschil aan te merken tussen 
gender (p = 0.02). Hieruit blijkt dat mannen vaker het idee hadden een scène van FEUTEN binnen te stappen dan 
vrouwen.





 

 
 

 


