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Voorwoord

Een econoom als wetenschapper in dienst van een letterenfaculteit is een zeldzaam
verschijnsel. Als hij dan ook nog een poging onderneemt om psychologisch getint
onderzoek te verrichten op een terrein dat nog niet zolang geleden voornamelijk werd
beheerd door beoefenaren van de hermeneutische literatuurwetenschap, heeft hij nog
veel meer uit te leggen.
Toch is de voorliggende studie naar koopgedrag van boekenkopers het resultaat van
deze kombinatie en wellicht van een beetje zucht naar avontuur: de in iedere mens
aanwezige drang om een decl van het onbekende te exploreren.
Bij deze ontdekkingstocht heb ik voortdurend steun ondervonden van mijn promotoren.
Ook zij bleken enige hang naar avontuur te hebben behouden. Bij de opzet en uitvoe-
ring van het onderzoek heb ik van een grote vrijheid mogen genieten. Ik heb het
opgevat als een blijk van vertrouwen. Wanneer echter sturing onvermijdelijk was, werd
deze ook geboden.
In de vijf jaren van het onderzoek hebben velen meegewerkt: als werver van respon-
denten, als interviewer of anderszins. Hiervoor veel dank! Zonder iemand te kort te
doen wil ik enkele personen hier met name noemen. Marga van Maris dank ik voor
haar bijdrage aan het vooronderzoek. Garmt Dijksterhuis en Hans van Trijp waren
onmisbaar vanwege hun adviezen en hulp bij de Procrustesanalyses. Bovenal wil ik Jan
Kamphuis bedanken voor zijn onverdroten inzet en gewetensvolle assistentie bij vele
taken. Nooit heb ik tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Tijdens het schrijven van een dissertatie leer je pas echt vrienden, familie en je gezin
op hun waarde te schatten. Dit proefschrift was nooit geschreven zonder hun steun, die
vaak werd geboden  in de meest verrassende  vorm. Dit geeft vertrouwen  in de toekomst !

Tilburg, april 1994.
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uur. Gemeten over een volle week las men in 1975 gemiddeld 6,1 uur waarvan 1,6 uur
boeken. In 1990 bleek de dalende trend zich te hebben voortgezet: in dat jaar maakte
een Nederlander gemiddeld  5  uur  per  volle  week  vrij voor lezen, waarvan  1,5  uur  ten
behoeve van boeken (Kraaykamp en Knulst, 1992).
De afzetcrisis wordt verscherpt door de verkorting van de levensduur van titels (zie b.v.
Wonderling, 1990). Een titel moet steeds sneller verkopen om minimaal de kosten terug
te kunnen verdienen. Momenteel haalt 80% van de uitgegeven algemene boeken 80%
van de omzet in de eerste twee maanden na verschijnen: daarna zijn zij commercieel
'dood' (Bommeljt, 1992). Slechts een gering aantal titels van veelal gevestigde auteurs
slaagt erin voldoende opbrengsten te genereren in deze korte periode. De meeste
uitgegeven titels leveren echter verlies op (Holzhauer, 1985; Van Wezel, 1991). Deze
situatie is van grote invloed op de 'interne subsidiering': de veelal overvloedige
inkomsten die het werk van enkele succesauteurs oplevert, worden gebruikt om de
verliezen die op de meeste overige boeken worden geleden, te compenseren (Holzhauer,
1985; Schouten, 1986). Interne subsidiering steunt in hoge mate op het stelsel van
collectieve verticale prijsbinding, een stelsel dat altijd omstreden is geweest en
momenteel door de vorming van 66n Europese markt extra onder druk komt te staan.
De crisis beperkt zich niet tot Nederland. In Groot-Brittannie spreken de kranten
openlijk van 'de ergste crisis die men zich in het boekenvak kan herinneren: In 66n
decennium is 25% van het werknemersbestand van de Engelse uitgeverijen op straat
gezet (Van Eeden, 1991; Bommeljd, 1992). In Frankrijk zakten de boekverkopen tijdens
de Golfoorlog met meer dan 20% in, om daarna maar heel langzaam weer ovemind te
krabbelen. Op de Frankfurter Buchmesse van 1992 was het Italiaanse uitgeversbestand
10% kleiner dan normaal en in Duitsland is sprake van een drastische toename van het
aantal faillissementen van boekhandels en van een acute kopersstaking (Bommeljt,
1992). De reden voor de crisis is dezelfde: in de gehele Westerse wereld lijkt vooral bij
de jeugd de belangstelling voor het boek af te nemen. Zo schat het Freizeit-Forschung-
sinstitut in Hamburg  dat ·het aantal  niet-boekenlezers in Duitsland  over  10 jaar  zal  zijn
gestegen van 46% naar 70% (Bommelj6, 1992).

In een poging om de omzet op peil te houden hebben uitgevers de prijzen verhoogd. De
gemiddelde prijs van een algemeen boek bedroeg in 1975 f 14,20. Een gemiddeld
informatief boek was in dat jaar aanmerkelijk duurder dan een fictie-titel: f 19,75
versus  f 11,35 (Stichting Speurwerk,  1980).  In   1991  was de gemiddelde prijs gestegen
tot f 22,75. Voor een informatief boek werd toen gemiddeld f 27,40 betaald en voor
een fictie-boek gemiddeld f 19,80 (Stichting Speurwerk/NBLC, 1993)2. Uitgedrukt in
een prijsindexcijfer met als basisjaar 1975 bedraagt de prijsstijging van boeken 60%.
Deze prijsstijging overtreft die van de gezinsconsumptie: berekend met hetzelfde
basisjaar bereikte in 1991 het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie de waarde 147.
Van groter belang is de prijsstijging van de uitgaven aan ontwikkeling en ontspanning,
waarvan boeken onderdeel uitmaken. Dit prijsindexcijfer kwam in dat jaar uit op 131
(C.B.S., 1983 en 1987; Stichting Speurwerk/NBLC, 1993).
Door deze prijsverhogingen hebben de uitgevers hun omzet slechts kunnen stabiliseren.

2 Aangezien cijfers ontbreken, is als benadering voor de gemiddelde prijs het gemiddeld besteed
bedrag per gekocht boek genomen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding en probleemstelling

1.1. De crisis van het algemene boek

Tot het algemene boek worden informatieve boeken gerekend (non-fictie) en vele
soorten fictie-titels: romans, poezie en essays e.d.. Naast algemene boeken worden in
het boekenvak educatieve en wetenschappelijke boeken onderscheiden. Algemene
boeken vormen in omzet de grootste groep: in 1991 namen algemene boeken ongeveer
47% van de totale bestedingen aan boeken in Nederland voor hun rekening. Het in geld
gemeten marktaandeel van wetenschappelijke en educatieve boeken bedroeg in dat jaar
30% respectievelijk 22% (Stichting Speurwerk/NBLC, 1993).
Op de markt voor algemene boeken zijn particuliere boekenlcopers verreweg het
belangrijkst: in 1991 namen zij 87% van de omzet voor hun rekening. Het in geld
gemeten marktaandeel van bibliotheken bedroeg in dat jaar 10%. De resterende omzet
werd behaald bij overige instellingen en bedrijven (Stichting Speurwerk/NBLC, 1993).
In  paragraaf  1.6. zal nader worden omschreven op welke boeken en kopers dit onder-
zoek zich richt.

Uitgevers en verkopers van algemene boeken kampen sinds het einde van de jaren '70
met een structurele crisis (zie b.v. Nijsen, 1989). Deze crisis uit zich in een structureel
dalende afzet. In 1977 kochten particuliere kopers 34,3 miljoen algemene boeken
(Stichting Speurwerk, 1980). Dit aantal daalde vrijwel ononderbroken tot 26,8 miljoen
exemplaren in 1990 (Stichting Speurwerk/NBLC, 1992). De boekverkopen kenden in
1991 een opleving: in dat jaar gingen 28,2 miljoen algemene boeken over de toonbank.
Daarna zette de datende trend  zich weer voort:  in 1992 werden weer 300.000 boeken
minder verkocht (Stichting Speurwerk/NBLC, 1993). Ofschoon cijfers van voor 1987
ontbreken, lijkt de markt structureel kleiner te worden doordat steeds minder mensen
boeken kopen. In 1987 gaf 33% van de ondervraagden te kennen nooit een boek te
kopen. In de jaren 1988-1991 steeg dit percentage naar 40%-43%, waarna in 1992 een
herstel optrad en het percentage nooit-kopers daalde tot 30% (Stichting Speur-
werk/NBLC, 1993). Afgaande op de dalende afzet per hoofd van de bevolking en per
huishoudent, lijkt deze kleiner wordende groep bovendien minder boeken aan te
schaffen dan voorheen.
Beide ontwikkelingen worden niet zozeer veroorzaakt door een gestage vermindering
van het aantal boekenlezers. Het aantal lezers is sinds de jaren '50 min of meer
constant (zie b.v. SCP, 1986), maar door een afname van de tijd die men voor boeken
lezen reserveert:   in   1955   werd per hoofd  van de bevolking  op 5 doordeweekse avonden
en in het weekend gemiddeld 5 uur per week aan lezen besteed, waarvan 2,4 uur aan
het lezen van boeken. In 1975 was dit gedaald tot gemiddeld 3,6 uur respectievelijk 1

1 Het afgelopen decennium daalde het aantal verkochte boeken per huishouden met ongeveer 33%
(Stichting Speurwerk/NBLC, 1993).
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In 1992 lag die nog steeds op het niveau dat eind van de jaren '60 werd bereikt
(Muntinga, 1992). De kosten stegen in dezelfde periode soms fors, zoals de belangrijke
loonkosten en kosten van papier. De gevolgen voor de rendementen laten zich raden.
Bovendien is door de prijsverhogingen de basis onder de omzet, d.w.z. de omvang van
de markt, verder aangetast. Uit de cijferreeksen van Stichting Speurwerk/NBLC kan
immers worden afgeleid dat ook voor boeken het doorgaans negatieve verband tussen
prijzen en afzet geldig is.
Naast het verhogen van de prijs zijn vooral uitgevers van fictie ertoe overgegaan meer
titels uit te geven. In 1975 bracht deze categorie uitgevers 1.751 boeken op de markt
(Stichting Speurwerk, 1977); in 1991 was dit aantal gestegen tot 2.745 (Stichting
Speurwerk/NBLC, 1993). Wanneer de vraag gestaag afneemt en het aanbod sterk toe-
neemt, gaan steeds meer boeken tot de verliezers op de markt behoren en wordt de
kans op het optreden van kannibalisme vergroot. Op microniveau, d.w.z. voor een
individuele uitgever, kan bij voldoende concurrentiekracht vergroting van de titel-
produktie op korte termijn nog enige zin hebben, op het niveau van de bedrijfstak leidt
deze handelswijze slechts tot meer overproduktie en verkorting van de levensduur van
titels.
be sterke toename van het titelaanbod heeft ook voor boekhandelaren negatieve
gevolgen gehad: niet alleen moesten steeds meer titels een plaats in de beperkte
schapruimte vinden, de meeste daarvan werden ook nog niet of nauwelijks verkocht en
werden uiteindelijk verramsjt of verkocht aan de oud papierhandelaar. Het is niet
verwonderlijk dat de inmiddels in samenwerkingsverbanden georganiseerde boek-
verkopers betere inkoopvoorwaarden bedingen bij de uitgeverijen, waaronder het recht
van retour.
De problemen hebben ook tot toenemende onenigheid geleid tussen uitgevers en
boekverkopers over de kortingen (Storm en Luijten, 1984). In een systeem van
collectieve verticale prijsbinding kan een boekverkoper immers de marge niet zelf-
standig bepalen, maar is hij gehouden aan wat daaromtrent collectief is afgesproken in
het Reglement Handelsverkeer. Storm en Luijten (1984) merken terecht op dat
wijzigingen in de kortingen slechts een verschuiving van de problemen naar de andere
marktpartij tot gevolg hebben.

Het optreden van uitgevers en boekverkopers heeft niet tot een oplossing van de
afzetproblemen geleid. Door onder andere de economische recessie - boeken vormen
conjunctuurgevoelige produkten (zie b.v. Stichting Speurwerk, 1973) - lijkt de proble-
matiek alleen maar scherper te zijn geworden. De Stichting voor de Collectieve
Propaganda van het Nederlandse boek (CPNB) meldde bijvoorbeeld dat in 1991 voor
het eerst tijdens de december-feestdagen de verkoop van boeken niet was gestegen ten
opzichte van de maanden daarvoor (Bommelj6, 1992).
Verschillende auteurs (zie b.v. Storm en Luijten, 1984; Holzhauer, 1985) zien alleen
een betere toekomst voor het boekenvak indien uitgevers en boekhandelaren markt-
gericht gaan denken en handelen. Dezelfde geluiden kunnen ook in het boekenvak zelf
worden gehoord (zie b.v. Van Lambalgen, 1990).
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1.2. Marlagerichtheid en informatie over consumenten

Uitgevers en verkopers van algemene boeken denken en handelen momenteel veeleer
vanuit een produktorientatie dan marktgericht. De aandacht in het commerciele beleid is
vooral gericht op het produkt zelf: het boek. Werving en selectie van teksten en
auteurs, het redigeren van eenmaal gekozen manuscripten en de begeleiding van de
produktie vormen de belangrijkste activiteiten in een uitgeverij. Er is veel minder
aandacht voor marketingbeslissingen, zoals design, prijsstelling en promotie. De stelling
van Holzhauer (1992) dat 'de prijs van boeken wordt bepaald door de kostprijsbere-
kening die de uitgever op de achterkant van een bierviltje maakt' lijkt overdreven.
Maar de conclusie van het structuuronderzoek uit 1979 (Stichting Structuuronderzoek
Boekenbranche, 1979a), dat de prijs gegeven de uitvoering gesteld wordt op ongeveer
het niveau van vergelijkbare uitgaven, lijkt nog steeds op te gaan. Ook voor promotie
gelden veelal vaste gewoonten; het door een vast opslagpercentage op de (technische)
kostprijs verkregen budget wordt besteed aan jaarlijks terugkerende collectieve acties
als de (kinder) -boekenweek en aan auteurs die al goed verkopen. Schouten (1986)
noemde dit laatste verschijnsel  'help de winnaar'.
Bij de produktbeslissingen zelf is eveneens nauwelijks sprake van marktgerichtheid. De
beslissing om een boek uit te geven is meestal op inturtie gebaseerd (Stichting Struc-
tuuronderzoek Boekenbranche, 1979a). Holzhauer (1985) noemt het uitgeven van
boeken 'een beschaafde vorm van Russische roulette'. Recenter maakte Van Wezel
(1991) naar aanleiding van een studiedag over uitgeefbeslissingen de volgende veelzeg-
gende opmerking:   '...want  het  is  niet  niks  om als professional  die jaar  in  jaar  uit  tien-
tallen uitgeefbeslissingen neemt, te moeten onderkennen dat je na honderden van die
beslissingen nog steeds, zeg vier van de vijf keer, de verkeerde beslissing neemt'.
Het bovenstaande geeft een tamelijk ongenuanceerd en onvolledig beeld van de zo
diverse verkooppraktijk van boekproducenten en -distributeurs. Zij doet ook geen recht
aan die bedrijven die zich in hun commerciele beleid wel door marketingprincipes laten
leiden. Ze maakt echter wel duidelijk dat het boekenvak een branche is met geheel
eigen tradities (zie b.v. Baverstock, 1990), maar vaak ook met een onderontwikkeld
marketingbeleid.

In de jaren '50 kon de consument van boeken misschien nog grotendeels worden
genegeerd. Na de opkomst van de televisie in de jaren '60 en de explosieve groei van
alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding (Knulst en Kalmijn, 1988) is ook de markt
van algemene boeken een buyersmarkt geworden. Op zo'n markt met overvloedige
keuzemogelijkheden heeft de consument het voor het zeggen. In een buyersmarkt
'verkoopt kwaliteit zichzelf niet meer en is overredende communicatie onvoldoende,
maar zijn de kansen van nieuw uitgegeven boeken op de vereiste afzet alleen in
voldoende mate aanwezig wanneer de consument meer als uitgangspunt wordt genomen
of, met andere woorden, indien uitgevers en boekverkopers meer marktgericht denken
en handelen. Dit geldt zowel voor de branche als geheel. d.w.z. ten opzichte van andere
vormen van vrijetijdsbesteding, als voor individuele uitgevers en boekverkopers.
Het vervullen van behoeften van consumenten die tot de doelgroep worden gerekend,

op een betere manier dan concurrenten voorzien in deze behoeften, vormt de kern van
marketing. Marktgericht denken en handelen betekent bijvoorbeeld dat gestreefd wordt
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naar het uitgeven van boeken waaraan kopers behoefte hebben, naar voor hen accep-
tabele prijzen, naar het verstrekken van informatie over deze boeken met de door hen
gewenste inhoud en in de door hen gewenste vorm en naar het op tijd distribueren van
deze boeken op plaatsen die de kopers wensen. Marketing impliceert met andere
woorden een op de consument georienteerde en geintegreerde inzet van de instrumenten
van de marketing mix.
Onder de instrumenten van de marketing mix worden klassiek het produkt-, prijs-.
promotie- en distributiebeleid verstaan (zie b.v. Leeflang, 1987 p. 61). Bij uitgevers
gaat het onder meer om beslissingen over opbouw en samenstelling van het funds, over
de vaststelling van de vaste consumentenprijs, over reclame, folders maar ook de
informatie die op het boek zelf wordt verstrekt en over de keuze en volgorde van
belevering van distributiekanalen, zoals boekhandels en boekenclubs. Bij boekverkopers
gaat het in principe om hetzelfde type beslissingen, zij het dat deze geen uitgeversfonds
maar een boekhandelsassortiment betreffen. Een boekverkoper heeft geen zeggenschap
over de verkoopprijs, die immers bindend door de uitgever wordt vastgesteld. Uit de
hierboven gegeven voorbeelden kan worden afgeleid dat met de term 'marketing' meer
wordt aangeduid dan alleen het verkoop- en promotiebeleid, zoals in de Angel-Sak-
sische wereld gebruiketijk is (zie b.v. Baverstock, 1990).
Integratie van de onderdelen van het marketingbeleid is nodig om het consistent en bij
voorkeur synergetisch te doen zijn (Leeflang, 1987 p. 61). Dit impliceert planning
(idem p. 14), eveneens een niet veel voorkomend fenomeen in de wereld van het
algemene boek. Naast beslissingen over de invulling van de marketing mix moeten
strategische marketingbeslissingen worden genomen, zoals de keuze van de doelgroep
(-en) en de genres waarop men zich richt.
Beslissingen op de hierboven genoemde terreinen worden voortdurend genomen door
uitgevers en boekverkopers. De orientatie op afnemers ontbreekt al te vaak. Hierdoor
worden beslissingen vaak tevens niet-planmatig maar ad hoc genomen en zijn ze soms
bovendien in min of meerdere mate inconsistent.

Marketingbeslissingen vergen informatie. Het is onmogelijk om boeken uit te geven
waaraan een doelgroep behoefte heeft, zonder duidelijk beeld van de doelgroep en hun
behoeften. Voor de invulling van de marketing mix en ten behoeve van strategische
beslissingen is informatie nodig over consumenten, over concurrenten, over leveranciers
en last but not least over de mogetijkheden en beperkingen van de eigen organisatie. In
dit boek gaat het om informatie over de consument. Deze keuze is gemaakt omdat het
consumentengedrag met betrekking tot culturele produkten (boeken) niet goed kan
worden verklaard door het klassieke informatieverwerkingsmodel. Deze stelling zal
later in dit hoofdstuk (§ 1.5.) worden uitgewerkt.
Daarnaast is kennis van de consument een conditio sine qua non voor marktgericht
denken en handelen. Consumentgericht denken en handelen vormt immers de essentie
van marketing. Deze beperking laat het belang van informatie op de overige terreinen
onverlet.

Welk type informatie over consumenten is nodig voor toepassing van marketing?
Omdat marketing in essentie poogt in de behoeften van 660 of meer doelgroepen te
voorzien, is informatie nodig over doelgroepen en de behoeften die algemene boeken in
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deze doelgroep kunnen vervullen. Over het algemeen zijn behoeften in de boeken-
branche breed geformuleerd: non-fictie vervult informatiebehoeften en fictie wordt ter
ontspanning gelezen. Dergelijke breed omschreven behoeften kunnen in beperkte mate
richting geven aan het marketingbeleid.
In de meeste gevallen kunnen verschillende doelgroepen met min of meer specifieke
behoeften worden onderscheiden. Uit de cijfers van Stichting Speurwerk (1992) blijkt
bijvoorbeeld dat detectives meer door mannen, familieromans vooral door vrouwen en
literatuur meestal door hoger opgeleiden wordt gelezen. Deze genres vervullen
waarschijnlijk niet dezelfde behoeften. Dergelijke gegevens kunnen voor uitgevers en
boekverkopers aanleiding zijn om verschillende doelgroepen te definieren.

Om de marketinginstrumenten op basis van informatie te kunnen invullen is naast
kennis over de doelgroep en de behoeften ervan, inzicht nodig in het koop- en ge-
bruiksgedrag van lezers. Een aantal voorbeelden kan dit illustreren. Voor het vaststellen
van de verkoopprijs is inzicht nodig in de prijsgevoeligheid van kopers en het prijs-
imago van boeken ten opzichte van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding. Voor
het prijs- en produktbeleid is het van belang te weten of de perceptie van prijzen
bijvoorbeeld afhangt van de omvang en de uitvoering van een boek, zoals Abbing
(1989) stelt.
Om vooraf enige indicatie te verkrijgen over de mogelijkheden van een boek op de
markt is kennis nodig van de keuzecriteria, de wijze waarop deze worden gebruikt bij

„  aankoopbeslissingen en de mate waarin een bepaald boek aan keuzecriteria voldoet.
Kijkt een consument bijvoorbeeld naar de auteur of de uitgever van een boek? Welke
rol spelen (lees-) ervaringen en recensies? Gaat het boek over een onderwerp dat
niemand interesseert of trekt het thema juist veel kopers aan?
Om te bepalen wat op de achterflap van een boek moet komen of algemener wat de
inhoud van promotionele uitingen moet zijn, is inzicht nodig in de hoeveelheid en soort
informatie die consumenten bij aankoopbeslissingen zoeken. Indien consumenten zich
mede laten leiden door aanbevelingen van recensies eWof vrienden of bekenden heeft
het zin citaten van recensies of van gezaghebbende personen te vermelden. Indien veel

--==.- consumenten impulsief kopen is het zinvol boeken opvallend te presenteren.

De hierboven gegeven voorbeelden maken duidelijk dat voor vrijwel alle marketing-
beslissingen inzicht nodig is in behoeften, keuze- en gebruiksgedrag van 660 of meer
doelgroepen. Het gaat om inzicht in de behoefp die algemene boeken vervullen, de
wijze waarop kopers aankoopbeslissingen nempn, de wijze waarop boeken worden
'geconsumeerd' en de effecten die dit heeft op 11kere

keuzes uit het boekenaanbod.

40    -1 r.l._.D,L

1.3. Het bestaan(ie consumentenonderzoek naar algemene boeken

Consumentenonderzoek dient informatie te verschaffen over behoeften, keuze- en
gebruiksgedrag van 66n of meer gekozen doelgroepen. De vraag rijst of uit het be-
staande consumentenonderzoek deze informatie kan worden verkregen.
In opdracht van het onderzoeksinstituut van de boekenbranche, Stichting Speurwerk
betreffende het Boek, worden in de NIPO-weekpeilingen enkele vragen gesteld over
boekenkopen. De resultaten worden per kwartaal gepubliceerd in de Boekenomnibus en
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jaarlijks in de Gids voor de Informatiesector (Stichting Speurwerk/NBLC, diverse
jaargangen). Deze kwartaal- en jaarrapportages bevatten gegevens over het feitelijke
koopgedrag van de consument, zoals het aantal boeken dat is gekocht en de genres en
aankoopplaatsen die zijn gekozen. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar
enkele achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, regio en geslacht. Het continu-onderzoek
geeft informatie over de omvang en ontwikkeling van de markt van het algemene boek
en van de diverse onderscheiden genres. Daarnaast kan inzicht worden verkregen in
kenmerken van het deel van de bevolking dat algemene boeken koopt, leent of leest en
van de kopers, leners en lezers van de onderscheiden genres.
Naast de NIPO-weekpeilingen wordt sinds 1987 eenmaal per jaar een grootschaliger
onderzoek onder boekenconsumenten gehouden. Dit onderzoek staat bekend als de
'septembermetingen'. De resultaten worden gepubliceerd in het 'boekenvakboek', sinds
1989 'Gids voor de Informatiesector' geheten. Naast gegevens over het feitelijke koop-,
lees- en leengedrag kan daarin informatie over behoeften en keuzegedrag worden
aangetroffen. Deze informatie beslaat een beperkt aantal terreinen, zoals genrevoor-
keuren en boekenbezit van consumenten, gericht en impulsief boeken kopen in de
winkel, de mate waarin kopers boeken in het algemeen duur of goedkoop vinden,
geraadpleegde informatiebronnen en lidmaatschap van de openbare bibliotheek.
De omzetcijfers die het Centraal Boekhuis verstrekt en de jaarlijkse Bedrijfsvergelijken-
de Onderzoeken van de Stichting Adviesbureau Boekhandel geven enkel informatie
over de omvang en ontwikkeling van een deel van de omzet en over de bedrijfs-
economische positie en ontwikkeling van (groepen van) boekhandels.

Naast het continu-onderzoek en de jaarlijks terugkerende septembermetingen, bestaan er
ad hoc studies. Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen onderzoeken over
informatieve boeken en over fictie, zoals literatuur, familieromans, detectives e.d..
Doordat veel onderzoek niet openbaar is, kan daar geen duidelijk beeld van worden
verkregen. Onderzoek naar non-fictie wordt vrij regelmatig uitgevoerd. Hier lijkt de
toepassing van standaardmethoden van consumentenonderzoek geen bijzondere
moeilijkheden op te leveren en kunnen bruikbare resultaten voor het nemen van
marketingbeslissingen worden verkregen. Twee voorbeelden zijn de studies ten behoeve
van de introductie van het elektronische woordenboek 'Lexitron' (Hamers, 1988) en
van een nieuwe serie reisgidsen (Vergeer, 1990).
Er bestaan echter slechts een beperkt aantal studies naar consumentengedrag met
betrekking tot fictie. Het Structuuronderzoek Boekenbranche (1979a) vermeldt dat
uitgevers van fictie nauwelijks aan marktonderzoek doen. De nog steeds veel gehoorde
opinie bij uitgevers van fictie luidt dat het beste marktonderzoek naar boeken bestaat
uit het uitgeven van een titel in een zo klein mogelijke oplage. Dit doet vermoeden dat
in deze situatie weinig verandering is gekomen. Van Wezel (1991) zegt hierover: 'Of
een  boek een succes wordt,  weet je nooit. Daarom  is  boekhandel  ook een testmarkt.
Je probeert eenbockuit-BFHe pers, de boekhandel en het publieFmet een zo klein
mogelijke oplage. Wordt het niets, dan is je investering beperkt gehouden. Wordt het
wel wat, dan bel je de drukker'. En voegt er aan toe: 'Want alle boeken die een echte
testmarkt niet zo«den doorstaan - de slechte uitgeefbeslissingen zullen we maar zeggen
- komen ook in het volle daglicht, vragen ruimte in de catalogus, op de tafel in de
boekhandel,  op de stapel  van de recensent  en  in de aandacht  van de boekenkoper:
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Tot de schaarse studies naar fictie behoren die van Wedel et al. (1992), het deelrapport
nummer 11: 'Motivatiefaktoren  1ste  fase'  van de Stichting Structuuronderzoek Boeken-
branche (1979b), de studie 'uitgeven en uitgeven' (Storm en Luijten, 1985) en delen
van de septembermetingen. Deze studies zullen hierna beknopt worden besproken.

Wedel et al. hebben met behulp van regressie-analyse de effectiviteit bepaald van de
inzet van marktinstrumenten van boekenclubs. De geschatte coefficienten in regressie-
modellen kunnen antwoord geven op de vraag 6f en in welke mate een bepaald
marktinstrument effectief is geweest. De faktoren die verantwoordelijk zijn voor de
waarde van deze coefficienten blijven echter buiten beeld.
In  deelrapport   11   van de Stichting Structuuronderzoek Boekenbranche (1979b) wordt
een consumentengedragsmodel als een beschrijving van het keuzeproces van boeken-
kopers ten tonele gevoerd. Een concrete uitwerking van dit model blijft echter in dit
deetrapport of in latere deelrapporten achterwege. Het consumentengedragsmodel is
waarschijnlijk vooral bedoeld om een ruwe schets te geven van het evaluatieproces van
boekenkopers. In hetzelfde deelrapport wordt na literatuurstudie de sombere conclusie
getrokken dat 'een negental onderzoeken 'raakt' aan motivatiefaktoren met betrekking
tot lezen: het materiaal is erg heterogeen zowel naar onderwerp alS tijdsperiode en heeft
derhalve weinig gebruikswaarde'.

Sinds 1988 wordt in de zogenaamde septembermetingen gevraagd naar informatie-
bronnen die ten behoeve van het laatst gekochte boek zijn geraadpleegd. Uit de
gerapporteerde resultaten (Stichting Speurwerk/NBLC, 1993) blijkt dat de boekhandel
een belangrijke rol speelt: 25% van de 754 ondervraagden van 15 jaar en ouder gaf in
1991 te kennen gebruik te hebben gemaakt van de informatiebron 'gezien in boek-
winkel'. Brochures of folders  van de boekwinkel bleken  door  20%  van de respondenten
te zijn geraadpleegd. Dertien procent zei over het boek gehoord te hebben en 10% wist
te melden dat het was besproken in krant of tijdschrift. De televisie vormde slechts
voor 2% een bron van informatie over het laatst gekochte boek. Het grote aantal
respondenten (26%) dat aangeeft van een andere .informatiebron gebruik te hebben

gemaakt, wijst erop dat er nog meer relevante bronnen bestaan.

In de septembermetingen van 1990 is eenmalig gevraagd naar keuzecriteria die
consumenten hanteren bij de aankoop van een boek ten behoeve van zichzelf. Tabel
1.1.   geeft een overzicht   van de gerapporteerde resultaten, uitgesplitst naar mannen   en
vrouwen:
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Tabel 1.1.:   Keuzecriteria volgens de septembermeting 1990

keuzecriterium mannen vrouwen totaal idem excl.

inc./nooit-
kopers

a. het genre 38% 43% 41% 49%
b. de schrijver 33% 40% 37% 54%
c. de titel 21% 25% 23% 27%
d. de prijs 21% 22% 21% 24%
e. soon kaft (gebonden, paperback) 6% 5% 6% 8%
f. of het omslag mooi is 3% 7% 5% 5%
g. de grootte van de letters 3% 4% 4% 4%
h. de uitgever 3% 1% 2% 2%
i. het formaat van het boek 0% 3% 2% 1%

j. nog anders 16% 12% 14% 15%
k. weet niet/geen antwoord 13% 12% 13% 2%

respondenten ouder dan 15 jaar 533 554 1087 417

Bron: Stichting Speurwerk (uitvoering NIPO). Gids voor de informatiesector 1991 (label 2.3.6. en
2.3.7.).

Uit de tabel blijkt dat het genre het vaakst als selectiecriterium werd genoemd. De
schrijver werd met 37% door bijna evenveel respondenten als criterium opgevoerd. De
titel en de prijs kwamen met 23% en 21% op de derde en vierde plaats. Opvallend is
dat de uitgever en fysieke kenmerken veel minder belangrijk worden gevonden. Terecht
wordt bij de rapportage vermeld dat 'deze negen kenmerken klaarblijkelijk niet
voldoende waren,  want  14%  van de ondervraagden lette  op iets anders'. De antwoord-
categorie 'weet niet/geen antwoord' betreft hoofdzakelijk mensen die incidenteel of
nooit boeken kopen en lezen. Deze groep onderscheidt zich ook op andere punten van
de overige boekenkopers. Zo noemen zij minder criteria. Om deze reden zijn in de
laatste kolom van tabel 1.1. percentages weergeven exclusief deze groep.

De studie van Storm en Luijten (1985) geeft de theoretische uitgangspunten die de
onderzoekers huldigen. Daarmee geeft ze een goede illustratie van het overheersende
denken over de wijze waarop marktonderzoek naar boeken kan worden uitgevoerd.
Hun studie beoogt een inventarisatie van gehanteerde keuzecriteria, het belang daarvan
bij het maken van koop- of leenbeslissingen en inzicht in de samenhang tussen
keuzecriteria en de uiteindelijke keuze van een boek. Bij 200 personen is een enquete
afgenomen in een boekhandel en bibliotheek in Tilburg en een winkel van een
boekenclub in Eindhoven. In de enqudte is aan de respondenten gevraagd eigen-
schappen te noemen waarop ze letten bij het kopen of lenen van boeken en tevens om
op een schaal  van  1-5  het  belang  aan te geven  van deze eigenschappen. Ofschoon  het
rapport hierover niets zegt, wekt de presentatie van de resultaten sterk de indruk dat de
respondenten een lijst van 10 eigenschappen is voorgelegd. Waarop de keuze van deze
attributen is gebaseerd wordt niet vermeld. Tabel 1.2. geeft een overzicht van de
resultaten, uitgesplitst naar respondenten die zijn geinterviewd in de boekhandel, de
winkel van cen boekenclub en de openbare bibliotheek.
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Tabel 1.2.:  Percentage van de respondenten in de steekproef en per subgroep dat het attribuut
medebepatend acht voor de keize van een boek

attributen % respondenten per subgroep totaal

boekhandel boekenclub bibliotheek

1. mustraties 51% . 38% 32% 41%
2. Gel)onden 43% 31% 28% 35%
3. Papier en letter 51% 40% 31% 41%
4. Prijs 58% 49% 40% 50%
5. Onderwerp 90% 100% 79% 89%
6. Schrijver 42% 54% 51% 48%
7. Titel 18% 11% 26% 20%
8. Kaft 27% 11% 13% 1890

9. Inhoudsbeschrijving 59% 56% 63% 60%
10. Uitgever 15% 9% 18% 15%

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 5% significant zijn. Omdat de
omvang van de drie subgroepen onbekend is, kan niet worden nagegaan welke subgroepen
significant van elkaar verschillen.
Bron: Storm C.M. en A.LJ.M. Luijten. 1985. Uitgeven en uitgeven, een verkenning (p. 17).

Uit de laatste kolom van de label blijkt dat het onderwerp het meest wordt genoemd,
daarna volgen prijs en schrijver. Titel, kaft en uitgever zijn relatief onbelangrijke
attributen. Het ruime aantal fysieke attributen en het ontbreken van het attribuut 'genre'
zijn opvallend. Verder lijken 'onderwerp' en 'inhoudsbeschrijving' tenminste voor een
deel hetzelfde te meten.
Afgaande op de uitsplitsingen in tabel 2.2. wordt bij het kopen van boeken meer gelet
op illustraties, papier en letter, de prijs, het onderwerp en de kaft dan bij lenen. Meer
respondenten in de boekenclub dan ondervraagden in de boekhandel gaven te kennen
dat de prijs van belang is. Deze respondenten kijken minder naar illustraties, de
uitvoering en de titel. Deze resultaten geven niet zonder meer verschillen weer tussen

kopers in de boekhandel, bij een boekenclub en leners. Uit ander onderzoek (Leemans,
1989; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) blijkt dat deze dde groepen voor een groot
decl overlappen.
In het twee(le deel van hun onderzoek proberen Storm en Luijten de voorkeursvolgorde
van acht familieromans bij 54 respondenten te verklaren uit de prijs, het 'interieur' en
het 'exterieur' van boeken. Deze drie variabelen, door hen 'componenten' genoemd,
zijn met uitzondering van de prijs samengesteld uit de eerder gernventariseerde
eigenschappen. De resultaten doen volgens de auteurs zelf soms vreemd aan. Zo
resulteren er hoge stresswaarden, die duiden op een onvoldoende verklaring van
voorkeuren door de drie componenten en wordt een niet aannemelijke volgorde van
voorkeursposities van de acht boeken gevonden (Storm en Luijten, 1985 p. 25 en 27).

De studie van Storm en Luijten is een typisch voorbeeld van consumentenonderzoek
vanuit een 'klassiek' informatieverwerkingsperspectief. In deze benadering, die volgens
Holbrook en Hirschman (1982) vaak 'het informatitverwerkingsmodel' (Bettman. 1979)
wordt genoemd, zijn consumenten logische denkers die keuzeproblemen oplossen door
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informatie te zoeken en te verwerken (Holbrook en Hirschman, 1982). In dit perspectief
geldt het traditionele economische uitgangspunt van rationele consumenten die streven
naar nutsmaximalisatie (Hirschman en Holbrook, 1982; Hirschman, 1985). De theoreti-
sche basis van hun studie ontlenen zij aan het consumentengedragsmodel van Engel et
al. (1978). Omdat dit model een goed inzicht biedt in de wijze waarop vanuit een

S informatie-verwerkingsperspectief het koopgedrag van consumenten wordt opgevat
H#   wordt het hieronder besproken,

1 Het model heeft als kern een hierarchisch keuzeproces, dat bestaat uit de volgende vijf
,   fasen:  probleem of ervaren tekort, zoeken naar produkten die oplossingen bieden,  eva-

i luatie van alternatieve produkten, keuze uit alternatieven en evaluatie  van de keuze.
Wanneer een consument een niet-vervulde behoefte herkent, ontstaat het probleem
waarmee dit te doen. In de tweede fase zal ean consument zoeken naar middelen die de
behoefte kunnen vervullen. In de regel wordt onder 'middelen' een produkt verstaan.
De alternatieve produkten worden in de derde fase geevalueerd op hun bijdrage aan de
vervulling van de manifest geworden behoefte.
In het model van Engel et at. wordt het uitgebreide attitudemodel van Fishbein en
Ajzen (1980) gebruikt om het evaluatieproces verder uit te werken. Dit model staat ook
bekend als de 'theory of reasoned action'. De 'theory of reasoned action' is een uit-
breiding van Fishbein en Ajzen's multi-attribuut attitudemodel (1975). In dit laatste
model wordt de attitude ten opzichte van een produkt, opgevat als iemands overall
evaluatie van een produkt, bepaald door de som van de (gewogen) 'beliefs'. Onder
'beliefs' wordt in de reget de subjectieve kennis van eigenschappen van het object
verstaan (zie b.v. Peter en Olson, 1990). Eigenschappen of attributen worden opgevat
als aspecten (Grunert, 1989) of karakteristieken (Peter en Olson, 1990) van produkten.
In   de   tabellen   1.1.   en 1.2. kunnen voorbeelden van attributen van boeken worden
aangetroffen. Meestal wordt verondersteld dat meerdere attributen een rol spelen,
vandaar de naam 'multi-attribuut attitudemodel'.

r In het uitgebreide model van Fishbein en Ajzen  (1980)  is de koopgeneigdheid  de
  gewogen som van de attitude ten opzichte van het gedrag (kopen van een produkt) en
  de sociale norm. De sociale norm brengt de invloed uit de omgeving in het model. Zij
j is eveneens een lineaire functie en wel van de normatieve overtuiging dat relevante
  referentiepersonen het gedrag zullen goedkeuren of afkeuren en van de mate waarin een
< consument zich iets aantrekt van deze referentiepersonen. De attitude ten opzichte van
\ het gedrag wordt op dezelfde wijze bepaald als de attitude ten opzichte van een object,

zij   het   dat in plaats van attributen benefits of risico' s worden geevalueerd die voort-
vloeien uit het gedrag. Benefits worden door Peter en Olson (1990) gedefinieerd als de
positieve gevolgen die een consument kan ondervinden wanneer een produkt gekocht
en gebruikt wordt; risico's als de negatieve gevolgen. De koopgeneigdheid kan worden
gedefinieerd als de subjectieve waarschijnlijkheid dat een consument een bepaald
produkt zat aanschaffen (Fishbein en Ajzen, 1980). Deze is afzonderlijk te meten en
wordt door beide auteurs als de beste gedragsvoorspeller gezien.
In de regel wordt het produkt gekozen ten opzichte waarvan de consument de hoogste <-
koopintentie heeft. Onvoorziene omstandigheden, zoals het niet in voorraad zijn van het
gekozen alternatief kunnen het proces echter afbreken. Tenslotte zal een consument na
de aankoop de keuze nogmaals evalueren teneinde vast te stellen of hij daarmee
tevreden of ontevreden is. In een volgende overeenkomstige situatie zat met de
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uitkomsten van deze evatuatie rekening worden gehouden.
Het multi-attribuut attitudemodel geeft al enigszins aan dat bij het zoeken naar en
evalueren van alternatieven om in de behoefte te voorzien gebruik wordt gemaakt van
informatie over eigenschappen van produkten. In het basis attitudemodel wordt
bijvoorbeeld de keuze bepaald door de mentale afweging van evaluaties van beliefs of
kennis over eigenschappen van alternatieven. Deze kennis kan zowel afkomstig zijn uit
informatie opgeslagen in het geheugen als uit externe bronnen. Enkele hierboven
genoemde voorbeelden van externe informatiebronnen zijn: recensies in kranten en
tijdschriften, familie en kennissen en folders van de boekhandel.

Op basis van met name de septembermetingen is het mogelijk om, zij het onvolledig,
een portret te schetsen van de Nederlandse boekenconsument. Aangezien de boeken-
consument specifieke kenmerken heeft, is het voor een goed begrip van het keuze-
gedrag gewenst enig zicht te krijgen op het profiel van de boekenkoper. Daarom zullen
nu enkele kenmerken van boekenconsumenten worden besproken.

1.4. Een schets van de Nederlandse boekenconsument

Vooraf zij opgemerkt   dat   in deze paragraaf onder ' boekenconsument' een particuliere
koper of lezer van algemene boeken wordt verstaan. Wetenschappelijke en educatieve
boeken alsmede de institutionele markt blijven buiten beschouwing. Tenzij anders
aangegeven zijn de cijfers afkomstig uit de septembermetingen van 1992 (Stichting
Speurwerk/NBLC, 1993). De steekproef bestaat uit 1273 respondenten van 15 jaar of
ouder. Deze staan voor ongeveer 12,4 miljoen Nederlanders (CBS, 1992).
Hierboven is gesteld dat niet iedere Nederlander boeken leest of koopt. Onderstaande
tabel geeft een indruk van de mate waarin Nederlanders boeken lezen, kopen en lenen:

Tabel 1.3.:  Frequentie van boeken tezen, kopen en knen

n=1273 boeken lezen boeken kopen boeken lenen

a. zeer vaak 25% 3% 12%
b. geregeld 22% 19%

19%                   1c. af en toe 34% 45% 13%
d. nooit 16% 30% 52%'
e. weet niet/geen antwoord 3% 4% 3%

' Dit zijn vooral niet-leden van de openbare bibliotheek (51%).

Aangezien de antwoordcategorieen 'zeer vaak', 'geregeld' en 'af en toe' onderling niet
duidelijk zijn afgebakend, kunnen ze door respondenten verschillend worden geinter-
preteerd. De cijfers, weergegeven in tabel 1.3. dienen daarom als globale schattingen te
worden opgevat. Daarnaast is niet gevraagd naar lenen van familie, vrienden en
bekenden. Dit is echter een veel voorkomend verschijnsel. Ongeveer driekwart van de
ondervraagde kopers van literatuur gaven in een inventariserende studie (Leemans,
1989) te kennen dat zij boeken leenden van personen uit de directe omgeving. De
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omvang van het lenen is daardoor waarschijnlijk onderschat.
L Desalniettemin geven deze cijfers aan dat 30% van de Nederlandse bevolking geen

boeken koopt. Deze groep zal ongetwijfeld de niet-lezers omvatten, maar ook lezers die
enkel boeken lenen. De eerste groep wordt in een consumententypologie (Stichting

       SpeurwerldNBLC, 1992) veelzeggend 'boekheidenen' genoemd. De cijfers duiden

i
tevens op de beperkte omvang van de groep trouwe klanten: 22% koopt zeer vaak of
regelmatig.
De groepen die 'zeer vaak' of 'geregeld' kopen vertonen sinds 1987 een vrij gelijk-
matig beeld. Het verloop bij de 'af en toe'-kopers en bij de 'nooit-kopers' is grilliger.
Opvallend is de plotselinge afname van het aantal 'nooit-kopers': uit cijfers over de
jaren 1988-1991 (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991; 1989) blijkt dat de laatste groep in
deze periode minimaal 40% van de steekproef uitmaakte.
De septembermetingen bevatten 3 vragen die op een andere wijze de frequentie van
boeken lezen, kopen en lenen beogen te meten. Tabel 1.4. biedt een overzicht van de
gerapporteerde resultaten uit 1992:

'                               Tabel 1.4.: Wanneer  heep  men  voor het  laatst  een  boek gelezen, gekocht Of geteend,

n=1273 boeken lezen boeken kopen boeken lenen

a. afgelopen maand 56% 23% 31%
b. 1-3 maanden geleden 11% 15% 7%
c. 3 - 12 maanden geleden 10% 10% 4%
d. langer dan 1 jaar/nooit 27% 51% 54%'
e. weet niet/geen antwoord 1% 3% 3%

* Dit zijn vooral niet-leden van de openbare bibliotheek (51%).

Uit tabel 1.4. komt een optimistischer beeld van de boekenmarkt naar voren: de groep
die zegt afgelopen maand of kwartaal een boek te hebben aangeschaft of gelezen is
groter dan de cijfers uit de vorige tabel doen vermoeden. Een gematigd optimisme

p wordt gevoed door de licht stijgende trend van het aantal respondenten dat te kennen
geeft een boek in de maand voorafgaand aan de interviewdatum te hebben gelezen of
gekocht.
Zowel de afzet als de omzet van boeken is gerelateerd aan opleidingsniveau en de
hoogte van het gezinsinkomen. Huishoudens met een bruto jaarinkomen boven 51.000
gulden waren in 1992 goed voor 47% van de afzet en 49% van de omzet terwijl ze
ongeveer 20% van alle huishoudens vormen (Stichting Speurwerk/NBLC, 1992). De
veel grotere groep huishoudens met inkomens tot f 31.000,- neemt daarentegen niet
meer   dan    13%    van de verkopen    voor hun rekening. Dezel fde ongelijke verdeling
resulteert indien gekeken wordt naar het aan inkomen gerelateerde opleidingsniveau.
Huishoudens waarvan de kostwinner een hogere beroepsopleiding heeft gevolgd of

1 tenminste een kandidaatsexamen in het wetenschappelijk onderwijs heeft behaald,
vormen ongeveer 25% van alle huishoudens (Stichting Speurwerk/NBLC, 1992). In
1992 was deze groep goed voor 55% van de afzet en 57% van de omzet. Huishoudens
waarvan de kostwinner lager (beroeps-) onderwijs heeft gevolgd en waartoe bijna 40%
van de huishoudens wordt gerekend (Stichting Speurwerk/NBLC. 1992), kochten in



14                                                                                                                             1:  inteiding en  probleemstelling

1992 niet meer dan 16% van alle boeken.
De vraag naar genrevoorkeuren geeft een beeld van het soort boeken dat consumenten
het liefst lezen. Gemiddeld geven respondenten aan 66n tot twee genres de voorkeur.
Binnen de categorie fictie heeft ongeveer 30% van de ondervraagden een voorkeur voor
spannende of romantische boeken. Literatuur behoort bij 18% van de respondenten tot
de favoriete genres. In de categorie non-fictie zijn 'informatieve boeken' bij de meeste
respondenten (30%) populair. Onder 'informatieve boeken' worden blijkens de
toelichting op de gestelde vraag boeken over gezondheid, opvoeding, kunst, cultuur,
mens en maatschappij verstaan. Naslagwerken (15%) en zogenaamde 'doe-boeken'
(8%), boeken over tuinieren, vrijetijdsbesteding, doe-het-zelf en hobby's zijn minder
populair. Sommige genres zijn meer geliefd bij mannen of bij vrouwen: er zijn meer
vrouwen met een voorkeur voor romantische boeken. Strips, naslagwerken, spannende
en informatieve boeken zijn daarentegen meer bij mannen geliefd. Literatuur en 'doe-
boeken' mogen zich in een gelijke belangstelling van beide sexen verheugen (Stichting
Speurwerk/NBLC, 1991).
De septembermetingen bevatten een aantal gegevens die enig inzicht geven in de
verhouding tussen lenen en kopen.  Zo  gaf  19%  van de respondenten te kennen liever
boeken te kopen dan te lenen. 39% had een voorkeur voor lenen en 21% zei indifferent
te zijn. De sterkere voorkeur voor lenen hangt waarschijnlijk samen met het hoge
prijsimago van boeken: slechts 2% van de ondervraagden vindt boeken goedkoop en
39% oordeelt dat boeken niet goedkoop maar betaalbaar zijn. Ongeveer 30% zegt
daarentegen dat boeken duur zijn; 8% vindt boeken zelfs zeer prijzig.
De in 1991 opgestelde typologie van boekenkopers geeft additionele informatie over de
verhouding tussen kopen en lenen. Volgens deze typologie kan 8,7% van de bevolking
tot de 'echte' boekenkopers worden gerekend. Deze groep,  die  op 1,1 miljoen personen
wordt geschat, koopt en leest zeer vaak of regelmatig en is geen lid van de openbare
bibliotheek. De tegenhanger wordt gevormd door de groep, die 'verstokte leners' wordt
genoemd. Zij staan voor 2,3 miljoen Nederlanders (18,9%). Deze bibliotheekleden lezen
weliswaar eveneens zeer vaak of geregeld, maar kopen af en toe of nooit. De groep
frequent lezende bibliotheekleden die wel geregeld of zeer vaak koopt is kleiner: hun
aantal beloopt naar schatting 800.000 personen (6,9%). Deze groep kopende biblio-
theekleden zijn samen met de zogenaamde 'echte kopers' goed voor naar schatting 70%
van de afzet. Jaarlijks kopen beide groepen ongeveer 10 boeken per persoon.
De door Stichting Speurwerk gehanteerde terminologie suggereert dat het lenen van
boeken ten koste gaat van kopen. Dit wordt sinds jaar en dag beweert door de boekver-
kopers en ontkend door vertegenwoordigers uit de bibliotheekwereld (zie b.v. Neyssen,
1993). Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar die duidelijk maken of en zo ja,
in welke mate het lenen van boeken kopen vervangt. De gedachte dat elk boek dat
minder wordt geleend betekent dat er een boek extra wordt gekocht, lijkt in ieder geval
onjuist. Er worden tegen een geringe financiele vergoeding veel meer boeken geleend
dan gekocht (Stichting Speurwerk/NEILC, 1993). Het is moeilijk voorstelbaar dat al
deze boeken zouden worden gekocht wanneer lenen onaantrekkelijk zou worden
gemaakt. Daarnaast blijkt uit de hierboven besproken typologie dat lenen en kopen
samen kan gaan. Ook verschillen bibliotheek en boekhandel in het assortiment dat ze
voeren, in de keuzes die consumenten uit dit assortiment maken (Duijx en Verdaas-
donk, 1991) en in de lengte van de termijn waarin een boek gemiddeld beschikbaar
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wordt gesteld (Neyssen, 1993). Het lenen van familie, vrienden of bekenden is tenslotte
moeilijk te verhinderen.
Uit de statistieken van Stichting Speurwerk blijkt dat boeken kopen en lezen toeneemt
met het inkomens- en opleidingsniveau. Ook in andere publikaties wordt hierop
gewezen (Knulst, 1989; Ganzeboom, 1989). Tabel 1.5. illustreert verder deze samen-

hang: het gemiddeld aantal boeken dat in een huishouden aanwezig is, is groter
naarmate het inkomen hoger is.

Tabel 1.5.:  Boekenbezit naar bruto gezinsinkomen

aantal boeken tot f 15.000 f 15-30.000 f 30-51.000 >  f 51.000 totaal

a. < 10 14% 20% 10% 4% 9%
b. 10-100 58% 42% 48% 19% 38%
c. 101-250 5% 16% 19% 32% 22%
d. 251-500 14% 9% 1396 23% 16%
e. > 500 5% 6% 7% 189b 11%

gemiddeld per
huishouden* 134 184 203 368 265

n = 1273 (N.B.: van 275 respondenten is het inkomen onbekend)
* Het gemiddelde per huishouden is volgens Stichting Speurwerk geschat door het aantal
respondenten per antwoordcategorie te vermenigvuldigen met het categoriegemiddelde.

Na deze inventarisatie van het bestaande consumentenonderzoek kunnen de volgende
conclusies worden getrokken: het continu-onderzoek en de jaarlijks herhaalde studies
kunnen informatie leveren over de omvang en ontwikkeling van de markt en onder-
scheiden segmenten daarbinnen. Ofschoon het relevante informatie betreft, kan een
individuele uitgever of boekverkoper hierop geen marketingbeslissingen baseren. Hij
heeft ook behoefte aan informatie over het consumentengedrag van hun doelgroepen.
Door regressie-analyse kan worden vastgesteld in welke mate de inzet van markt-
instrumenten effectief is geweest. Omgevingsfactoren, zoals markt- en concurrentie-
verhoudingen zijn tegenwoordig echter aan snelle wijzigingen onderhevig. De uit-
komsten van regressie-analyses hebben hierdoor een beperkte voorspellende waarde. De
schaarse pogingen die zijn ondernomen om inzicht te verkrijgen in het keuze- en
gebruiksgedrag van kopers en leners van fictie zijn echter voortijdig gestaakt of hebben
tot resultaten geleid, waarvan de waarde twijfelachtig is. Toch is deze informatie
onontbeertijk om met meer kans op succes de marketingmix in te vullen en om na
implementatie de effectiviteit te kunnen bepalen en verklaren. De vraag rijst welke
oorzaken deze situatie heeft. Hierop zal in de volgende paragraaf worden ingegaan.
Daar zal tevens de geschiktheid van het klassieke informatieverwerkingsmodel als
theoretische basis voor onderzoek naar boeken worden besproken.
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1.5.  Het  gedrag  van fictie-kopers

1.5.1. De hedonistische functie van boeken

In de visie van Holbrook en Hirschman (1982, 1985) is het niet verwonderlijk dat de
schaarse studies naar keuzegedrag van fictie gebrekkige resultaten hebben opgeleverd.
Zij stellen dat het informatie-verwerkingsperspectief. het fundament onder bijvoorbeeld
de  studie van Storm en Luijten, niet geldig  is bij zogenaamde 'experiential products'.
Hiertoe worden ook boeken gerekend. Soortgelijke kritiek komt van andere consumen-
tenon(let'zoekers, zoals Olshavsky en Granbois (1979), Zajonc (1980), Mittal (1988),
Lacher (1989) en Cooper-Martin (1991). 'Experiential products' worden door Cooper-
Martin (1991) omschreven als: 'All goods and services for which the consumption
experience  is  an  end in itself.

Holbrook en Hirschman (1982, p. 134) stellen dat consumentenonderzoek zich heeft
toegespitst op tastbare benefits van conventionele goederen en diensten, zoals soft
drinks, tandpasta en auto's, die utilitaire functies vervullen op basis van relatief
objectieve kenmerken, zoals aantal calorieen en brandstofverbruik. Ofschoon de term
'utilitaire functie' niet wordt gedefinieerd, gaat het om de economische voordelen (idem
p. 138). Peter en Olson (1990, p. 74) spreken over 'physical, tangible, performance
outcomes of using or consuming a product'. De utilitaire functie  van  een auto bijvoor-
beeld is 'vervoer'.
In tegenstelling tot utilitaire produkten vervullen 'experiential products' emotionele
behoeften, zoals plezier, ontspanning, maar ook spanning (Hirschman en Holbrook, p.
94). De auteurs spreken in dit verband over 'hedonistische consumptie' (idem, p. 92).
In het vervolg zal zowel de term 'experiential products' als 'hedonistische produkten'
gebruikt worden. 'Experiential products' worden gekozen op basis van niet-tastbare,
symbolische attributen en esthetische criteria (idem; Holbrook en Hirschman p. 132).
Deze opvatting over attributen zal in het volgende hoofdstuk (§ 2.2.) worden besproken.
Volgens Holbrook en Hirschman hebben vrijwel alle produkten min of meer een
symbolische betekenis. Bij 'experiential products' is deze symbolische betekenis echter
veel rijker en relevanter. Tot deze produkten behoren de diverse vormen van vrijetijds-
besteding en vet'maak en de kunsten (idem p. 95-96). Romans worden door hen met
name genoemd. De auteurs merken op dat deze produkten vaak een belangrijke rol
spelen in het leven van consumenten, doordat ze mogelijkheden bieden voor ontspan-
ning en omdat ze een uitlaatklep kunnen zijn voor emoties en fantasieen (Hirschman en
Holbrook, p. 96).
Zij (1982, p. 94) stellen dat het informatie-verwerkingsperspectief valide en bruikbaar is
voor utilitaire produkten, maar niet voor produkten met een overwegend hedonistische
functie. Bij deze produkten moet een ander paradigma worden gekozen. Dit paradigma
wordt door beide auteurs de 'experiential view' genoemd. Het informatie-verwerkings-
perspectief en de 'experiential view' verschillen op diverse belangrijke punten (Hol-
brook en Hirschman, 1982; Hirschman en Holbrook, 1982). Bij de omschrijving van
utilitaire produkten en 'experiential products' zijn al een aantal verschillen aangegeven.
Hieronder volgen andere voor het keuzeproces belangrijke verschillen.
In het informatie-verwerkingsperspectief staat een consument volgens Holbrook en
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Hirschman (1982) voor een keuzeprobleem, dat hij oplost door het zoeken naar en
evalueren van informatie over voornamelijk tastbare en relatief objectieve attributen van
alternatieven. Hij verwerkt daarbij vooral verbale informatie en is op zoek naar het
alternatief dat het hoogste nut oplevert. Het beschikbare geldbudget fungeert als de
belangrijkste restrictie in dit zorgvuldige afwegingsproces. Affectieve factoren worden
enkel opgevat als evaluaties; van eigenschappen van produkten of van het gehele
produkt (attitude), eventueel in relatie tot alternatieven (preferentie). Ook na de
aankoopbeslissing wordt de gemaakte keuze beoordeeld op basis van de wijze waarop
het gekozen alternatief zijn utilitaire functie vervult. Consumentenonderzoek in deze
traditie is vooral gericht op het beslissingsproces ter verklaring en voorspelling van -
merkkeuzes.
In de 'experiential view' is een consument veeleer gericht op een hedonistische respons
en meer primair ingesteld in de zin dat gezocht wordt naar onmiddellijk plezier of
genot. In plaats van tastbare, relatief objectieve attributen wordt een alternatief gekozen

op basis van de subjectieve betekenis van niet-tastbare, symbolische kenmerken. Bij
hedonistische consumptie spelen verbeeldingsprocessen een belangrijke rol. Hirschman
en Holbrook (1982, p. 94) geven als voorbeeld een toeschouwer die zich verbeeldt dat
hij 66n van de acteurs van een film is. In de 'experiential view' verwerkt een consu-
ment vooral niet-verbate informatie, zoals beelden. Niet het budget maar de beschikbare
tijd vormt een restrict» Bij hedonistische produkten spelen emoties, zoals liefde, haat,
angst, blekier- bn sympathie een belangrijkere  rol dan evaluaties (Holbrook en Hirsch-
man, 1982, p. 137). Keuzes worden niet zorgvuldig afgewogen maar gemaakt op basis
van impressies of exploratief gedrag, en in plaats van merkkeuze staan consumptie-
ervaringen centraal.

Als gevolg van hun kritiek op het informatie-verwerkingsperspectief verlaten Holbrook
en Hirschman dit paradigma en huldigen het alternatieve paradigma, de 'experiential
view'. Dit betekent volgens Grunert   (1988)   dat   er geen algemeen geldige wetten
kunnen worden gevonden die het keuzegedrag van (groepen van) consument verklaren.
Vragentijsten zijn dan uit den boze en moeten worden vervangen door methoden als
open interviews en participerende observatie.
Volgens deze 'humanistische' of 'kritische' school kan hooguit inzicht worden
verkregen in het keuzegedrag van 66n individuele boekenkoper en alleen onder de
voorwaarde dat ook inzicht is verkregen in zijn persoonlijke achtergrond. De moeilijk-
heden om tot enigszins generaliseerbare resultaten te komen vormen een belangrijk punt
van kritiek op deze school. Grunert (1988) merkt op dat inzicht in het gedrag van 66n
individuele consument een onvoldoende basis is voor het nemen van marketingbeslis-
singen.

1.5.2. Onvolkomenheden in het multi-attribuut attitudemodel: Informatiekosten en -
baten

Met name in het laatste decennium is ook binnen de informatie-verwerkingsbenadering
kritiek geformuleerd op de visie dat het keuzegedrag een hierarchisch proces zou zijn,
waarin een nutsmaximaliserende consument een beslissing neemt op basis van overall
evaluaties van alternatieven die op hun beurt weer gebaseerd zijn op evaluaties van
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meerdere tastbare attributen. Deze kijk ligt ten grondslag aan het multi-attribuut
attitudemodel.
Edn van de belangrijkste punten van kritiek is de geringe voorspellende waarde van
attitudes voor het keuzegedrag (zie b.v. Verhallen en Pieters, 1984; Belk, 1985; Pieters,
1988).
In sommige studies gebaseerd op multi-attribuut attitudemodellen, worden volgens
Grunert (1988) 'indrukwekkend hoge percentages verklaarde variantie gerapporteerd'.
Na een nadere analyse van 26 studies komt hij echter tot de conclusie dat de vermelde
percentages betrekking hebben op gedragsintenties in plaats van op gedrag. Wanneer
gedrag volgens Grunert op een valide wijze wordt gemeten, dit is niet gelijktijdig met
attitude, verklaart attitude niet meer dan ongeveer 4% van het gedrag.
Grunert's analyse  van 26 studies werpt ook een ander licht op  de veronderstelde grote
voorspellende kracht van de lineair additieve keuzeregel. Deze regel is nauw verwant
met het multi-attribuut attitudemodel. Keuze-alternatieven worden eveneens met
verscheidene eigenschappen beschreven, elke eigenschap wordt gewogen naar haar
belangrijkheid of gunstigheid en de gewogen attributen worden ook in deze regel lineair
samengevoegd tot een eindoordeel (zie b.v. Wierenga en Van Raaij, 1987 p. 91). Deze
keuzeregel blijkt de voorkeuren van consumenten goed te kunnen voorspellen, ook in
die gevallen dat toepassing van dit model door consumenten niet waarschijnlijk is of
kan worden aangetoond dat andere keuzeregels worden gebruikt (zie b.v. Slovic en
Lichtenstein, 1971; Louvi8re, 1988; Westenberg, 1992). Preferenties kunnen echter
evenmin gelijk gesteld worden aan gedrag. Bovendien zijn preferenties vergelijkbaar
met attitudes: een alternatief ten opzichte waarvan een consument een gunstigere
attitude heeft wordt tevens meer geprefereerd. Vanwege de nauwe verwantschap met
het multi-attribuut attitudemodel is Grunert's kritiek waarschijnlijk ook van toepassing
op de lineair additieve keuzeregel.

Met name in studies die gebruik maken van 'proces tracingtechnieken' wordt de
veronderstelde algemene geldigheid van het lineair additieve model bekritiseerd.
Impliciet of expliciet wordt dan vaak gedacht vanuit een (informatie-) kosten en -baten
perspectief (Beach en Mitchel, 1978; Verhallen en Pieters, 1984; Ford et al. 1989).
De toepassing van een lineair additief evaluatiemodel of het multi-attribuut attitude-
model om een beslissingsproces te verklaren, levert geen goede weergave van gedrag
op wanneer het aantal alternatieven en/of attributen die deze alternatieven beschrijven
een kritiek niveau overschrijdt. Het boekenaanbod in de boekhandel, en in mindere
mate in een catalogus van cen boekenclub, is in Nederland en in de meeste andere
Westerse landen omvangrijk en wisselt snel. Natuurlijk zullen kopers bij het maken van
een keuze niet het merendeel van de titels in overweging nemen die in de boekhandel
aanwezig zijn. In die gevallen waarin men niet simpelweg een besteld boek komt
afhalen, leert observatie in een boekhandel echter dat kopers in de regel een flink aantal
titels bekijken voordat de beslissing wordt genomen welk boek wordt verworven.
Stokmans en Hendrickx (1993) rapporteren bijvoorbeeld dat een consument bij 66n
presentatie-eiland   in een boekhandel gemiddeld 12 handelingen verricht   (voor-   of
achterkant van een boek bekijken, een boek opnemen of openslaan, bladeren in een
boek e.d.). Veel kopers besteedden daarnaast aandacht aan boeken die elders in deze
bockhandel waren te vinden.
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Over de aantallen attributen van boeken die kopers gebruiken is weinig bekend. In de
studie van Storm en Luijten (1985) en in de Gids voor de Informatiesector van 1991
wordt hierover niets gemeld. De vrij hoge frequenties van respondenten in deze studies
die zeggen te letten op de tien respectievelijk negen gespecificeerde attributen, doen
vermoeden dat een boekenkoper een vrij groot aantal aspecten aan boeken onderscheidt.
Het resultaat van een inventariserende studie onder kopers van literatuur (Leemans,
1988) dat gemiddeld zeven attributen worden meegenomen bij aankoopbeslissingen,
wijst in dezelfde richting.
De complexiteit van het keuzeprobleem wordt vergroot door de sequentiele structuur
van een groot decl van de informatie over boeken: er is een voortdurende stroom van
nieuwe informatie over nieuwe titels in boekrubrieken van dagbladen en tijdschriften, in
boekenprogramma's op T.V. of in de boekwinkel. Deze sequentiele informatiestructuur
maakt gelijktijdige evaluatie van alternatieven, verondersteld in het lineair additieve
model, zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.
Tegenover een complex keuzeprobleem staan een gelimiteerde motivatie, capaciteit en
gelegenheid bij consumenten om informatie te zoeken en te verwerken. Met betrekking
tot boeken rijst de vraag of kan worden gesproken van 'information overload': de
hoeveelheid informatie over boeken heeft een dermate grote omvang gekregen, dat deze
het maken van een keuze in veel gevallen niet meer vereenvoudigt, maar eerder
compliceert.
Anderzijds beschikken consumenten die kunnen bogen op een grote leeservaring of die
vaak boeken kopen over meer kennis over het boekenaanbod. Wanneer consumenten
beschikken over meer kennis over produkten, zijn zij beter in staat om informatie
hierover te verwerken (Alba en Hutchinson, 1987).
Daarnaast spelen volgens Hirschman en Holbrook (1982) 'experiential products' zoals
(literaire) boeken vaak een belangrijke rol in het leven van consumenten en roepen ze
hoge niveaus van betrokkenheid op (Holbrook en Hirschman, 1982). Bij hoge niveaus
van betrokkenheid zijn consumenten meer gemotiveerd om tijd en moeite te investeren
voor het maken van een keuze. Uit het eerder gememoreerde onderzoek onder kopers
van literatuur (Leemans, 1989) blijkt dat deze gemiddeld ongeveer zeven tot acht infor-
matiebronnen raadplegen. Daarnaast kan in vrijwel iedere boekwinkel worden waarge-
nomen dat menige koper van fictie ruim de tijd neemt om een boek uit te zoeken.
Beide verschijnselen indiceren een behoorlijke motivatie om informatie te verwerken.
Uit de diverse tijdbestedingsonderzoeken (SCP 1983, 1988 en 1992) blijkt echter dat
juist (regelmatige) kopers van boeken ook druk bezet zijn, niet alleen door activiteiten
in een betaalde baan, maar ook door een breed scala van andere - met boeken kopen en
lezen concurrerende - vormen van vrijetijdsbesteding. Uit het tijdbestedingsonderzoek
van 1990, blijkt dat middelbaar en hoger opgeleide personen met een leeftijd tussen 20
en 49 jaar zelfs over minder uren vrijetijd beschikken dan vijf jaar eerder. In deze
groep zijn juist de meeste (regelmatige) boekenkopers te vinden. Niet altijd zal er
daarom gelegenheid zijn om uitgebreid informatie te verwerken.
Wanneer het keuzeprobleem wordt gekarakteriseerd door een hoge mate van com-
plexiteit en consumenten beperkingen kennen in hun capaciteit, motivatie en gelegen-
heid om informatie te verwerken, zullen de gedragskosten van gedetailleerde en
complexe informatieverwerking (Shugan, 1980; Verhallen en Pieters, 1984) de ver-
wachte opbrengsten, een goede keuze, overtreffen. Onder deze omstandigheden is het
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onwaarschijnlijk dat een consument informatie zoekt en verwerkt, op de manier die in
het multi-attribuut attitudemodel wordt verondersteld. In plaats daarvan zal een
consument veeleer zijn toevlucht nemen tot keuzeregels die minder gedragskosten met
zich meebrengen.
Een beslisser die gebruik maakt van simplificerende keuzeregels is op zoek naar een
bevredigend alternatief. De assumptie van optimaliserend gedrag is dan niet geldig en
zou volgens Simon (1979) moeten worden vervangen door de notie van 'satisficing
behavior' (zie ook Payne, 1976; Beach en Mitchell, 1978): zodra een alternatief wordt
gevonden dat aan minimumeisen voldoet, wordt het gekozen, zonder af te wachten of
zich nog betere alternatieven zullen voordoen.
Het boekenaanbod is dermate omvangrijk en wisselt zo frequent van samenstelling, dat
het grootste deel hi;rvan door een consument niet zal worden waargenomen. De
waargenomen titels worden in het model van Fishbein en Ajzen (1975, 1980) gelijk
behandeld: van deze titels wordt op grond van dezelfde attributen de attitude bepaald.
Het aantal waargenomen titels zal echter snel cen niveau bereiken dat de gedragskosten
van deze wijze van evalueren van alternatieven prohibitief hoog worden.
Een tweede punt van kritiek wordt door Laroche en Brisoux (1989) als volgt verwoord:
'By assuming that the same model applies to all brands, it seems to ignore the findings
that consumers view brands in well-defined categories. At the very minimum, Howard
(1977) suggests that a clear distinction should be made between evoked brands and
non-evoked brands, because only evoked brands tend to have a positive intention'.
Gedragskosten en categorizatie van alternatieven zijn aan elkaar gerelateerd: gedrags-
kosten kunnen worden verminderd door scheiding van waargenomen titels in niet-
acceptabele alternatieven en titels die mogelijk voor aanschaf in aanmerking komen. Dit
zal verder worden uitgewerkt in het volgende hoofdstuk (§ 2.5.).
Howard (1969) is de eerste consumentenonderzoeker die het concept 'evoked set'
gebruikte om de uitkomst van deze vorm van vereenvoudiging van het keuzeproces te
omschrijven. Hij definieerde de 'evoked set' als 'all the alternatives a buyer considers
when contemplating a purchase'.

1.5.3. Ervaringskennis en informatie uit externe bronnen

Een ander punt van kritiek op het multi-attribuut attitudemodel is dat effecten van
gedrag in het verleden buiten beschouwing blijven (Bagozzi, 1989). Deze kritiek lijkt
zeer wel van toepassing op keuzeprocessen van boekenkopers. Niet alleen hebben zij in
onderscheiden mate ervaring met het boekenaanbod en met de wijze waarop dit kan
worden beoordeeld, maar ook is het waarschijnlijk dat deze op ervaring gebaseerde
kennis wordt gebruikt in keuzeprocessen.
Volgens Alba en Hutchinson (1987) beschikt een consument over meer kennis en
expertise naarmate hij meer produktgerelateerde ervaringen heeft geaccumuleerd. Onder
produktgerelateerde ervaringen worden niet alleen aankoopbeslissingen verstaan, maar
ook het zoeken naar informatie en de consumptie van een produkt. Het zoeken van
informatie zonder het oogmerk direct een boek te kopen, zorgt waarschijnlijk voor nog
meer kennis. Edn van de motieven voor 'ongoing search' (Bloch et al., 1986) is immers
het opbouwen van een 'databank' van kennis.
Het is waarschijnlijk dat kopers gebruik maken van kennis, die is gebaseerd op
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ervaringen met boeken (zie ook Grunert, 1988). In hun overzichtsartikel over kennis
geven Alba en Hutchinson (1987) hiervoor enkele door empirisch onderzoek gesteunde
argumenten. Meer kennis heeft volgens deze auteurs tot gevolg dat consumenten
informatie over produkten beter in het geheugen bewaren, zij beter in staat zijn om
relevante en belangrijke informatie te onderscheiden van irrelevante en onbelangrijke
informatie en dat zij beter op gegeven informatie kunnen voortbouwen.
De frequentie waarmee de meeste consumenten een boek kopen wisselt sterk. Desal-
niettemin kan uit tabel 1.4. worden afgeleid dat ongeveer 33% van de boekenkopers
tenminste iedere maand een boek aanschaft terwijl 21% tenminste eenmaal per kwartaal
een boek koopt. Zeker bij deze regelmatige kopers is het moeilijk voorstelbaar dat de
opgedane kennis onbenut blijft.
Een tweede argument voor het gebruik van kennis door boekenkopers kan worden
ontleend aan een specifiek kenmerk van boeken. Door middel van het verwerven van

I
informatie voordat een aankoop wordt verricht, kunnen slechts globale indicaties

1

worden verkregen over wat tijdens het lezen van een boek kan worden verwacht. Pas
na het lezen van een boek kan een koper de kwaliteit van de leeservaring goed
beoordelen. Op dit punt vertonen boeken een gelijkenis met diensten waar eveneens
slechts in beperkte mate kan worden geanticipeerd op de kwaliteit van de dienst die ter
plekke en in interactie met de aanbieder tot stand komt. Anderzijds wijst het hedonis-
tische karakter van boeken crop dat boeken primair vanwege deze leeservaring worden
aangeschaft. Wanneer een boek een lezer een positief gewaardeerde leeservaring heeft
bezorgd, mag worden verwacht dat deze ervaring wordt gebruikt bij vervolgkeuzes. Het
onthouden van bijvoorbeeld de naam van de auteur van zo'n boek opent hiertoe
mogelijkheden. Boekhandels hebben een groot deel van hun assortiment alfabetisch op
naam van de auteur gerangschikt. Dit schept de mogelijkheid om deze goed bevallende
auteurs snel en met relatief weinig inspanning te selecteren. Het toepassen van kennis
gegrondvest op ervaring, kan vaak efficient worden genoemd.
Dagelijks komt er nieuwe informatie over boeken in kranten, tijdschriften en op
televisie beschikbaar. Kennis over boeken is daardoor anderzijds snel verouderd,
incompleet en derhalve niet geschikt om alleen op basis daarvan keuzes te maken.
Verdaasdonk (1989) noemt kennis over boeken 'vluchtig'. Een consument zal daarom
in de meeste gevallen ook in externe bronnen naar informatie zoeken om bestaande
kennis aan te vullen en te wijzigen. Zowel in de studie van Storm en Luijten als in de
septembermetingen en in het eerder aangehaalde onderzoek onder kopers van literatuur
komt naar voren dat boekenkopers zulke bronnen raadplegen. In paragraaf 1.5.5. zal
worden beargumenteerd dat een consument tevens hedonistische motieven kan hebben
om naar informatie te zoeken.

1.5.4. Overige kritiekpunten op het multi-attribuut attitudemodel

De hierboven besproken kritiek is geformuleerd vanuit de invalshoek van kosten en
baten van informatieverwerking. In de literatuur zijn ook andere punten van kritiek
geuit op het multi-attribuut attitudemodel en kunnen andere mogelijke oorzaken voor de
zwakke relatie tussen attitude en gedrag worden aangetroffen. Een aantal kritiekpunten
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die van belang zijn voor het kopen van boeken zal hieronder kort worden behandeld:
Het is mogelijk dat het aantal en de aard van relevante attributen tussen consumenten
verschillen (zie b.v. Burnkrant en Page, 1982; Bagozzi, 1989). In de onderzoeken van
Storm en Luijten (1985) en Stichting Speurwerk/NBLC (1991) worden bijvoorbeeld
verschillen gerapporteerd die samenhangen met het geslacht en de leeftijd van respon-
denten, genrevoorkeuren en de frequentie waarmee boeken worden gekocht en gelezen.
Een groter tijdsverschil tussen het meten van attitudes en gedrag leidt tot lagere
correlaties tussen beide (zie b.v. Belk, 1985). Twee mogelijke oorzaken hiervoor zijn
dat attitudes ongearticuleerd Zijn tot het moment waarop een individu het gedrag gaat
vertonen en dat de kans op onvoorziene gebeurtenissen wordt vergroot naarmate het
tijdsinterval toeneemt. De eerst genoemde oorzaak is gerelateerd aan de vrijblijvendheid
van veel respondenttaken, die attitudes beogen te meten. Bij deze taken behoeven
consumenten bijvoorbeeld niet de financiele gevolgen te dragen. Bij het nemen van een
werkelijke aankoopbeslissing ligt dit uiteraard anders.
Onvoorziene gebeurtenissen, zoals aanbiedingen of het uit voorraad zijn van het
gewenste boek, behoren tot de kenmerken van de gebruiks- en koopsituatie, die
evaluaties en gedrag kunnen beinvloeden. De complexiteit van keuzeproblemen en
tijdsdruk behoren eveneens tot de contextvariabelen. In de septembermetingen van 1992
is gevraagd naar de periode van het jaar en het moment van de dag, waarop meestal
boeken worden gelezen. Uit de antwoorden blijkt bijvoorbeeld dat 17% van de
respondenten vooral tijdens de vakantie leest en 15% voor het slapen gaan. Deze
typische gebruiksmomenten kunnen van invloed zijn op het type boek dat men wenst te
lezen. Een aanwijzing hiervoor kan worden gevonden in een kwalitatief onderzoek
onder 20 boekenkopers (Centrum voor Marketing Analyses, 1990). Op grond van de
uitspraak 'de gemakkelijke boeken neem ik vooral mee op vakantie' wordt daarin
geconcludeerd dat het voorziene gebruiksmoment (de vakantie) van invloed is op
boekkeuzes.

Verhallen en Pieters (1984) stellen dat het streven naar een sterke relatie tussen attitude
en gedrag zat leiden tot het ontwerpen van zeer contextspecifieke attitudemodellen. Het
grote probleem is dan de specificatie van de context (Belk, 1985) en de noodzaak tot
het uitvoeren van een vooralsnog onafzienbaar aantal attitude-onderzoeken: elke
wijziging in de contextspecificatie zou een nieuw onderzoek vergen.
Tenslotte zijn er auteurs die betwijfelen of oordelen over attributen, samengevat in 66n
attitude noodzaketijk voorafgaan aan preferenties (Zajonc, 1980; Zajonc en Marcus,
1982). Dit wordt door Zajonc (1980) als volgt verwoord: 'The assumption questioned
here is that affect, such as that contained in preferences, is necessary post cognitive,
which implies that a feeling of preference is generated upon the encoding of the
specific properties    of that object, after the evaluation of their utilities'.    Ook    bij
produkten waarmee de consument zich minder betrokken voelt wordt doorgaans
verondersteld dat attitude niet vooraf gaat aan maar een gevolg is van het vertoonde
gedrag (zie b.v. Bagozzi, 1989).
In het citaat van Zajonc klinkt dezelfde kritiek door op het multi-attribuut attitude-
model,  als  die is besproken in paragraaf  1.5.1..  Uit het citaat van Zajonc kan tevens

3 Vergelijk ook Burnkrant en Page (1982), Verhallen en Pieters (1984), Belk (1985), Bagozzi
(1989), Laroche en Brisoux (1989).
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worden afgeleid dat hij betwijfelt of het gebruik van informatie voorafgaat aan de
vestiging van preferenties en het maken van keuzes. In de volgende subparagraaf komt
de vraag of boekenkopers zoeken naar informatie aan de orde.

1.5.5. Ongoing search

In het consumentengedragsmodel van Engel et al. (1978) begint het keuzeproces met
'probleemherkenning'. Volgens dit model wordt informatie over eigenschappen van
alternatieven gezocht om het keuzeprobleem - met welke middelen zal de onvervulde
behoefte worden vervuld? - op te lossen.
Bloch et al. (1986) beschouwen deze kijk op informatie zoeken als te eenzijdig en
stellen dat consumenten ook kunnen zoeken naar informatie op grond van recreatieve
motieven of zonder de bedoeling te hebben een aankoop te verrichten. Als voorbeelden
geven zij het 'rond kijken' in een antiekwinkel en het regelmatig lezen van een
tijdschrift  over  auto' s.
Een beperking van onderzoek tot informatiezoekgedrag in koopsituaties geeft volgens
deze auteurs inzichten over niet meer dan een deel van het informatiezoekgedrag en
kan leiden tot onderschatting van de hoeveelheid kennis die consumenten ter beschik-
king staat bij aankoop. Bloch et al. noemen het zoeken naar informatie zonder het
oogmerk een aankoopbeslissing te nemen 'ongoing search'. 'Ongoing searchers' zoeken
niet zozeer naar informatie om een betere aankoopbeslissing te nemen maar om een
soort 'databank' van kennis over de produktklasse op te bouwen voor toekomstig
gebruik (Hirschman en Wallendorf, 1982) en vanwege hedonistische motieven (Punj en
Staelin, 1983). Hiermee wordt gedoeld op de intrinsieke satisfactie die dit type
zoekgedrag kan leveren ('shopping for fun').
De mate waarin consumenten 'ongoing' zoekgedrag vertonen wordt afhankelijk gesteld
van het niveau van betrokkenheid met het produktklasse, zoals boeken. Engel et al.
(1993, p. 276) geven de volgende algemene definitie van betrokkenheid: 'Involvement
is the level of perceived personal importance and/or interest evoked by a stimulus (or
stimuli) within a specific situation'.   Uit deze definitie blijkt   dat de persoonlijke
relevantie van stimuli kan worden aangemerkt als het essentiele kenmerk van betrok-
kenheid. Doorgaans is er sprake van hoge betrokkenheid indien het te kopen produkt
(een stimulus) het zelfbeeld van het individu refiecteert, de aankoopbeslissing wordt
beinvloed door referentiegroepen of het waargenomen risico van een verkeerde aankoop
groot is (idem, p. 276-277). Betrokkenheid met de produktklasse wordt door Bloch et
al. 'enduring involvement' genoemd ter onderscheiding van 'response involvement'
waarmee het korte termijn verlangen van een koper om een zo goed mogelijke keuze te
maken wordt bedoeld. Holbrook en Hirschman (1982) stellen dat bij 'experiential
products', zoals literatuur hoge niveaus van betrokkenheid mogen worden verwacht.
'Ongoing search' kan bij deze produkten dan eveneens relatief vaak worden verwacht.
Doordat een consument door dit continue zoekgedrag veel kennis opbouwt kan hij snel
en efficient een keuze maken wanneer een consumptiebehoefte ontstaat. Ook is het
volgens Bloch et al. waarschijnlijk dat de verkregen kennis over de produktklasse wordt
verspreid onder familie en vrienden, aangezien opinieleiderschap in een bepaald gebied
samenhangt met expertise (Leonard-Barton, 1985). Ten slotte veronderstellen zij dat
'ongoing searchers' ook meer aankopen verrichten. Zij baseren zich hierbij op een
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studie van Bellenger et al. (1978) die vonden dat hoe vaker een consument in een
winkel is, om wat voor reden dan ook, hoe groter de kans dat hij koopt.
Aanwijzingen voor het bestaan van ongoing search werden gevonden in een explora-
tieve studie naar het informatiezoekgedrag naar kleding en personal computers (Bloch
et al., 1986). In het deelrapport nummer 16: 'Motivatiefaktoren tweede fase' (Stichting
Structuuronderzoek Boekenbranche, 1979c) worden de resultaten van een enquete onder
591 bezoekers van een boekhandel beschreven. Deze resultaten suggereren dat het
regelmatig voorkomt dat kopers van boeken zoekgedrag vertonen dat als 'ongoing
search' kan worden getypeerd. Ongeveer 31% van de bezoekers ging een boekhandel in
zonder het specifieke doel om een boek te kopen. Ongeveer 13% ging zonder enig doel
de winkel binnen. Van de 242 respondenten (41%) die wet voor een specifiek boek
naar de winkel kwamen bleken  186  (29%) de voorgenomen boeken ook daadwerkelijk
te hebben gekocht of besteld. De overigen kochten of bestelden niets of een gedeelte
van de boeken die ze van plan waren te kopen.

1.6. Onderzoeksvragen

In paragraaf 1.5. zijn argumenten gegeven voor de ongeschiktheid van het 'klassieke'
informatieverwerkingsmodel voor de beschrijving van keuzegedrag van kopers van
fictie.

Het overstappen  op een geheel ander paradigma, de 'experiential  view', kan leiden  tot
betere inzichten in het keuzegedrag van een individuele boekenkoper. Of tot typolo-
gieen van beslissingsstijlen, zoals die in later onderzoek, gernspireerd door deze
benadering, kunnen worden aangetroffen (zie b.v. Venkatraman en MacInnis, 1990).
Grunert (1988) merkt op dat dit evenmin een voldoende basis vormt voor het nemen
van marketingbeslissingen.
In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven, dat deze school de gebreken van het
informatieparadigma bij de verklaring van consumentengedrag jegens hedonistische
produkten verduidelijkt, maar dat dit alternatief eveneens tekortkomingen vertoont. In
hoofdlijnen kan de kritiek als volgt worden omschreven. Exploratief gedrag en
holistische impressies liggen niet ten grondslag aan keuzes van boeken. Eerder
onderzoek (Storm en Luijten, 1985; Leemans, 1989; Leemans en Verdaasdonk, 1990;
Kamphuis, 1991; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) wijst uit dat boekenkopers
intensief gebruik maken van informatie over boeken. De omvang en de wisseling van
het aanbod maken dit noodzakelijk. Ook Grunert (1988, p. 178) is van mening dat
cognities niet kunnen worden ontkend: 'decision-making is always based on a combina-
tion of previously learned information and outside stimuli'.
Daarnaast kunnen consumenten volgens Holbrook en Hirschman (1982) gebruik maken
van niet-tastbare, subjectieve en symbolische attributen. Deze termen geven aan welke
kenmerken hedonistische produkten niet hebben. Wat onder de tegenhangers 'niet-
tastbaar' en 'symbolisch' moet wordt verstaan blijft onduidelijk.
Wanneer beide modellen vatbaar zijn voor fundamentele kritiek rijst het probleem hoe
meer inzicht kan worden verkregen in het keuzegedrag van kopers, zodat het verklaren
en voorspellen van dit gedrag dichterbij komen. De oplossing die Grunert (1988)
voorstelt biedt een uitweg. Hij stelt dat het zinvoller is om het informatie-verwerkings-            1
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perspectief te verbreden in plaats van het totaal te verwerpen en over te stappen op
alternatieve paradigma's, zoals de 'experiential  view' of conditioneringsprincipes  ter
verklaring van routinematig keuzegedrag. Een verbreed informatie-verwerkingsper-
spectief houdt in dat deze benadering oog heeft voor aspecten die in 'klassieke'
informatie- verwerkingstheorieen over het hoofd zijn gezien, zoals niet-tastbare
attributen en hedonistische functies van produkten. Of in de termen van Grunert (1988,
p. 179): A theory of cognitive representation and of cognitive processing would have to
say  something  not only about factual information, most dealt with today'.

Kan het keuzeproces van boekenkopers worden beschreven vanuit een verbreed en
geamendeerd informatie-verwerkingsperspectief dat rekening houdt met de in paragraaf
1.5. besproken kritiekpunten'? Zijn hiervoor ook empirische aanwijzingen te vinden?
De term 'empirische aanwijzingen' geeft het exploratief karakter van deze studie aan.
Na de bespreking van de tekortkomingen van het informatieverwerkingsmodel en na
een globale aanduiding van de gebreken van de 'experiential view' zijn aanknopings-
punten verkregen  voor de verbreding en wijziging  van dit model.  De in paragraaf  1.5.
besproken tekortkomingen worden daarom hier als volgt samengevat:

1. Boeken worden niet zozeer vanwege hun functionele gebruikswaarde aangeschaft
maar meer op grond van hedonistische motieven. Holbrook en Hirschman spreken
van 'experiential products' en 'hedonistische consumptie' ter onderscheiding van
'utilitaire produkten' en 'functionele consumptie'.

2.  Vanwege de hedonistische functie van boeken, zullen tastbare, relatief objectieve en
fysieke attributen een ondergeschikte rol speten in keuzeprocessen van boekenko-
pers. In plaats daarvan zijn attributen die deze kenmerken niet bezitten waarschijn-
lijker. De naam van de auteur en de uitgeverij zijn twee voorbeelden van dergelijke
attributen. Ook andere attributen zullen relevant zijn. Welke attributen dit zijn komt
in het onderzoeksverslag uitgebreid aan de orde.

3. Boekenkopers kunnen door informatie te vergaren slechts in beperkte mate anticipe-
ren op de kwaliteit van de leeservaring. De meeste boekenkopers beschikken over
ervaring met boeken. Deze is waarschijnlijk goed bruikbaar bij het maken bij
vervolgkeuzes. In tegenstelling tot wat het multi-attribuut attitudemodel veronder-
stelt, mag daarom worden verwacht dat kennis gebaseerd op deze ervaringen wordt
gebruikt in keuzeprocessen.
Het boekenaanbod is anderzijds omvangrijk en wisselt snel. Dit maakt ervarings-
kennis over boeken 'vluchtig'. Hierdoor zal ook naar informatie uit externe bronnen
worden gezocht.

4. Bij het zoeken naar deze externe informatie brengt het gebruik van 'mentale
algebra'. opgevat als het multi-attribuut attitudemodel of de lineair additieve
keuzeregel, hoge gedragskosten met zich mee en wordt daarom onwaarschijnlijk
geacht. Wellicht dat het op een meer globale wijze door boekenkopers wordt
gebruikt. vlak voor de aankoop van een bepaalde titel. Het gebruik van vereenvou-
digende keuzeregels komt daarentegen waarschijnlijk vaker voor.

5.  Het fenomeen 'evoked set' en het grote, heterogene en snel wisselende aanbod van
boeken maken een keuzemodel opgevat als Un hierarchisch gefaseerd proces on-
waarschijnlijk.
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6.  Het zoeken en verwerken van informatie kan ook buiten de context van een direct
voorziene aankoop plaatsvinden.

7. Het gebruik van informatie over boeken is mogelijk afhankelijk van persoonsken-
merken en karakteristieken van de koop- en gebruikssituatie.

Uit de hierboven samengevatte kritiekpunten op het informatie-paradigma kan worden
afgeleid dat aan informatiegebruik in keuzeprocessen twee hoofdaspecten kunnen
worden onderscheiden: het type informatie en de wijze waarop informatie wordt
gebruikt. Vanuit dit gezichtspunt valt de zojuist globaal omschreven onderzoeksvraag
uiteen in twee delen:

L Welke infonnatie gebruiken boekenkopers in keuzeprocessen? Deze vraag houdt
tevens in dat een typologie van informatie noodzakelijk is.

2.  Hoe wordt deze informatie in keuzeprocessen ingezet?

In deze studie ligt het accent op het informatiegebruik en niet zozeer op behoeften, die
boeken kunnen vervullen. Hiermee wordt het belang van inzicht in behoeften niet
ontkend. In de marketing gaat het uiteindelijk om de vervulling van behoeften. Om
echter de vraag te kunnen beantwoorden of het keuzeproces van boekenkopers vanuit
een verbreed en geamendeerd infonnatie-perspectief kan worden beschreven, staat
informatie zelf centraal. Desalniettemin zal in de literatuur naar aanknopingspunten
worden gezocht omtrent behoeften die boeken kunnen vervullen en vormt de over-
wegend hedonistische functie van boeken een belangrijk uitgangspunt voor het
onderzoek naar het gebruik van informatie door boekenkopers.

Bij de bespreking van onderzoek naar koopgedrag van algemene boeken bleek dat de
problemen niet zozeer betrekking hebben op informatieve boeken (non-fictie) maar zich
concentreren op fictie. Hiertoe behoren onder meer literatuur. detectives, thrillers,
familie- en streekromans. De geformuleerde kritiek is met name relevant voor fictie.
Om deze redenen beperkt het onderzoek zich tot het keuzegedrag van kopers van fictie.

Een tweede beperking is dat alleen gedrag met betrekking tot fictie voor volwassenen
in aanmerking wordt genomen. Fictie voor kinderen blijft buiten beschouwing. Hier
bestaat namelijk een verschil tussen de koper en de lezer van de desbetreffende
boeksoort. In het vervolg wordt met 'boeken' fictie voor volwassenen bedoeld. Deze
beperking geldt niet in het vooronderzoek (hoofdstuk 3). Deze voorstudie heeft ook
betrekking op informatieve en kinderboeken. Mede op grond van het resultaat dat
kopers andere attributen onderscheiden aan deze boeken is na dit onderzoek besloten
om alleen fictie voor volwassenen in aanmerking te nemen.
Onder fictie voor volwassenen vallen diverse genres, zoals Nederlandse en buitenlandse
literatuur, detectives, avonturenromans, thrillers, science fiction, streek- en familiero-
mans.
Een beperking tot literatuur zou echter te ver gaan. De grens tussen literatuur en niet-
literaire fictie is vloeiend en wordt vaak tamelijk willekeurig getrokken. Het is zeer de
vraag of een duidelijke demarcatielijn bestaat en belangrijker, of een consument deze
kan trekken. Verschillen van oordeel over de literaire status zijn zeer wet mogelijk, al
is de literaire, semi-literaire en niet-literaire status van zeer bekende auteurs bij kopers
van literatuur verrassend homogeen (Van Doggenaar en Leemans, 1986). Het lijkt
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daarom verstandig om geen genre dat tot fictie voor volwassenen wordt gerekend Uit te
sluiten.
Onder kopers worden particuliere kopers verstaan. Zij vormen verreweg het grootste
decl van de markt. Tenslotte wordt geen aandacht besteed aan het kopen van boeken
als cadeau. Ongeveer 80% van de gekochte boeken wordt ten behoeve van de koper
zelf aangeschaft en niet als cadeau gegeven (Stichting Speurwerk, 1992). Ook bij deze
aankopen bestaat een verschil tussen koper en lezer.

De indeling van dit boek is als volgt. In hoofdstuk 2 zal de literatuur worden verkend
teneinde zoveel mogelijk theoretische aanknopingspunten te vinden voor de verbreding
en amendering van het informatie-perspectief. Op basis van deze verkenning zullen de
theoretische uitgangspunten worden geschetst bij de beantwoording van de twee
onderzoeksvragen.
Het empirische gedeelte volgt in de hoofdstukken 3 tot en met 5. Hoofdstuk 3 omvat
een verslag van de voorstudie. De beschrijving van de informatie die boekenkopers
onderscheiden bij de perceptie van boeken in de evoked set, geeft een eerste beeld van
informatiegebruik in keuzeprocessen.
Het hoofdonderzoek wordt besproken in hoofdstuk 4. Het geeft een overzicht van
informatie die boekenkopers gebruiken bij het samenstellen van de evoked set en bij
het maken van een keuze hieruit. Tevens zal worden ingegaan op de betrouwbaarheid
van de gernventariseerde informatie-items en op gebruikte keuzeregels. Ook relaties
tussen het gebruik van informatie en persoonskenmerken worden besproken.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het gebruik van informatie door boeken-
kopers sterke idiosyncratische trekken vertoont. Met behulp van Gegeneraliseerde
Procrustesanalyse zullen algemene dimensies worden afgeleid die achter een groot deel
van deze idiosyncratische informatie schuil gaan (hoofdstuk 5).
In hoofdstuk 6, de slotbeschouwing, zijn de theoretische uitgangspunten, de gevolgde
onderzoeksmethoden en de met behulp daarmee verkregen resultaten samengevat. De
belangrijkste conclusie is dat gemotiveerde en kundige boekenkopers beslissingen
nemen op grond van een minimum aan informatie. Daarbij maken ze een gevarieerd
gebruik van een uitgebreid repertoire aan attributen. In het gebruik van attributen komt
tot uitdrukking dat boekenkopers zowel ervaringskennis gel)ruiken als ook informatie
uit externe bronnen.
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Hoofdstuk 2

Het keuzeproces van boekenkopers

2.1.  Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de verkenning in de literatuur worden
besproken.
Boeken vervullen 'hedonistische' functies. In bestaand onderzoek naar boeken kopen en
lezen is gezocht naar een antwoord op de vraag wat onder de 'hedonistische' functie
van boeken kan worden verstaan. De 'hedonistische' functie van boeken heeft tot
gevolg dat niet alleen fysieke attributen in de besluitvorming worden betrokken.
Suggesties voor deze attributen worden ontleend aan boekenonderzoek en de literatuur
over 'experiential products'.
Aanhangers van de 'experiential view' zijn van mening dat produkten zoals boeken
overwegend op grond van exploratief gedrag of holistische impressies worden gekozen.
Hiertegen zullen argumenten worden ingebracht.
Uit het bestaande onderzoek naar het kopen van boeken kan de conclusie worden
getrokken dat kopers informatie gebruiken in keuzeprocessen. Bestaande kennis is 66n
belangrijke vorm van informatie. Deze kennis fungeert daarnaast als interpretatiekader.
Vanwege het 'vluchtige' karakter van kennis over boeken, speelt informatie uit externe
bronnen ook een grote rol. Het gebruik van informatie kan worden bernvloed door
persoonskenmerken. Deze zullen uit de literatuur worden afgeleid.
De complexiteit van het keuzeprocessen wordt verminderd door de vorming van evoked
sets. Beargumenteerd zal worden dat hiervoor waarschijnlijk keuzeheuristieken worden
gebruikt.

2.2. Boeken als 'hedonistische' produkten

2.2.1. De 'hedonistische' functie van boeken

Volgens Hirschman en Holbrook (1982) voorzien 'experiential products' waartoe
boeken worden gerekend, in emotionele behoeften zoals plezier, ontspanning en
spanning. Dit wordt door deze auteurs de 'hedonistische' functie van deze produkten
genoemd.
Welke 'hedonistische' functies kunnen boeken vervullen? In vrijwel alle empirische
onderzoeken wordt de conclusie getrokken dat boeken dienen 'ter ontspanning'. In  deel-
rapport 11: 'Motivatiefaktoren 1 ste fase' van het structuuronderzoek boekenbranche
(1979) wordt 'ontspanning' genoemd  als de belangrijkste behoefte  die  door het lezen
van fictie kan worden vervuld. Storm en Luijten (1985) houden het eveneens op
'ontspanning' als het om fictie gaat. Ook in een recenter structuuronderzoek (Project-
groep lange termijn verkenning, 1988) wordt het lezen van fictie als een vorm van
(passieve) ontspanning gezien. In de rapportage van een kleinschalig kwalitatief
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motivatie-onderzoek (Centrum voor Marketing Analyses, 1990) staat dat 'de motieven
om te lezen veelal een verstrooiende functie betreffen' en dat 'lezen als vrijetijds-
besteding wordt geassocieerd met een individuele activiteit op een rustig, ontspannen
moment'. 'Ontspanning' kan als een vorm van 'pleasure seeking' worden beschouwd en
suggereert dat boeken overwegend 'hedonistische' functies vervullen.
Sommige auteurs zien het lezen van boeken als een (ontspannende) vorm van mentale
verbeelding (zie b.v. Pieters en Van Raaij, 1992, p. 280 en 286). Bij het lezen van een
boek kan de fantasie worden geprikkeld en vormt een lezer zich een persoonlijk beeld
van de personages en hun fysieke en sociale omgeving. Verbeeldingsprocessen spelen
volgens Holbrook en Hirschman bij 'hedonistische' consumptie een belangrijke rol.
De omschrijving van de leesbehoefte als 'ontspanning' blinkt niet uit in duidelijkheid.
Het lijkt veeleer een oppervlakkige aanduiding van een brede categorie van behoeften,
die op diverse wijze concreter kan worden ingevuld. Verdaasdonk (1989) is van mening
dat boeken meer gedifferentieerde functies vervullen en dat naast ontspanning als een
algemeen motief boeken vanwege andere overwegingen worden gelezen. Hij zegt:
'Gegeven het feit dat het verwerven van boeken veel voorbereiding en dus moeite
vergt, mag worden betwijfeld of kopen, lenen en lezen in alle gevallen het loutere
oogmerk heeft bepaalde plezierige ervaringen aan de hand van boeken op te doen. Ik
meen daarom .... dat het verwerven van boeken door individuele kopers vaak samen-

hang vertoont met activiteiten die men binnen het beroep en/of de vrije tijd onder-
neemt'. Deze functies hebben een meer instrumenteel karakter dan 'ontspanning'.
Ook Hirschman en Holbrook (1982) zijn van mening dat 'experiential products' naast

ontspanning andere behoeften kunnen vervullen, zoals 'spanning' of zelfs angst en
(hevig) verdriet. Zij geven als voorbeeld van het laatste het zien van films over de
holocaust door Joden.
In een profielschets van kopers van literatuur wordt vermeld dat veel kopers gesprekken
voeren over boeken die ze hadden gelezen (Leemans, 1989). Dit wijst op een sociale
functie van boeken lezen. Ook 'kennis nemen van andere mensen, situaties en opvat-
tingen dan die hij uit zijn eigen directe omgeving en ervaring kent' (Ministerie van
W.V.C., 1989) is een functie van boeken lezen. Zij wordt ook genoemd in het eerder
vermelde kwalitatieve motivatie-onderzoek.
Bij sommige veel verkochte boeken kan getwijfeld worden of deze zijn aangeschaft om
te lezen. Stoks (1989) noemt met name spraakmakende boeken die vele pagina's tellen
en een ingewikkelde structuur kennen die veel voorkennis veronderstelt. Bij deze
boeken gaat het waarschijnlijk meer om het bezit en het etaleren daarvan dan om lezen.

In tegenstelling tot wat een klassiek informatieverwerkingsmodel van keuzegedrag van

 
consumenten suggereert, is het voor de meeste mensen niet noodzakelijk om een boek
te verwerven wanneer ze willen lezen: van het laatst gelezen boek wordt ongeveer 15%
uit de thuis aanwezige boekenvoorraad gelezen (NIPO, 1986). Een kenmerk van boeken
is dat de lezer tijd en plaats van 'consumptie' bepaalt. Een lezer van een gekocht boek
neemt derhalve twee in tijd gescheiden beslissingen: de beslissing om een boek te
kopen en op een later tijdstip het besluit om het te gaan lezen.
De voorraad ongelezen boeken wordt opgebouwd doordat de meeste kopers jaarlijks
meer boeken kopen dan lezen (Leemans, 1989). Bovendien weten veel kopers bij aan-
schaf van een boek nog niet wanneer ze het zullen lezen (Kamphuis, 1991), al zijn ze
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het in de regel wel van plan (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991).
De concentratie van de aandacht in de media op recent verschenen werk en het risico
dat door de steeds kortere levenscyclus een boek vrij snel uit de boekhandel is
verdwenen, stimuleren het 'tijdig' aanschaffen van een pas uitgegeven titel. Dit
vergroot de kans op de vorming van een voorraad ongelezen boeken. De sociale functie
van boeken vormt een additionele reden om vooral actuele boeken aan te schaffen: op
deze wijze 'blij f je bij'. Verkoopcijfers, waarin het feitelijke koopgedrag tot uitdrukking
komt, onderstrepen de gerichtheid op actuele boeken.

Vooralsnog is niet duidelijk wat onder 'ontspanning', de in onderzoek meest genoemde
functie van boeken, kan worden verstaan. Het plezier dat met boeken wordt beoogd
sluit bovendien andere functies niet uit. Ook Gasenbeek (1987) komt in zijn literatuur-
studie tot de conclusie dat '...inzicht  in en onderzoek naar motivatiefactoren ten aanzien
van het lezen van boeken nog zeer oppervlakkig en beperkt is'. In de publikatie van het
ministerie van W.V.C. wordt dit vooral als een gevolg van gebrekkige theorievorming
en de ontoereikendheid van het kleine aantal meetinstrumenten gezien. Het verrichte
motivatieonderzoek verschaft daarom weinig aanknopingspunten voor het gebruik van
informatie door boekenkopers. Deze zullen daarom in eerste instantie in andere litera-
tuur worden gezocht.
Ondanks de onduidelijkheid van de term 'ontspanning' en 'hedonistisch' lijkt de aard
van de behoeften die door boeken bevredigd moeten worden zodanig te zijn dat kopers
niet uitsluitend tastbare, relatief objectieve en vaak fysieke attributen, zoals lettertype en
soort kaft (gebonden of paperback) in beschouwing nemen.
Er lijkt verband te bestaan tussen het gebruik van informatie en behoeften, die bepaalde
boeken voor een koper kunnen vervullen. In genres zoals detectives en avonturen-
romans spelen spanning en actie een belangrijke rol. Het zoeken naar informatie over
deze genres, zegt iets over een kennelijke behoefte aan spanning en actie. In bepaalde
streekromans zijn levensbeschouwelijke vraagstukken van belang. Het zoeken naar
informatie over deze streekromans kan worden opgevat als een indicatie van een
kennelijk andere behoefte van de consument.

2.2.2. Keuzegedrag bij 'hedonistische' produkten in de 'experiential view'

Het lezen van (literaire) boeken geldt als een voorbeeld van 'hedonistische' consumptie
(Hirschman en Holbrook, 1982, p. 96). Volgens dit 'humanistische' of 'kritische'
standpunt moeten andere uitgangspunten gehanteerd worden om individuele keuzes van
dit type produkt te verklaren. Hun aandacht is niet primair gericht op informatie in
keuzeprocessen, maar op (emotionele) consumptiebeleving. De notie van een consument
als informatieverwerkend systeem beschouwen zij als eenzijdig en onvolledig.
Omdat 'experiential products' zoals (literaire) boeken emotionele behoeften vervullen
zoals plezier en ontspanning, worden ze volgens Holbrook en Hirschman niet gekozen
op basis van informatie over direct waarneembare en relatief objectieve attributen. Keu-
zes worden evenmin zorgvuldig beredeneerd, maar gemaakt op basis van holistische
impressies of exploratief gedrag (idem, p. 135). Het gebruik van attributen wordt on-
waarschijnlijk geacht. Als ze al worden gebruikt, hebben ze een symbolisch en niet-
tastbaar karakter (Hirschman en Holbrook, 1982, p. 94). Attitude wordt slechts als 66n
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mogelijke affectieve respons gezien, die bovendien van ondergeschikt belang is. Andere
emotionele responsen zoals plezier, spanning en sympathie of antipathie worden van
veel groter belang geacht (Holbrook en Hirschman, 1982, p. 136-137). Dit betekent in
deze visie dat integratie van meerdere attributen tot een attitude doorgaans niet plaats
zat vinden en dat derhalve deze specifieke vorm van informatieverwerking weinig
voorkomt bij 'experiential products' zoals boeken.
Holbrook en Hirschman betogen dat het 'klassieke' informatieparadigma keuzepro-
cessen bij 'experiential products' niet goed kan verklaren. Het is inderdaad moeilijk
voor te stellen dat produkten die emotionele behoeften vervullen worden gekozen door
uitsluitend direct waarneembare en relatief objectieve attributen te evalueren op hun
utilitaire functies. Bij deze produkten zijn consumenten meer intrinsiek dan extrinsiek
gemotiveerd door met name het plezier dat aan het produkt kan worden beleefd
(Cooper-Martin, 1991; Goossens, 1993). Indien consumenten niet zozeer zijn geYnteres-
seerd in het probleemoplossende vermogen van produkten, zijn attributen die ant-
woorden geven op vragen als 'wat doet het produkt' of 'hoe werkt het' minder relevant
dan informatie over wat tijdens de consumptie kan worden ervaren.
Theoretische ondersteuning voor deze redenering kan worden gevonden in de zoge-
naamde 'means-endtheory' (Gutman, 1982; Reynolds en Gutman, 1988). In deze
benadering zijn consumenten niet zozeer geYnteresseerd in attributen op zich, maar in
de mogelijkheden die ze bieden: de benefits. Door de functionele en psycho-sociale
gevolgen die attributen kunnen hebben, krijgen ze voor een consument betekenis en
worden ze van belang. Functionele en psycho-sociale gevolgen moeten in deze theorie
op hun beurt bijdragen aan het bereiken van instrumentele en/of eindwaarden. Deze
geven aan wat een consument wil zijn. Attributen, gevolgen en waarden worden op
deze wijze beschouwd als de samenstellende delen van een doel-middelhierarchie.
Boeken moeten een plezierige, ontspannende leeservaring bieden of wellicht 66n of
meer van de functies vervullen die hierboven (§ 2.2.1.) zijn onderscheiden. Volgens
deze theorie zal een boekenkoper dan ook attributen evalueren die een indicatie kunnen
geven of deze gewenste leeservadngen optreden. Dit zijn niet de tastbare attributen die
indicaties geven over utilitaire functies.
Empirische ondersteuning voor de doel-middelbenadering kan worden gevonden in
diverse onderzoeken (zie b.v. Gutman en Alden, 1989; Asselbergs, 1992). Deze studies
hebben geen betrekking op boeken of andere 'hedonistische' produkten. Eerder
onderzoek (Storm en Luijten, 1985; Leemans, 1989; Leemans en Verdaasdonk, 1990;
Kamphuis, 1991; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) wijst echter uit dat boekenkopers
informatie uit tal van bronnen gebruiken over niet-fysieke attributen, zoals auteur en
genre. Daarnaast zal verderop (§ 3.3.3.) worden nagegaan of het onderscheid 'hedo-
nistische' versus ' utilitaire' functie gerelateerd     is     aan het gebruik van onderling
verschillende attributen.
Rond boeken treedt beeldvorming op: de reacties in de media, toekenning van prijzen
en de behandeling in de literatuurwetenschap leveren auteurs meer of minder roem op.
Zij zorgen ervoor dat sommige auteurs en boeken een reputatie van eigenheid en
kwaliteit krijgen. Ook deze beeldvorming indiceert het gebruik van niet-fysieke
attributen.
In publikaties van Ganzeboom (1984), Stoks (1989) en Kraaykamp (1993) wordt aan
boeken als statussymbool een belangrijke rol toegekend. Lezen wordt doorgaans gezien
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als een gewaardeerde intellectuele activiteit. Daarnaast geeft het lezen van de zo-
genaamde 'hogere literatuur' meer prestige dan de door sommigen verguisde genres
zoals streekromans en thrillers. Deze zouden alleen bestaande (voor-) oordelen beves-
tigen en te weinig intellectuele uitdaging bieden. Om deze reden zou status bepaalde
genrevoorkeuren mede kunnen motiveren. Ook bij de keuze van boeken binnen genres
speelt status soms een rol. Stoks (1989) noemt met name veel verkocht boeken die vele
pagina's tellen en een ingewikkelde structuur kennen die veel voorkennis veronderstelt.
Deze boeken lijken de functie te vervullen van tekens dat men snel de trend volgt. Dat
het bezit of het lezen van boeken verondersteld wordt status op te leveren wijst
eveneens op beeldvorming en dus op het belang van niet-fysieke attributen.
Status is echter niet altijd een motief om een bepaald boek te kopen. Lezen blijft een
solitaire bezigheid. Bovendien kunnen statusoverwegingen niet het hele scala aan
keuzes verklaren: consumenten kiezen soms voor weinig spraakmakende titels of
boeken die anderszins weinig lijken bij te dragen aan een nagestreefde status.

De kritiek van Holbrook en Hirschman met betrekking tot fysieke attributen moet op
twee punten worden genuanceerd. Zij beogen een strikte scheiding te maken tussen pro-
dukten met een utilitair karakter, waar het 'klassieke' informatieparadigma geldig zou
zijn en 'hedonistische' produkten zoals boeken, waar de 'experiential view' het correcte
kader zou definieren. Maar aan de consumptie van veel produkten kunnen zowel instru-
mentele als 'hedonistische' aspecten zitten. Dit is bijvoorbeeld bij kleding het geval
(Lofman, 1991). Wanneer de strikte scheiding tussen instrumentele en 'hedonistische'
consumptie niet is vol te houden, vervalt de grond om het gebruik door boekenkopers
van relatief objectieve en zelfs fysieke eigenschappen geheel uit te sluiten.
Fysieke aspecten van boeken bieden bovendien soms aanknopingspunten voor wat
tijdens het lezen kan worden vetwacht. Met name de kaft kan duidelijk maken tot welk
genre een boek kan worden gerekend, wat het onderwerp is en welke schrijfstijl is
gehanteerd. Dit kan onder andere door middel van de vormgeving zoals illustraties en
kleurstelling. Ook de titel en de naam van de auteur op de kaft kunnen informatie
bieden over de te verwachten leeservaring. De mogelijkheden om uit fysieke aspecten
van een boek indicaties te verkrijgen over de toekomstige leeservaring verschillen per
genre. Een blik op de kaften van boeken in een winkel maakt duidelijk dat spannende
en romantische boeken over het algemeen minder te raden over laten dan de meeste
literaire boeken. Bij de twee eerstgenoemde genres besteden uitgevers meestal meer
aandacht aan een herkenbare en consistente vormgeving (Neyssen, 1993b). De houding
van de man en de vrouw op de omslag van titels in het genre romantische fictie, en de
mate van ontkleding van het paar, indiceren bijvoorbeeld of het verhaal wel of geen
expliciete sex bevat.
Binnen een genre vergemakkelijken series de vorming van impressies over de inhoud.
Ook hier speelt herkenbaarheid een belangrijke rol. Series komen zowel bij spannende
en romantische boeken als bij literatuur voor. In het laatste geval gaat het overwegend
om series met goedkope herdrukken. Deze series beogen vooral tot uitdrukking te
brengen dat de consument goede waar voor relatief weinig geld krijgt aangeboden.

Holbrook en Hirschman (1982) zijn van mening dat keuzes van 'experiential products'
overwegend door exploratief gedrag of holistische impressies worden gemaakt. Bij deze
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wijze van besluitvorming wordt naar hun idee niet of nauwelijks gebruikt gemaakt van
informatie over boeken, laat staan over attributen daarvan.

Exploratief gedrag kan echter niet als de dominerende wijze van besluitvorming worden
beschouwd. De concentratie van de verkopen op een relatief klein deel van het aanbod

wijst erop dat een consument bij de meeste aankopen op zoek is naar specifieke
boeken. Dit verdraagt zich moeilijk met exploratief gedrag. Hiertegen pleit ook het
intensieve gebruik van informatie over boeken. De omvang en de snelle wisselingen in
het aanbod maken dit noodzakelijk. Het hoge prijsimago bevordert eveneens het ge-
bruik van informatie om het risico van een miskoop te reduceren. Vanwege hun
'hedonistische' functie zijn boeken voor consumenten interessante produkten. Ook dit
stimuleert de motivatie van boekenkopers om naar informatie over boeken te zoeken.

Hiervoor (§ 2.2.1.) is gezegd dat het verwerven van boeken kan samenhangen met
activiteiten die men binnen het beroep en/of de vrije tijd onderneemt. Deze verweven-
heid met andere activiteiten impliceert dat boeken niet alleen vanwege de 'hedonis-
tische' functie van belang kunnen zijn. Ook hierdoor kan een consument worden
gemotiveerd om informatie over boeken te gebruiken.

De gedachte dat 'hedonistische' produkten zoals boeken op grond van holistische
impressies worden gekozen is door Mittal (1988) uitgewerkt in zijn artikel over de
'affective choice mode'. Volgens Mittal is de 'affective choice mode een keuzeheuris-
tiek met de volgende drie kenmerken:

1. Holistische informatieverwerking: consumenten vormen overall impressies     van
alternatieven. Deze worden door een consument niet herleid tot wat Mittal 'discrete,
intrinsieke attributen' noemt. Hiermee bedoelt hij direct waarneembare en relatief
objectieve attributen. Mittal rekent overigens attnbuten zoals stijl eveneens tot
'holistische aspecten' van een produkt.

2. 'Self-focus': affectieve oordelen geven geen beschrijving van een object maar van
de relatie tussen een consument en het object. Deze relatie is volgens Mittal per
definitie subjectief van aard. Doordat een consument zich voorstelt hoe hij zal zijn
tijdens het produktgebruik wordt de nadruk verder gelegd op de consument zelf.

3.  De onmogelijkheid om het overall affectieve oordeel te verbaliseren of te verklaren.

Nauw verwant met de 'affective choice mode' is 'affect referral' (Wright, 1975). In
deze heuristiek verwerkt een consument eveneens nauwelijks informatie maar selecteert

op grond van een eerste indruk, vertrouwdheid of primaire aantrekkelijkheid.
De term 'holistische informatieverwerking' wordt door Mittal dubbelzinnig gehanteerd.
Enerzijds suggereert hij dat consumenten evaluatieve totaaloordelen over 'hedonis-
tische' produkten niet baseren op onderdelen daarvan. Hij houdt het anderzijds wel voor
mogelijk dat deze oordelen worden herleid tot attributen op een hoger abstractieniveau.
Wanneer consumenten de redenen voor hun overall affectieve oordeel niet onder
woorden kunnen brengen, kan moeilijk of misschien helemaal niet worden onderzocht
of overall affectieve oordelen wel of niet zijn gebaseerd op informatie over attributen.
Het blijft mogelijk dat deze oordelen zijn gevormd op grond van informatieverwerking.
Pieters en Van Raaij (1988) wijzen crop dat consumenten het evaluatieve totaaloordeel
onthouden en de redenen daarvoor vergeten. Desalniettemin wijst Mittal op het gevaar
dat verbale onderzoeksmethoden consumenten keuzes kan laten rechtvaardigen met
argumenten die buiten de onderzoekssituatie niet worden gehanteerd. Om deze reden
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zal bij de toepassing van verbale methoden terughoudendheid moeten worden betracht
bij het doorvragen naar de achtergronden van een keuze wanneer respondenten deze in
eerste instantie door middel van een evaluatief totaaloordeel hebben gemotiveerd.
De stelling dat consumenten subjectieve oordelen geven over produkten kan worden
onderschreven. Dit zal hierna (§ 2.3.1.) worden uitgewerkt. Op dit punt is er echter
geen tegenspraak met het informatieparadigma: ook Fishbein en Ajzen gingen hiervan
uit. Dat consumenten bij 'hedonistische' produkten in sterke mate verbeeldings-
processen ervaren, is vooralsnog meer een gissing dan een goed onderbouwd kenmerk
van keuzeprocessen bij dit type produkten.

De belangrijkste bijdrage van aanhangers van de 'experiential view' bestaat uit het
aangeven van de 'hedonistische' functie van boeken en het type attributen dat consu-
menten op grond van deze functie gebruiken wanneer keuzes worden gemaakt. Kopers
gebruiken voornamelijk niet-fysieke attributen, zoals de naam van de auteur en het
genre waartoe een boek behoort, die indicaties geven over wat van het lezen en het
bezit van boeken mag worden verwacht.
Op grond van bovenstaande argumenten wordt het idee dat keuzes vooral door explo-
ratief gedrag of door holistische impressies worden gemaakt hier niet overgenomen.

2.3. Informatie over boeken

2.3.1. Bestaande kennis over boeken

Boekenkopers beschikken over (ervarings-) kennis over het boekenaanbod. Deze kennis
wordt gebruikt in keuzeprocessen. Kennis over boeken vormt om deze reden onderdeel
van een model over keuzeprocessen van boekenkopers.
Indicaties voor het gebruik van kennis bij de aanschaf van boeken kunnen in een
beperkt aantal empirische studies worden aangetroffen. In deetrapport  16 van het struc-
tuuronderzoek boekenbranche (1979) wordt gemeld dat 242 van de 591 ondervraagde
bezoekers (41%) een boekwinkel betraden met het voomemen dEn of meer specifieke
boeken te kopen. Ook in de septembermetingen (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991)
wordt vermeld dat ongeveer 30% van de ondervraagden van tevoren een bepaalde titel
in het hoofd heeft en dat daarnaast eveneens ongeveer 30% voor een bepaald genre in
de boekwinkel komt. In een derde onderzoek gaf 61% van de ondervraagde kopers van
literaire boeken te kennen te weten welk boek ze wilden kopen of tenminste van welke
auteur ze van plan waren een boek aan te schaffen voordat ze de boekenwinkel binnen-
kwamen (Leemans, 1989). In alle gevallen is er sprake van het gebruik van kennis,
voordat een aankoop werd verricht. Deze kennis kan gebaseerd zijn op ervaring met de
gezochte boeken of op externe informatiebronnen.
Het belang van kennis die voortkomt uit ervaringen met het gebruik van boeken is
groot. Ongeveer de helft van de respondenten bleek tenminste een boek te kopen van
een auteur waarvan al eerder een boek was gelezen (Leemans, 1989). Kamphuis (1991)
rapporteerde dat 107 respondenten (55%) de keuze van een boek hadden gebaseerd op
positieve eerdere ervaringen met de auteur ervan. De ervaring die met cen auteur was
opgedaan werd bovendien het vaakst genoemd als informatiebron die was gebruikt ten
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behoeve van het zojuist aangeschafte boek.
Aan het gebruik van kennis, al dan niet gebaseerd op ervaring, kunnen twee aspecten
worden onderscheiden. Op de eerste plaats vormt kennis op zich informatie die in
keuzeprocessen kan worden gebruikt. Dit staat bekend als 'intern zoeken' (Engel et al.,
1986).
Daarnaast vormt bestaande kennis een kader waarbinnen informatie uit externe bronnen
wordt gernterpreteerd. De gedachte dat kennis een interpretatiekader vormt is eigen aan
theorieen die uitgaan van een schema-netwerkachtig model van het geheugen (Beijk en
Van Raaij, 1989; Sujan en Bettman, 1989; Asselbergs, 1992; Stayman et al., 1992).
Beijk en Van Raaij (1989) beschouwen schema's als associatie-netwerken rond een
object, de persoon zelf of andere personen, een idee. produkt situatie, gebeurtenis of
handeling. Schema's worden opgevat als georganiseerde kennisstructuren die de ver-
wachtingen binnen een domein representeren (Sujan en Bettman, 1989). Binnen het
'domein'   van een produktcategorie kan gedacht worden aan verwachtingen omtrent
typerende attributen, relaties daartussen alsmede relaties tussen de produktcategorie en
andere kennisdomeinen (Sujan en Bettman, 1989; Stayman et al., 1992). Associatieve
netwerken of schema's  zijn op basis van voorafgaande ervaringen gevormd (Beijk  en
Van Raaij, 1989; Sujan en Bettman, 1989). Eerder verwerkte informatie uit externe
bronnen is een belangrijke categorie voorafgaande ervaringen (Alba en Hutchinson,
1987).

Volgens Beijk en Van Raaij (1989) fungeren schema's als 'filter en als venster op de
wereld'. Consumenten zijn geneigd om signalen uit de omgeving zoveel mogelijk
vanuit bestaande schema's te interpreteren om ze vervolgens daarin te integreren.
Wanneer deze prikkels niet in een schema passen is de kans groot dat ze worden gene-
geerd of dat er een 'eigen' betekenis aan wordt gegeven. Andersom is het ook mogelijk
dat informatie wordt toegevoegd die feitelijk niet aanwezig is. Deze verschijnselen
verklaren volgens Beijk en Van Raaij (1989) waarom vertekening in de informatiever-
werking eerder regel dan uitzondering is. Discrepanties tussen informatie waarvan con-
sumenten volgens leden van de boekenbranche gebruik maken en die boekenkopers
daadwerkelijk gebruiken zijn dan zeer wel denkbaar. Om deze reden is het raadzaam
om bij onderzoek naar informatie die boekenkopers in keuzeprocessen gebruiken niet
teveel af te gaan op opvattingen die bij professionals in de boekenbranche hieromtrent
leven.

Door signalen uit de omgeving te integreren in schema's wordt de complexiteit van de
omgeving sterk gereduceerd, de noodzaak om voortdurend nieuwe dingen te leren
vermindert en er wordt orde gecreeerd in de chaos die de vele informatieprikkels snel
kunnen veroorzaken (Beijk en Van Raaij, 1989; Asselbergs, 1992). Schema's brengen
de gedragskosten van informatieverwerking terug tot een hanteerbaar en aanvaardbaar
niveau.

In de literatuur zijn voorbeelden te vinden van studies waaruit blijkt dat de interpretatie
van informatie over een produkt en daarmee de evaluatie ervan voor een decl afhan-
kelijk is van de produktcategorie waarin het produkt wordt ingedeeld (Sujan en Bett-
man, 1989; Pieters, 1991; Stayman et al., 1992). Dit wordt toegeSchreven aan produkt-
categorieschema' s: deze bevatten verwachtingen over typerende attributen van produk-
ten die tot de categorie worden gerekend. De plaatsing van een produkt in een categorie
zet als het ware een consument op een bepaald spoor. Boeken vormen hierop geen uit.
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zondering: kopers zeggen ook op genres te letten bij hun aankoopbeslissingen (Lee-
mans, 1989; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991). Vanwege de heterogeniteit in het
boekenaanbod is het wellicht juister om uit te gaan van meerdere genreschema's. Het is
mede om deze reden van belang te weten welke genre-indelingen boekenkopers ge-
bruiken. Van door boekenkopers gehanteerde genre-indelingen bestaat hooguit een
partieel beeld. Er mag immers niet van worden uitgegaan dat boekenkopers de genre-
indelingen die door professionals in de literatuurwetenschap en/of in het boekenvak
worden gehanteerd volledig en onvervormd overnemen: deze indelingen kennen
aanzienlijke onderlinge verschillen of zijn voor boekenkopers veel te gedetailleerd.

Samenvattend: kennis over boeken wordt hier opgevat als bruikbare informatie in
keuzeprocessen. De bestaande kennisstructuur vormt daarnaast een kader waarbinnen
informatie uit externe bronnen wordt waargenomen en gemterpreteerd.
Het eerste aspect vormt een onderdeel van de onderzoeksvraag: 'Welke informatie
gebruiken boekenkopers?' en is onderwerp van empirisch onderzoek. Kennis, en met
name kennis gebaseerd op ervaring, definieert een kenmerk van informatie over boeken,
op grond waarvan deze informatie nader kan worden getypeerd.
Drie punten met betrekking tot kennisstructuren van boekenkopers zijn voor het
empirisch onderzoek van belang. In de eerste plaats wordt uitgegaan van informatie
zoals boekenkopers die zelf omschrijven. Dit punt wordt verderop (§ 2.4.2.) uitgewerkt.
Daarnaast is het nuttig om bij de interpretatie van in empirisch onderzoek gevonden
informatie in het achterhoofd te houden dat deze informatie waarschijnlijk niet los kan
worden gezien van een kennisnetwerk. Wanneer een boekenkoper bijvoorbeeld aangeeft
te letten op de naam van de auteur, staat deze mogelijk ook voor een bepaalde

schrijfstijl, een genre of een zeker kwaliteitsniveau. Tenslotte kunnen (groepen van)
genrebenamingen gezien worden als meer specifieke interpretatiekaders. 'Genre' vormt
mede om deze reden een tweede kenmerk van informatie over boeken, op basis
waarvan deze kan worden gekarakteriseerd. Kennisstructuren van boekenkopers worden
verder buiten beschouwing gelaten.

2.3.2. Informatie uit externe bronnen

Kennis gebaseerd op ervaring is vaak een onvoldoende basis om keuzes te maken
(Verdaasdonk, 1989). In de meeste gevallen zoeken boekenkopers daarom ook in
externe bronnen naar informatie (Leemans en Verdaasdonk, 1990; Kamphuis, 1991).
Boekenkopers kunnen tevens 'hedonistische' motieven hebben voor het zoeken naar
informatie. Bestaande kennis hoeft niet bij alle keuzes een gelijke rol te spelen.
Consumenten kunnen soms ook afwijken van de welbekende wegen en bij tijd en wijle
boeken kopen waarmee ze minder of zelfs geen ervaring hebben opgedaan. Bij het
doorbreken van onbekende auteurs, succesvolle debuten en het ontstaan van nieuwe
trends zoals boeken over de Middeleeuwen, speelt informatie uit externe bronnen en
met name publiciteit vaak een grotere rol dan ervaring met boeken (Nijsen, 1988; Van
Eeden en Nijssen, 1993; Wheeler, 1993).
Een boekenkoper staat ruime informatie uit externe bronnen ter beschikking. Vrijwel
elk dagblad en opinieblad kent een boekenrubriek, waarin recensies en kortere berichten
over boeken voorkomen. Daarnaast plaatsen uitgevers juist op de boekenpagina's
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advertenties. Boekenprogramma's op radio en televisie berichten eveneens over titels en
hun auteurs. In de boekwinkel vindt een boekenkoper ook veel informatie: hij kan een
blik werpen in de etalage of op de tafels waar vooral bekend en actueel werk opvallend
wordt gepresenteerd, al of niet gerangschikt volgens een top-10. Daarnaast kan hij
vragen stellen aan het winkelpersoneel. een folder inzien of aandacht schenken aan een
buikbandje om een boek of de informatie op de omslag. Wanneer het boek niet is
geseald kan hij tenslotte ook een gedeelte ervan lezen.
Van deze informatiebronnen wordt vrij veel gebruikt gemaakt: Storm en Luijten (1985)
vermelden in hun studie dat 35% van de geinterviewde boekenkopers gevoelig is voor
informatie van vrienden en kennissen en dat 45% let op informatie uit niet-persoonlijke
bronnen zoals commerciele boodschappen en recensies over boeken. Uit een profiel-
schets van kopers van literatuur bleek dat zij gebruik maken van gemiddeld zeven tot
acht bronnen om zich over diverse literaire boeken te informeren (Leemans, 1989). Dit
is een hoog gemiddelde, zelfs voor een groep consumenten die gemiddeld bijna elke
week een boek aanschaft en zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijk-
heid dat een informatiebron bij een bepaalde aanschaf wel en bij de aankoop van een
ander boek niet wordt gebruikt. Verderop (§ 3.3.) zal bijvoorbeeld blijken dat respon-
denten voor de beschrijving van 66n boek in de evoked set gemiddeld twee tot drie
informatiebronnen hebben geraadpleegd.
Het gel,ruik van informatiebronnen blijkt te varieren, evenals het belang dat aan infer-
matie uit een bepaalde bron wordt gehecht (Leemans, 1989). De informatiebronnen zelf
verschillen wat betreft de hoeveelheid informatie die ze bieden en de aspecten waarop
de informatie betrekking heeft. Zo beperken advertenties zich meestal tot de titel, de
auteur en de prijs van een boek. Boekbesprekingen, boekomslagen en persoonlijke
informatiebronnen geven in de regel informatie over de auteur, het onderwerp en de
schrijfstijl. Toch kan dit per bespreking, omslag en persoonlijke informant sterk
wisselen.
De in keuzeprocessen gebruikte attributen zijn waarschijnlijk gedeeltelijk afhankelijk
van de informatie over bepaalde titels die een koper in geraadpleegde bronnen aantreft.
De varieteit in de hoeveelheid en het type informatie dat de diverse bronnen bieden,
gecombineerd met de hierboven vermelde verschillen in het gebruik van informatie-
bronnen, impliceren dat het al of niet gebruiken van de diverse informatiebronnen een
relevant persoonskenmerk is in onderzoek naar informatiegebruik door boekenkopers.

2.4. Attributen en informatie-items

2.4.1. Definities van informatie-items en attributen

Onder informatie wordt in de regel informatie over attributen verstaan. Het begrip
'attribuut' wordt echter op uiteenlopende manieren gedefinieerd. We zullen duidelijk
maken wat we onder 'informatie' en 'attributen' verstaan.
Peter en Olson (1990) definieren attributen als 'kenmerken van produkten'.    Deze
definitie is zo ruim dat alle mogelijke informatie betrekking heeft op attributen.
Dezelfde opvatting kan bij Grunert (1989) worden aangetroffen. Hij definieert attributen
als volgt 'Any aspect of the product itself or its use that can be used to compare
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product alternatives'.  In  dit boek wordt  de term 'informatie-item' gereserveerd  voor  alle

mogelijke aspecten van boeken en van het gebruik dat kopers in keuzeprocessen ervan
maken.
Grunert's definitie van attributen omvat benefits: met de term 'use' verwijst hij naar de
gebruiksmogelijkheden van produkten. In de means-endtheorie (Reynolds en Gutman,
1988) theorie speelt het onderscheid tussen attributen en benefits echter een essentiele
rol: attributen ontlenen in deze visie hun belang aan de mogelijkheden die ze bieden.
Consumenten zijn alleen geinteresseerd in attributen wanneer deze naar hun mening de
prestaties van het produkt beinvloeden. Benefits van boeken verwijzen derhalve naar
functies (zie § 2.2.1.). Voorbeelden van benefits zijn 'ontspanning', 'leesgenot' en
'esthetische ervaring' (Leemans en Verdaasdonk, 1990) maar ook omschrijvingen van
leesmomenten (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) en van meer functionele gebruiks-
doelen, zoals werk of studie. De gedachtengang van de means-endtheorie volgend,
worden omschrijvingen van benefits in dit boek niet tot attributen gerekend.
In navolging van Garner (1978) worden kwaliteitsoordelen of andere oordelen over het
boek als geheel hier niet als attributen beschouwd. Dit standpunt wordt ook ingenomen
wanneer deze oordelen aan informatiebronnen als personen of recensies worden ont-
leend. Omschrijvingen van genres verschillen van holistische oordelen over een boek.
Genres gelden als attributen.
Onder niet-attributen worden dus verstaan: totaaloordelen over boeken, al of niet
ontleend aan externe informatiebronnen en omschrijvingen van benefits. Hiertoe worden
zowel uiteenlopende functies van boeken (zie § 2.2.1.) als gebruiksmomenten gerekend.
Met gebruiksmomenten worden momenten van de dag en perioden van het jaar bedoeld                  A
waarop boeken worden gelezen. Over een attribuut wordt gesproken indien dit geen
oordeel  van het boek als geheel betreft maar een deelaspect of in Garner's termen een
component daarvan. Beide soorten informatie-items, dus zowel attributen als niet-
attributen, kunnen door boekenkopers worden gebruikt.
'Informatie' die boekenkopers in keuzeprocessen gebruiken  kan  nu  als volgt worden
omschreven. ' Informatie' is bestaande kennis over zowel attributen als niet-attributen.
'Informatie' is echter ook nieuwe kennis over (niet-) attributen die uit externe bronnen
wordt opgedaan.

2.4.2. Informatie-items toegekend aan boeken

Welke informatie-items gebruiken boekenkopers in keuzeprocessen? Uit eerder onder-
zoek (Storm en Luijten, 1985; Leemans, 1989; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) blijkt
dat de niet-fysieke attributen 'auteur', 'thema' en 'genre' bij het kopen van boeken

belangrijker zijn dan aspecten van de uitvoering en 'prijs'. Er is geen ander onderzoek
waaraan meer suggesties kunnen worden ontleend voor de informatie-items die boe-
kenkopers gebruiken. Veel respondenten gaven echter in de septembermetingen van
1990 (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) te kennen dat andere, vooralsnog onbekende

informatie-items bij het kopen van boeken worden gebruikt. Bestaand onderzoek kan
derhalve slechts zeer beperkt een antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag:
'Welke informatie-items gebruiken kopers in keuzeprocessen'?
Zoals gezegd (§ 2.2.2.) is de 'hedonistische' aard van de behoeften die door boeken
bevredigd moeten worden zodanig dat kopers niet uitsluitend taStbare, relatief objec-
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tieve en vaak fysieke attributen in beschouwing nemen. Daarnaast is betoogd (§ 2.3.1.)
dat kennis, gebaseerd op ervaring en 'genres' twee kenmerken van informatie over
boeken definieren, op grond waarvan deze nader kunnen worden getypeerd. In dezelfde
paragraaf is beargumenteerd dat het gebruik van fysieke attributen niet kan worden
uitgesloten. 'Fysieke' attributen vormen daarmee een derde karakteristiek van infor-
matie-items. Er resteert de vraag of aan de literatuur over 'experiential products' andere
Suggesties kunnen worden ontleend voor het type informatie-items dat consumenten van
deze produkten in keuzeprocessen gebruiken.
Wanneer consumenten in keuzeprocessen gebruik maken van attributen   van ' hedonis-
tische' produkten hebben deze in de visie van Hirschman en Holbrook (1982) cen
'symbolisch' karakter. Wat echter onder het 'symbolische karakter' van attributen moet
worden verstaan is onduidelijk: noch de symbolen zelf noch datgene waarvoor ze staan
worden door Hirschman en Holbrook duidelijk omschreven. Resultaten van onderzoek
ontbreken eveneens, vooral omdat aanhangers van de 'experiential view' weinig
onderzoek hebben verricht naar keuzeprocessen. Daarom is het onverstandig om in
onderzoek naar het gebruik van informatie door boekenkopers de aandacht te richten op
symbolen als specifieke kenmerken van attributen van boeken.
In recentere literatuur (Finn, 1985; Lefkoff-Hagius en Mason, 1990, 1993) kunnen
classificaties van attributen worden aangetroffen, die het verschil onderkennen tussen
overwegend utilitaire en 'hedonistische' functies van produkten: Deze classificaties
grijpen echter in belangrijke mate terug op het door Hirschman en Holbrook gemaakte
onderscheid tussen tastbare, fysieke en 'symbolische' attributen. Dit maakt   deze
classificaties evenzeer ongeschikt om informatie-items te typeren die boekenkopers
gebruiken. Derhalve biedt de literatuur over 'experiential products' geen verdere aan-
knopingspunten voor het type items dat boekenkopers gebruiken.
Bestaand onderzoek naar het kopen van boeken noch de literatuur over 'experiential
products' kan afdoende antwoord geven op de vraag welke informatie-items boeken-
kopers in keuzeprocessen gebruiken en op welke wijze deze kan worden getypeerd. Om
deze reden is besloten om boekenkopers te ondervragen over de informatie-items die zij
in keuzeprocessen hanteren.
De vraag kan worden gesteld of bevraging van boekenkopers een geschikte methode is
om inzichten te verwerven in het gebruik van informatie-items in keuzeprocessen.
Idealiter zouden argumenten voor het bevragen van boekenkopers moeten worden
ontleend aan onderzoek naar keuzeprocessen bij 'hedonistische' produkten. Dit
onderzoek is echter niet beschikbaar. Argumenten voor de gekozen methode worden
daarom ontleend aan de literatuur over keuzeprocessen bij andere produkten.
Hiervoor (§ 2.3.1.) is betoogd dat bestaande kennis een kader vormt waarbinnen
informatie uit externe bronnen wordt waargenomen en geinterpreteerd. Door de neiging
om informatie uit externe bronnen zoveel mogelijk in bestaande kennisstructuren in te
passen, is de kans groot dat boekenkopers informatie-items anders definieren dan leden
van de boekenbranche, onderzoekers of andere relatieve buitenstaanders. Vanwege de
kans op deze subjectieve vertekening wordt bij consumenten zelf gemeten welke
informatie-items zij in keuzeprocessen gebruiken.

' Classificaties die dit onderscheid niet maken, kunnen o.a. worden aangetroffen bij Van Raaij
(1977) en Leeflang (1987)
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Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of ondervraging van boekenkopers tot
voldoende valide en betrouwbare metingen leidt. De validiteit van de metingen kan op
diverse wijzen worden geschaad (zie b.v. Drenth, 1980). In de eerste plaats is het
mogelijk dat consumenten niet beschikken over de gevraagde informatie. In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een simulatie van het keuzeproces. Door het
keuzeproces te simuleren wordt de kans verkleind dat boekenkopers zich niet kunnen
herinneren welke informatie-items zij gebruiken. Het vermindert tevens de kans dat
respondenten zich tijdens de dataverzameling anders gedragen dan buiten de onder-
zoekssituatie (Grunert en Grunert, 1991).
Daarnaast is het mogelijk dat bevraging van consumenten op zich de validiteit van de
metingen in gevaar brengt. Tijdens de simulatie van het keuzeproces hebben boeken-
kopers te kennen gegeven welke informatie-items daarbij zijn gebruikt. Deze werkwijze
kan worden opgevat als een variant van verbale protocollen, waarbij gelijktijdig de in
keuzeprocessen gebruikte informatie wordt geinventariseerd. In de literatuur (zie b.v
Svenson, 1983; Ericsson en Simon, 1984; Biehal en Chakravarti, 1989) is een tendens
te bespeuren naar de opvatting dat het gebruik van verbale protocollen op zich de
validiteit niet in ernstige mate schaadt.
Volgens Grunert en Grunert (1991, p. 4) schaden dataverzamelingsmethoden die
onvoldoende uitgaan van de cognitieve structuur van de te onderzoeken consument in
ernstige mate de validiteit van metingen. Zij bevelen open interviewtechnieken aan.
wanneer niet kan worden beschikt over voldoende onderzoeksresultaten, op basis
waarvan gesloten vragen kunnen worden ontwikkeld. Dit vormt een additionele reden
om gebruik te maken van protocolanalyse, die immers als een vorm van open inter-
views kan worden beschouwd.
De betrouwbaarheid van verbale protocollen wordt in de literatuur (zie b.v. Svenson,
1983; Grunert en Grunert 1991) als minder problematisch beschouwd dan de validiteit.
Aan betrouwbare protocolanalyse wordt echter wel de voorwaarde gesteld dat de
verkregen data door tenminste twee personen onafhanketijk van elkaar worden geco-
deerd. Deze procedure is in het hoofdonderzoek gevolgd.

2.4.3. De invloed van persoonskenmerken op het gebruik van informatie-items

Uit diverse studies blijkt dat het gebruik van informatie in keuzeprocessen wordt
beinvloed door persoonskenmerken en taak- en contextvariabelen (zie b.v. Ford et al.,
1989 en Stokmans, 1991).
De belangrijkste taak- en contextvariabele is de complexiteit van het keuzeprobleem

(Ford et al., 1989, p. 83). Deze complexiteit wordt bepaald door het aantal alternatieven
en attributen. Van deze twee variabelen heeft het aantal alternatieven de meeste invloed
op de complexiteit van cen keuzeprobleem (Stokmans, 1988). Zoals eerder is gezegd in
§ 1.5.2., leert observatie van kopers in een boekhandel dat zij een flink aantal titels uit
het grote en snel wisselende boekenaanbod bekijken voordat de beslissing wordt
genomen welk boek wordt aangeschaft. Hierdoor zal meestal sprake zijn van een
complex keuzeprobleem in de hierboven bedoelde zin.
De meeste overige taak- en contextvariabelen zijn relevant wanneer experimenten
worden opgezet waarin de attributen van de alternatieven zijn gegeven. Dat is echter in
dit boek niet het geval.
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Veel persoonskenmerken die ook bij boekenkopers een rot spelen zijn al ter sprake
gekomen.
Eerder (§ 2.3.1.) is beargumenteerd dat bestaande kennis de perceptie en beoordeling
van informatie uit externe bronnen bernvloedt. 'Kennis' wordt hiermee een relevant
persoonskenmerk: verschillen in zowel de omvang als de inhoud van kennis kunnen
leiden tot onderscheid in de wijze waarop consumenten informatie over boeken,
waaronder attributen, definieren. In dit onderzoek is de aandacht gericht op de gevolgen
van verschillen in de hoeveelheid kennis voor het gebruik van informatie door boeken-
kopers.
Alba en Hutchinson (1987) vermelden dat consumenten met meer kennis een uitge-
breidere en verfijnder kennisstructuur hebben met meer (sub-) categorieen en meer
verschillende typeringen van produkten in een bepaald domein dan consumenten met
minder kennis van de produktklasse. Toegepast op boekenkopers zou dit impliceren dat
kopers met meer kennis het boekenaanbod in meer categorieen indelen en ook meer
attributen en wellicht andere informatie-items gebruiken om een titel te omschrijven
dan kopers met minder kennis.
Volgens Alba en Hutchinson (1987) neemt met het aantal produktgerelateerde erva-
ringen de kennis van een consument toe. Aanwijzingen dat deze ervaringen van invloed
kunnen zijn op het gebruik van informatie door boekenkopers kunnen worden gevonden
in de septembermetingen van 1990 (Stichting Speurwerk/NBLC 1991). Daarin wordt
gerapporteerd dat de frequentie waarmee boeken worden gekocht en gelezen van
invloed is op de gebruikte koopcriteria. Zo zeggen meer frequente kopers en leners te
letten op het genre, de bindwijze en de uitgever. Vrijwel alle negen in het onderzoek
gespecificeerde criteria worden door minder respondenten gebruikt die weinig boeken
kopen en lezen. Daardoor gebruikt deze groep een kleiner aantal keuzecriteria dan de
groepen die meer boeken kopen en lezen. De middengroep verschilt op dit punt niet
veel van de veelkopers en -lezers.
Boekenkopers vertonen verschillen in het aantal en soon infonnatiebronnen waarvan ze
gebruik maken. Daarnaast leveren de diverse informatiebronnen in wisselende mate
andersoortige informatie. Deze combinatie kan tot gevolg hebben dat de informatie die
een boekenkoper gebruikt wordt beinvloed door de specifieke informatiebronnen
waarover hij beschikt.
Ontspanning wordt vrijwel unaniem als de belangrijkste behoefte beschouwd die
boeken kunnen vervullen. Boeken kunnen echter ook een sociate jknctie hebben  of hun
nut bewijzen in werk Of studie. Te denken valt aan docenten Nederlands en letteren-
studenten. Deze twee groepen gaan vrijwel dagelijks om met boeken en kunnen als
'professionals' worden aangemerkt. Vooral vanwege de hoge graad van expertise zullen
deze 'professionals' waarschijnlijk meer en wellicht ook andere informatie over boeken
gebruiken dan 'niet-professionals'.
Sociaal-economische en demogra»che kenmerken van boekenkopers kunnen eveneens
effecten hebben op het gebruik van informatie-items. Capon en Burk (1980) rapporteren
een relatie tussen de hoeveelheid informatie die werd gezocht en de gebruikte keuze-
regel en de sociaal-economische positie van consumenten. In dit onderzoek is een
informatie-eenheid gedefinieerd als een attribuut van 66n alternatief. Het totaal aantal
informatie-eenheden is derhalve in deze studie gelijk aan het produkt van het aantal
attributen en alternatieven. Storm en Luijten (1985) vonden verbanden tuSSen geslacht,
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leeftijd en het lidmaatschap van boekenclub en openbare bibliotheek enerzijds en het
gebruik en belang van attributen van boeken anderzijds. Genrevoorkeuren blijken
eveneens te varieren met de opleiding en het inkomen van boekenkopers (Spek, 1991).

2.5. Het gefaseerde keuzeproces van boekenkopers

2.5.1.  Inleiding

In hoofdstuk 1 is beargumenteerd dat het hierarchische model van het keuzeproces
waarin alternatieven worden geevalueerd op een manier die door 660 lineair additieve
keuzeregel kan worden weergegeven, tekort schiet bij de beschrijving en verklaring van
het keuzeproces van boekenkopers.
In dit hoofdstuk wordt in de literatuur gezocht naar aanvullingen en verbeteringen van
het model. Dit model moet gebaseerd zijn op een adequate beschrijving van keuze-
gedrag van boekenkopers en hun gebruik van informatie.
Het model dat nu geschetst zal worden is niet gebaseerd op onderzoek naar boeken. Het
bevat echter geen assumpties die in het vorige hoofdstuk als problematisch zijn geken-
merkt en wordt voor een groot decl ondersteund door resultaten van empirisch onder-
zoek.

In  paragraaf  1.3.  zijn vijf fasen  in het keuzeproces onderscheiden. Zij zullen  bij  de
bespreking van de literatuur als kader fungeren. De behoeften die fictie voor vol-
wassenen kan vervullen zijn eerder besproken (§ 2.2.1.). Derhalve wordt aangevangen
met de fase waarin informatie wordt geevalueerd.

2.5.2. Evoked en reject set

In de regel bestaat de evoked set2 uit een klein deel van de op de markt beschikbare
alternatieven. Dit betekent dat naast de evoked set andere     ' sets' kunnen worden
onderscheiden. Brisoux en Laroche (1984) hebben een dergelijk uitgebreid model van
het categoriseringsproces van alternatieven ontwikkeld en in diverse empirische studies
getoetst. Het evaluatieproces van boekenkopers lijkt zeer geschikt om langs de lijnen
van dit model te worden gereconstrueerd.
Het boekenaanbod is dermate omvangrijk en wisselt zo frequent van samenstelling, dat
het grootste decl hiervan door een consument niet zal worden waargenomen. Deze titels
bevinden zich in de 'unawareness set' (Narayana en Markin, 1975). Brisoux en Laroche
(1980, 1984) beargumenteerden dat de gelimiteerde cognitieve capaciteit van consu-
menten tot gevolg heeft dat slechts een beperkte   deel   van   de

' awareness set' verder
wordt geevalueerd. Zij noemen de verzameling wel waargenomen maar niet verder
geevalueerde alternatieven   de '

foggy   set'. Deze wordt gekarakteriseerd door onduide-
lijke en vage concepten van de alternatieven. In feite weet een consument niet veel
meer dan dat zij bestaan. De 'processed set' werd door hen verder onderverdeeld in
drie categorieen: de 'evoked set', 'de reject set' en de 'hold set'. Positief geevalueerde

2 Sommige auteurs (zie b.v. Roberts, 1989) spreken niet over de 'evoked set' maar gebruiken in
plaats daarvan de term 'consideration set'.
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alternatieven, die in principe voor een aankoop in aanmerking komen, zijn te vinden in
de   'evoked set', terwijl de 'reject set' bestaat uit negatief geevalueerde alternatieven.
De  'hold set' bevat volgens hen behalve indifferente alternatieven ook alternatieven ten
opzichte waarvan een consument zowel positieve als negatieve attitudes heeft. De term
' attitude'   is hier ongelukkig gekozen, aangezien attitude een overall oordeel impliceert.
Het gaat veeleer om twijfelgevallen, waaraan zowel positieve als negatieve aspecten
zitten.

in een aantal studies. Deze studies hadden zowel betrekking op dagelijkse ge-
Het bestaan van de door beide auteurs onderscheiden sets werd empirisch aangetoond

bruiksartikelen (23 merken bier; Brisoux en Laroche, 1980) als op duurzame consump-
i

tiegoederen (15 kleurentelevisietoestellen; Church et al., 1985) en diensten (negen
commerciele banken; Laroche, Manning en Pasold, 1984). Het categoriseringsproces
door consumenten van alternatieve produkten of diensten volgens Brisoux en Laroche is
weergegeven in figuur 2.1.:

available set

1 1

unawareness set    .  .  .  .  . . -+    awareness set

T
1 1

....... foggy set   e .  ,  . -4 processed set

T
1 1

evoked set  +-,  ,-*  hold set   A. .-* reject set

(+)                    (+/-/0)                    C.)

Figuur 2.1.:    Het categoriseringsproces van alternatieve produklen of diensten volgens Laroche et
at.   (1984).

De stippellijnen in figuur 2.1. geven het dynamische karakter van het model weer. Zij
drukken de mogelijke relocatie uit van alternatieve titels. Zo lopen de boeken in de
'foggy set' een grote kans om na verloop van tijd te worden vergeten. Zij gaan dan tot
de 'unawareness set' behoren.
Volgens Brisoux en Laroche kunnen in het categoriseringsproces van alternatieven acht
sets worden onderscheiden. Hier is de aandacht gericht op informatie die wordt ingezet
om uit de processed set de evoked en de reject set samen te stellen of te wijzigen en
om keuzes uit de evoked set te maken. Het gaat immers om de wijze waarop boeken-
kopers informatie gebruiken in keuzeprocessen. Het gebruik van informatie impliceert
dat het alternatieven in de 'processed set' betreft.
Omdat relocatie van alternatieven over de evoked en reject set mogelijk is, valt niet
goed in te zien waarom voor twijfelgevallen een afzonderlijke set moet worden
onderscheiden. Daarnaast is het niet noodzakelijk dat alle alternatieven die zich in de
evoked of reject set bevinden in gelijke mate worden gewaardeerd of niet voldoen aan
66n of meer eisen. Over de indeling van een alternatief kan een consument met andere
woorden    meer of minder zeker    zijn. Het concept    'hold set' wordt derhalve    niet
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overgenomen. De evoked en de reject set blijven dan over. Alleen alternatieven die
doordringen tot de evoked set maken een kans om te worden gekozen. Alternatieven in
de reject set zullen waarschijnlijk juist vanwege het feit dat deze kennelijk niet de
moeite waard worden gevonden, vrij snel worden vergeten.

2.5.3. Keuzeheuristieken versus informatie-integratiestrategiein

Brisoux en Laroche beschrijven niet de processen waarin alternatieven worden inge-
deeld in 66n van de onderscheiden sets.
Een aantal auteurs (zie b.v. Alba en Chattopadhyay, 1985; Klein en Bither, 1987;
Hauser en Wernerfelt, 1990; Shocker et al., 1991) zijn echter van mening dat consu-
menten voor de samenstelling van de evoked set keuzeheuristieken toepassen. Alleen
bij keuzes uit de evoked set zouden het lineair additieve model of het multi-attribuut
attitudemodel kunnen worden gebruikt. Ook hier wordt het gebruik van keuzeheuris-
tieken echter als een reele optie beschouwd. De neiging om complexe keuzeprocessen
te vereenvoudigen verklaart volgens deze auteurs de toepassing van keuzeheuristieken
bij de samenstelling van de evoked set. Zoals eerder gezegd (§ 2.4.3. en § 1.5.2.)
bekijken boekenkopers in de regel een flink aantal titels voordat een keuze wordt
gemaakt. De samenstelling van de evoked set is hierdoor snel een complex proces.
Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of keuzeheuristieken het keuzeproces
vereenvoudigen of, anders gesteld, lagere gedragskosten met zich meebrengen. Voordat
we hiertoe overgaan worden hieronder de verschillen tussen het lineair additieve model
en keuzeheuristieken besproken.
Keuzeregels beschrijven de wijze waarop een consument informatie gebruikt om tot een
keuze te komen. In de literatuur worden diverse keuzeregels onderscheiden. Deze zullen
hier niet uitputtend worden besproken. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare
literatuur (Van Raaij, 1977; Bettman, 1979; Svenson 1983; Sujan, 1985; Wierenga en
Van Raaij, 1987; Payne et al., 1988; Ford et al., 1989; Bettman et al., 1990; Stokmans
1991). Volgens de meeste auteurs zijn er twee typen keuzeregels: informatie-integratie-
strategieen en keuzeheuristieken.
In een multi-attribuut attitudemodel gebruikt een consument informatie over alle door
hem relevant geachte attributen van alternatieven. Evaluaties van deze attributen
worden al dan niet gewogen gesommeerd tot een attitude. Het alternatief waarover de
gunstigste attitude bestaat heeft de grootste kans Om te worden gekozen.
In de nauw verwante lineair additieve regel worden alle relevant geachte attributen
gewogen naar belangrijkheid of gunstigheid en vervolgens eveneens gesommeerd. Op
deze wijze bepalen consumenten het subjectieve nut van alternatieven. Het alternatief
met het hoogste subjectieve nut heeft de grootste kans om te worden gekozen.
Het multi-attribuut attitudemodel en de lineair additieve regel behoren tot de klasse van
informatie-integratiestrategieen, waar naast sommering ook andere algebraische
operaties zijn toegestaan (Van Raaij, 1974; Anderson, 1981; Stokmans, 1991). Vanwege
de mogelijkheid dat een minder gunstige waarde op een attribuut wordt gecompenseerd
door een gunstige waarde op een ander attribuut worden informatie-integratiestrategieen
ook 'compenserende' keuzeregels genoemd.
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Uit het overzicht dat de hierboven genoemde auteurs geven blijkt dat keuzeheuristieken
zich onderscheiden van de zojuist beschreven informatie-integratiestrategieen op 660 of
meer van de volgende punten:

1. In plaats van het hoogste subjectief nut is het keuzecriterium als een drempel-
waarde gespecificeerd. Wanneer een alternatief niet aan een drempelwaarde voldoet
wordt het geelimineerd. In plaats van een drempelwaarde kan de keuze ook worden
gebaseerd op een superieure attribuutwaarde. Een voorbeeld hiervan is de disjunc-
tieve regel.

2.  Niet over alle relevant geachte attributen wordt informatie verwerkt maar over een
beperkt aantal of zelfs over 66n attribuut. Zo wordt volgens de conjunctieve regel
een alternatief geelimineerd zodra 66n drempelwaarde wordt overschreden. De
overige attributen zijn dan niet meer relevant. Om deze reden staan heuristieken
bekend als niet-compensatorische keuzeregels.

3. Attributen zijn geordend naar belangrijkheid. Alternatieven worden ofwel alleen
vergeleken op het belangrijkste attribuut ofwel op meerdere attributen die zijn
geordend naar belangrijkheid.

4. Informatie wordt niet per alternatief maar per attribuut verwerkt.

Bovengenoemde punten leiden ertoe dat keuzeheuristieken slechts een decl van de
beschikbare informatie gebruiken om tot een keuze te komen. Dit is de belangrijkste
reden waarom keuzeheuristieken minder gedragskosten vergen en het maken van een
keuze vereenvoudigen. Dit in tegenstelling tot informatie-integratiestrategieen die van
alle beschikbare informatie gebruik maken en daardoor meer mentale inspanning eisen.
Keuzeheuristieken worden soms opgevat als vuistregels (zie b.v. Bettman, 1979; Poiesz,
1989; Engel et al., 1993). Voorbeelden van dergelijke vuistregels zijn het gebruik van
de prijs of het land van herkomst van een produkt als indicatoren voor de kwaliteit. Bij
boeken kan men denken aan de nationaliteit van een auteur of aan de keuze van een
boek die louter is gebaseerd op de bekendheid van de auteur van de televisie of theater.
Ook de eerder besproken    (§     2.2.2.)

' affect referral' geldt    als een keuzeheuristick
(Wright, 1975; Wierenga en Van Raaij, 1987).
Diverse proces tracing studies (Ford et al., 1989) geven steun aan de veronderstelde
tendens om keuzeheuristieken te gebruiken bij de samenstelling van de evoked set.
Deze studies hebben geen betrekking op boeken. Maar zij laten wel zien dat consu-
menten bij complexe keuzeproblemen overstappen van de veel mentale inspanning
eisende informatie-integratiestrategieen naar eenvoudiger keuzeheuristieken. Voor de
vorming van de evoked set heeft er nog geen 'voorselectie' plaatsgevonden. De kans op
complexe keuzeprocessen is daarom in deze fase groter. Het gebruik van compensa-
torische informatie-integratiestrategieen wordt alleen gerapporteerd indien het aantal
alternatieven en beoordelingsdimensies gering is of nadat beide in eerdere fasen van het
keuzeproces sterk zijn gereduceerd, dus nadat de evoked set is gevormd. Deze
conclusie wordt getrokken in studies die gebruik maken van uiteenlopende typen
respondenten, produkten en methoden.
In een recente empirische studie van Bettman et al.3 (1990) wordt expliciet een relatie
gelegd tussen het gebruik van keuzeregels en de gedragskosten ervan bij verschillende

' Twee eerdere studies zijn van Wright (1975), en Bettman en Zins (1979).



46                                                                            2: het keuztproces van boekenkopers

aantallen alternatieven en attributen. Daartoe trachtten zij de gedragskosten te bepalen
die verbonden zijn aan de toepassing van een aantal keuzeregels. Bovendien is naar een
verklaring gezocht voor de gevonden verschillen in mentale inspanning. Gedragskosten
werden geoperationaliseerd als de tijd nodig voor toepassing van een keuzeregel.
Daarnaast gaven respondenten   op   twee   11-puntsschalen aan hoeveel inspanning   de
toepassing van een bepaalde regel naar hun mening had gekost.
Uit de studie blijkt dat toepassing van een lineair additieve regel met gewichten
verreweg de meeste mentale inspanning kost. Deze loopt bovendien snel op bij toename
van het aantal alternatieven en/of attributen, dus bij toenemende complexiteit van
keuzeproblemen. Het afzien van een weging van attributen naar belangrijkheid leidt in
de studie van Bettman et al. tot een halvering van de gedragskosten. Een aanzienlijke
verdere reductie wordt bereikt bij toepassing van keuzeheuristieken.
De verschillen in gedragskosten verklaren Bettman et al. uit het aantal en de aard van
de mentate operaties die de diverse keuzeregels vergen. Bettman et al. onderscheiden
een zevental van deze 'elementaire informatieprocessen'. Voorbeelden hiervan zijn
sommering van attribuutwaarden in de lineair additieve regel en de vergelijking van een
attribuut- met een drempelwaarde in de heuristiek die bekend staat als de conjunctieve
regel. Informatie-integratiestrategieen vereisen een groter aantal en bovendien meer
mentale inspanning vragende 'elementaire informatieprocessen' dan keuzeheuristieken.
De resultaten van de studie van Bettman et al. geven empirische steun aan de veronder-
stelde lagere gedragskosten van keuzeheuristieken.

Toch zat een boekenkoper zich niet alleen laten leiden door gedragskosten: het is
moeilijk voorstelbaar dat een boekenkoper meestal indifferent is ten opzichte van de
uitkomst van zijn keuze. De concentratie van de verkopen op een relatief klein deel van
het aanbod, bestaande genrevoorkeuren bij boekenkopers en het grote belang van
eerdere ervaringen wijzen eerder op het tegendeel. Het is daarom redelijk te veronder-
stellen dat doorgaans een acceptabele balans wordt gezocht tussen de tendens om de
gedragskosten te minimaliseren en de wens een bevredigende keuze te maken. Hierbij
spelen ook de prijs van een boek en persoonlijke kenmerken een rot: bij een lage prijs
is een boekenkoper eerder geneigd 'om een gokje te wagen' (Centrum voor Marketing
Analyses, 1990). In deze situatie is er ook minder reden om te zoeken naar informatie.
Het is echter niet eenvoudig om uit te maken wanneer een keuze door een consument
als bevredigend of zelfs als goed wordt ervaren. Hierover zijn ook minder eenduidige
onderzoeksresultaten beschikbaar. Het begrip 'bevredigende of goede keuze' is moeilijk
te operationaliseren en te meten.
De lineair additieve beslissingsregel en zijn varianten hebben zich bij sommige auteurs
tot norm ontwikkeld, aangezien alle relevante informatie over de alternatieven bij de
besluitvorming wordt betrokken (Johnson en Payne, 1985; Payne et al., 1988; Klein en
Yadav, 1989). Het alternatief dat op basis van deze regel wordt gekozen geldt in deze
optiek  als de 'beste' keuze.  Uit een aantal studies blijkt echter  dat meer informatie  in
sommige gevallen tot minder goede beslissingen leidt (Oskamp, 1965, Van Raaij, 19-
79). Dit maakt het maximale gebruik van beschikbare informatie als norm voor de
'kwaliteit van de keuze' kwestieus. Dit geldt zeker bij complexe keuzeproblemen waar
al snel sprake  is van 'information overload'.
Zelfs wanneer wordt uitgegaan van deze norm blijken heuristieken weinig onder te
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doen voor informatie-integratiestrategieen, indien ze sequentieel worden toegepast
(Paquette en Kida, 1988). Onder tijdsdruk blijken heuristieken in de regel beter te
voldoen aan deze norm dan afgebroken informatie-integratiestrategieen (Payne et al.,
1988).

Payne et al. (1988) vonden tevens dat taak- en contextvariabelen van invloed zijn op de
'kwaliteit van keuzes' die met behulp van heuristieken zijn gemaakt. De variabelen
tijdsdruk, de aan- of afwezigheid van inferieure alternatieven en de mate waarin alter-
natieven van elkaar verschillen zijn door hen onderzocht. Toename van tijdsdruk leidt
over het algemeen tot minder goede keuzes. Daarnaast leveren de meeste keuzeheuris-
tieken goede resultaten op wanneer inferieure altematieven aanwezig zijn en/of alter-
natieven veel van elkaar verschillen.
De suggestie dat keuzeheuristieken bij de categorizatie van titels worden gebruikt wordt
hier overgenomen. Bij de onderbrenging van alternatieven in de evoked of reject set is
snel sprake van een complex proces. Zeker bij boeken is hiervoor het grote aantal be-
schikbare alternatieven al voldoende reden. Het gebruik van heuristieken met hun
aanzienlijk lagere gedragskosten is hier waarschijnlijker dan de toepassing van de meer
mentale inspanning vergende informatie-integratiestrategieen. Bovendien is de kans op
inferieure alternatieven en op de grootste verschillen daartussen bij de samenstelling
van de evoked set het grootst. Hiermee is de kans dat heuristieken redelijke resultaten
oplevert hier eveneens het grootst. Informatie-integratiestrategieen kunnen voorkomen
bij het maken van een keuze uit de evoked set wanneer deze niet teveel alternatieven
bevat en een beperkte hoeveelheid informarie wordt gebruikt. De gedragskosten van
deze regels kunnen dan acceptabel zijn. Ook heuristieken kunnen in deze fase worden
gebruikt.

Bij de samenstelling van de evoked set en het maken van keuzes daaruit worden
verschillende keuzeregels toegepast. Het is mogelijk dat sommige informatie geschikter
is voor de samenstelling van de evoked set en andere voor het maken van keuzes hier-
uit. Sommige informatie leent zich wellicht beter voor de eliminatie van alternatieven
en andere informatie voor beslissingen om alternatieven tot de evoked set toe te laten.
Een aantal voorbeelden  kan dit verduidelijken.  In de septembermetingen   van   1990
(Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) en in de studie onder kopers van literatuur (Lee-
mans, 1989) was het genre 66n van de meest genoemde koopcriteria. Vrijwet alle
boekenkopers noemen 660 of meer genres waarvoor zij geen belangstelling hebben.
Deze genres zullen niet worden gebruikt om boeken in de evoked set af te wegen.
Omdat deze genres kennelijk niet gewaardeerd worden, worden ze waarschijnlijk eerder
gebruikt om titels te elimineren. Dit voorbeeld geeft tevens aan dat van zulke genres
waarschijnlijk geen gebruik wordt gemaakt om titels op te nemen in de evoked set.
Dezelfde redenering kan worden gevolgd voor weinig gewaardeerde auteurs, een aspect
dat in dezelfde studies wordt genoemd. De redenering kan ook worden omgedraaid:
geliefde genres, goede recensies en in de ogen van boekenkopers gereputeerde auteurs
maken meer kans om gebruikt te worden bij beslissingen om een boek toe te laten tot
de evoked set. Van deze informatie-items kan ook gebruik worden gemaakt bij het
maken van een keuze uit de evoked set.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat het riskant is om aan te nemen dat dezelfde
informatie wordt gebruikt bij zowel de eliminatie als selectie van alternatieven alsmede
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bij het maken van een keuze uit de evoked set.
Op grond hiervan worden drie gebruikswijzen van informatie onderscheiden:

1.   Selecteren van titels voor opname in de evoked set.
2.   Elimineren van titels. Deze boeken komen in de reject set terecht.
3.   Kiezen van een boek uit de evoked set.

Het onderscheid tussen deze drie gebruikswijzen sluit niet uit dat dezelfde informatie
meer dan 66n functie vervult. Er wordt echter niet bij voorbaat vanuit gegaan dat
informatie in alle gevallen alle drie onderscheiden gebruikswijzen heeft.
Zoals al gezegd (§ 2.5.2. en § 1.5.2.) is het onwaarschijnlijk dat een boekenkoper een
hierarchisch keuzeproces doorloopt waarin alternatieven worden geevalueerd op een
manier die door 6dn lineair additief model kan worden weergegeven.
In diverse empirische studies wordt melding gemaakt van een gefaseerd keuzeproces
(zie b.v. Wright 1975; Wright en Barbour, 1977; Van Raaij, 1977; Hauser, 1978;
Lahdenpaa en Lehtinen, 1983; Sudstom, 1987; Stevenson, 1990 en Stokmans 1991).
Een gefaseerd keuzeproces biedt meer mogelijkheden om informatie over een groot en
snel wisselend boekenaanbod te verwerken: door minder informatie tegelijkertijd te
verwerken worden de grenzen die door een beperkte capaciteit, motivatie en gelegen-
heid worden gesteld minder snel overschreden. Een gefaseerd keuzeproces past ook
beter bij een sequentiele structuur van informatie. Het gefaseerde karakter houdt tevens

rekening met het voorkomen van 'ongoing search': het zoeken naar informatie zonder
het oogmerk een aankoop te verrichten. Een aankoopbeslissing kan in deze gedachten-

gang immers in een latere fase worden genomen. Om deze redenen geeft een model dat
de mogelijkheid open laat om op meer dan 66n tijdstip informatie te verwerken
waarschijnlijk een betere beschrijving van keuzeprocessen van boekenkopers.
De onderbrenging van titels in een evoked set en in een verzameling niet-acceptabele
titels, suggereert eveneens een model waarin informatie sequentieel wordt verwerkt.
Klein en Bither (1987) bijvoorbeeld argumenteren dat consumenten die complexe koo-
pbeslissingen moeten nemen - waarbij veel alternatieven en/of attributen in het geding
zijn - zelden alle alternatieven compleet evalueren, maar om het beslissingsproces te
vereenvoudigen, in de eerste fase van het keuzeproces een 'cut off, met andere
woorden een keuzeheuristiek, hanteren om acceptabele van niet-acceptabele alter-
natieven te scheiden. Definitieve keuzes kunnen worden gemaakt door toepassing van
zowel keuzeheuristieken als door het lineair additieve model.
Het betoog van Klein en Bitter impliceert dat in complexe keuzeprocessen een
onderscheid gemaakt moet worden tussen een fase waarin de evoked set wordt
samengesteld en een fase waarin uit de evoked set een keuze wordt gemaakt. Zo kan
tevens tegemoet worden gekomen aan de kritiek van Laroche en Brisoux (1989) dat het
lineair additieve model geen rekening houdt met het onderscheid tussen alternatieven in
en buiten de evoked set. De noodzaak om het keuzeproces door beperking van het
aantal overwogen alternatieven te vereenvoudigen is het grootst bij de samenstelling
van de evoked set. Klein en Bither stellen daarom terecht dat het samenstellen van een
relatief beperkte evoked set en het gebruik van keuzeheuristieken daarbij wordt
gemotiveerd door de behoefte om het keuzeproces te vereenvoudigen.
De fase waarin de evoked set wordt samengesteld wordt hierna aangeduid  als  'fase  1'.
Deze kan maar behoeft niet meermalen te worden doorlopen. Zolang informatie-
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verwerking betrekking heeft op deze fase, ligt de keuze niet vast en kan de samen-

stelling van de evoked set desgewenst ingrijpend worden gewijzigd. In deze zin zijn
beslissingen over de samenstelling van de evoked set tamelijk vrijblijvend. Zodra een
keuze uit de evoked set wordt gemaakt, wordt gesproken over de tweede fase van het
evaluatieproces. Deze keuze is minder vrijblijvend. Zo moet geld voor het uitverkoren
boek worden betaald.
Wanneer een boekenkoper informatie verwerkt uit externe bronnen wordt deze
gerntegreerd in de bestaande kennisstructuur. Deze verandert hierdoor in min of
meerdere mate. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op de inhoud van de evoked
set alsmede op de eigenschappen die op grond van de informatie uit externe bronnen
aan titels worden toegekend. Het is ook mogelijk dat bestaande opvattingen over deze
titels worden versterkt. Indien tevens een aankoop wordt verricht, zal in de regel op een
zeker tijdstip ook ervaring worden opgedaan met het aangeschafte boek. Deze erva-
ringen beinvloeden de kennisstructuur.

2.5.4. Keuze van een boek

Aanschafbeslissingen (fase 2) kunnen in beginsel op elk moment worden genomen.
Wanneer keuzeheuristieken worden toegepast lijkt satisficing behaviour het meest
waarschijnlijk gehanteerde keuzeprincipe: wanneer een consument verwacht dat de
meest geprefereerde titel in de evoked set, zoals die op een zeker tijdstip bestaat, in
voldoende mate de moeite waard is om aan te schaffen zal deze worden gekocht. Bij
kopers die hun evoked set nog wijzigen op de aankoopplaats, ontstaat dit moment ter
plekke. Bij kopers die speciaal voor een bepaald boek komen is deze beslissing
genomen voordat de winkel werd betreden of een boek uit de catalogus werd besteld.
Indien een informatie-integratiestrategie bij het maken van een keuze uit de evoked set
wordt gebruikt, kan een koper zich in deze fase laten leiden door het keuzeprincipe
'maximaal nut'. Bedacht moet echter worden dat vooraf, bij de samenstelling van
evoked set, waarschijnlijk keuzeheuristieken zijn gehanteerd. Nutsmaximalisatie in de
eerste fase wordt dan gecombineerd met 'satisficing behaviour' in de tweede fase van
het keuzeproces.

2.5.5. Evaluatie na de aankoop

In een klassiek informatieparadigma vergelijkt een consument de daadwerkelijke
prestaties van het aangekochte produkt met de verwachtingen die hij voor aankoop over
het functioneren daarvan had opgebouwd. Discrepanties tussen verwacht en daad-
werkelijk functioneren leiden in deze visie tot een zekere mate van (dis-) satisfactie (zie
b.v. Oliver, 1980; Tse en Wilson. 1988) en tot bijstellingen van het oordeel over het
produkt en zijn attributen.
Een boekenkoper stuit op moeilijkheden wanneer hij verwachtingen wil vergelijken met
ervaringen. Vooraf bestaat er immers een aanzienlijke mate van onzekerheid over wat
tijdens het lezen kan worden ervaren. Duidelijke maatstaven om ervaringen mee te
vergelijken ontbreken.
Daarnaast hoeven boekenkopers niet altijd of in gelijke mate behoefte te hebben aan
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duidelijke verwachtingen omtrent de leeservaring. Een bepaalde graad van onzekerheid
kan soms ook positief en te voorspelbare boeken kunnen negatief worden gewaardeerd.
Volgens Holbrook en Hirschman (1982) kunnen tijdens de consumptie van 'hedonis-
tische' produkten bij een consument tal van responsen optreden: 'hedonistische'
responsen zoals plezier en (ont-) spanning, maar ook andere emoties als sympathie of
antipathie. Daarnaast kunnen verbeeldingsprocessen zich voordoen zoals identificatie
met beschreven personen. Aangezien het lezen van een boek als een vorm van
'hedonistische' consumptie wordt beschouwd zouden deze responsen volgens Holbrook
en Hirschman ook bij boekentezers kunnen optreden.
Er zijn een aantal studies verricht naar de aard van ervaringen bij de consumptie van
'hedonistische' produkten zoals boeken en films (zie b.v. Hirschman, 1985; Graesser et
al., 1989; Schoenmakers, 1990). Deze studies verschaffen hierover echter onvoldoende -
duidelijkheid. De aard van de consumptie-ervaringen blijft verder buiten beschouwing.
Welke responsen ook mogen optreden, zij zullen waarschijnlijk altijd in min of
meerdere mate positief of negatief worden gewaardeerd: juist het positieve of negatieve
element van de leeservaring is bruikbaar in latere keuzeprocessen. Daarbij is het ook
niet nodig dat een koper zich precies de aard van zijn eerdere ervaringen herinnert (zie
b.v. Pieters en Van Raaij, 1988).
Bij sommige veel verkochte boeken kan getwijfeld worden of deze zijn aangeschaft om
te lezen. Stoks (1989) noemt met name boeken die vele pagina's tellen en een ingewik-
kelde structuur kennen die veel voorkennis veronderstelt. Veeleer lijken deze boeken de
functie te vervullen van statussymbool en van een teken dat men snel de trend volgt.
De mate waarin verwachte reacties van relevante personen daadwerkelijk optreden
bepaten dan voornamelijk de (on-) tevredenheid. In dit boek staat deze sociale functie
van boeken echter niet centraal.
De sociale functie van boeken wordt wel anderszins bij het onderzoek betrokken.
Gedoeld wordt hier op reacties van anderen, waarvan het oordeel van belang wordt
geacht of op prijs wordt gesteld. Dergelijke aanbevelingen kunnen als informatie in
keuzeprocessen worden gebruikt.

Het keuzeproces van boekenkopers wordt schematisch als volgt weergeven:

t
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kennis- -,-   zoeken naar verwerken van -:_ keuze -,_ evaluatie

structuur informatie informatie keuze

1 1                                                                              1                                                                                                                                                1
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Figuur  2.2.:   een  cyclisch  model  van  het  keuzeproces  van  boekenkopers.
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2.6. Samenvatting

In paragraaf 2.5. is een gefaseerd model van het keuzeproces van boekenkopers
geschetst. In dit model zijn twee aspecten van kennis van belang namelijk: kennis als
een vorm van informatie en kennis als interpretatiekader. Een belangrijke bron van
kennis wordt gevormd door ervaringen die met boeken zijn opgedaan. In de regel zal
ook naar informatie uit externe bronnen worden gezocht. De als een netwerk opgevatte
structuur van kennis vormt daarbij het uitgangspunt. Dit uitgangspunt impliceert tevens
dat wordt uitgegaan van informatie zoals boekenkopers die zelf omschrijven en dat
informatie samenhangen vertoont.
Het model gaat expliciet uit van de mogelijkheid dat fase tan meermalen wordt
doorlopen. In deze fase worden boeken die voor aanschaf in aanmerking komen,
onderdeel van een evoked set. Op deze wijze wordt het keuzeproces vereenvoudigd. In
de tweede fase van het keuzeproces wordt een keuze gemaakt uit de alternatieven die
zich op dat moment in de evoked set bevinden. Met de daarop volgende positieve of
negatieve evaluatie zal in de regel rekening worden gehouden wanneer later opnieuw
keuzes worden gemaakt. Dit is een tweede vorm van terugkoppeling in het model.
Informatie heeft als doel boekenkopers beter in staat te stellen te voorzien in over-
wegend 'hedonistische' behoeften, die vooralsnog worden aangeduid als 'ontspanning'.
Het onderbrengen van alternatieven in de evoked en reject set is vanwege het grote
aantal titels dat wordt bekeken doorgaans een complex keuzeprobleem. Heuristieken
brengen lagere gedragskosten met zich mee en zijn daarom zeer geschikt om te
gebruiken bij de vorming van een evoked set. Hiervoor zijn ook empirische aan-
wijzingen gevonden.

Drie manieren om informatie te gebruiken worden onderscheiden:

1.   Selecteren van titels voor opname in de evoked set.
2.   Elimineren van titels. Deze boeken komen in de reject set terecht.
3.   Kiezen van een boek uit de evoked set.

Een aantal persoonskenmerken kunnen het gebruik van informatie door boekenkopers
bernvloeden. Deze kenmerken zijn: de hoeveelheid kennis en daaraan gerelateerde
variabelen zoals de frequentie waarmee boeken worden gekocht en gelezen alsmede het
aantal geraadpleegde informatiebronnen; de professionele omgang met boeken en
achtergrondkenmerken zoals opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en lidmaatschap van
een boekenclub en de openbare bibliotheek.

Aanhangers van de 'experiential view' zijn van mening dat produkten zoals boeken
overwegend door exploratief gedrag of holistische impressies worden gemaakt.
Hiertegen zijn argumenten ingebracht.
De 'hedonistische' functie van boeken impliceert dat tastbare, relatief objectieve en
fysieke attributen een ondergeschikte rol zullen spelen in keuzeprocessen van boeken-
kopers. Dit type attributen kan wel van belang zijn indien hiervan implicaties over
bijvoorbeeld het genre of de inhoud kunnen worden afgeleid. Ze kunnen dan indicaties
geven over de leeservaring.
Verdedigers van de 'experiential view' vestigen de aandacht op andere dan fysieke



52                                                                            2: het keureproces van boekenkopers

attributen die bij het kiezen van 'hedonistische' produkten van belang kunnen zijn.
Voorbeelden van zulke attributen, ontleend aan onderzoek naar boeken kopen, zijn
'auteur', 'genre' en 'thema'.
Bestaand onderzoek en de literatuur over 'hedonistische' produkten geven onvoldoende
inzicht in het gebruik van informatie door boekenkopers. In de volgende hoofdstukken
zal daarom het onderzoek worden beschreven waarin kopers zijn bevraagd over hun
gebruik van informatie in keuzeprocessen. Aan het onderzoek naar boeken kopen
kunnen twee kenmerken van informatie over boeken worden ontleend op grond
waarvan deze kan worden getypeerd. Deze kenmerken zijn het genre en de auteur.
Daarnaast kunnen fysieke attributen en kennis als additionele kenmerken worden
beschouwd. Mogelijke andere kenmerken moeten aan het empirische onderzoek worden
ontleend.
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Hoofdstuk 3

Gebruik van informatie-items bij de perceptie van boeken

3.1. Inleiding

De literatuur over componenten van beslissingsprocessen biedt nauwelijks aanknopings-
punten om uit te maken welke infonnatie boekenkopers in keuzeprocessen gebruiken.
Bestaand onderzoek naar keuzegedrag van boekenkopers biedt evenmin duidelijke aan-
knopingspunten en geeft veeleer indicaties over informatie die een geringe rol speelt in
het besluitvormingsproces. De onduidelijkheid over de informatie die bij het kopen van
boeken wordt ingezet, is het belangrijkste motief geweest om een voorstudie te
verrichten. Deze moet een eerste beeld opleveren van de informatie die boekenkopers
in keuzeprocessen gebruiken.
De resultaten van het vooronderzoek zijn vervolgens gebruikt om een lijst van infor-
matie-items op te stellen, die in de simulatie van het keuzeproces aan een steekproef
van boekenkopers is voorgelegd. Door middel van deze lijst wordt een meer gestan-
daardiseerde meting beoogd van de informatie die boekenkopers gebruiken. Dit tweede

vervolgonderzoek vormt het onderwerp van hoofdstuk 4.
De inventarisatie van de informatie die boekenkopers in keuzeprocessen gebruiken heeft
alleen betrekking op boeken in de evoked set. Over informatie die kopers gebruiken bij
het samenstellen van de evoked set zullen hier geen uitspraken worden gedaan.
Een tweede opmerking betreft het karakter van het vooronderzoek. Zoals de titel van dit
hoofdstuk suggereert, hebben de gegevens betrekking op de informatie die kopers
onderscheiden bij de perceptie van boeken. Er is niet expliciet gevraagd naar informatie
die ingezet wordt om een keuze te maken. Hierbij is uitgegaan van de gebruikelijke
veronderstelling dat informatie die gehanteerd wordt bij de perceptie van alternatieven
tevens grotendeels dezelfde informatie is die gebruikt wordt in keuzeprocessen (zie b.v.
Wierenga en Van Raaij, 1987, p. 102).
Gegevens over de perceptie van boeken in de evoked set zijn verzameld op het moment
van de aankoop. Op dat moment is het onwaarschijnlijk dat de informatie die is
gehanteerd om een aankoopbeslissing te nemen voor een belangrijk deel is vergeten.
Dit verkleint de kans dat de bovenstaande assumptie wordt geschonden. Tevens wordt
hierdoor de kans gereduceerd dat belangrijke informatie-items in de op te stellen lijst
ontbreken.
Deze voorstudie beperkt zich niet tot fictie geschreven voor volwassenen. Ze heeft ook
betrekking op informatieve en kinderboeken. Deze drie soorten boeken worden om
verschillende motieven aangeschaft. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat andere
informatie wordt gebruikt. Indien dit het geval is kan hieraan een additioneel argument
worden ontleend om het onderzoek te beperken tot fictie geschreven voor volwassenen.
In dit hoofdstuk zal daarom worden nagegaan of de drie onderscheiden categorieen
boeken door verschillende informatie-items worden getypeerd.
In het vorige hoofdstuk (§ 2.4.3.) zijn een aantal persoonskenmerken besproken die
naar verwachting het gebruik van informatie door boekenkopers beinvloeden. Gezien de
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hierboven gelegde relatie tussen informatie bij de perceptie van boeken en informatie
gebruikt in keuzeprocessen zal gezocht worden naar verbanden tussen deze persoons-
kenmerken en de informatie-items waarmee boeken worden gekarakteriseerd.

3.2. Methode van onderzoek

3.2.1. Respondenten

In  paragraaf  1.6.  is  de onderzoekspopulatie afgebakend tot particuliere kopers,  die  een
fictie-titel voor volwassenen ten behoeve van zichzelf kopen. In deze voorstudie is een
ruimere onderzoekspopulatie genomen: de steekproef bevat ook kopers van kinder- en
informatieve boeken. In twee van de drie gevallen hadden de kopers echter ook een
fictie-titel voor volwassenen in hun evoked set: Van de 224 beschreven boeken vallen
er 102 (46%) onder deze categorie.
Op basis van de NUGI-codes is bepaald of een boek behoort tot de categorie kinder-
boeken, informatieve boeken of fictie voor volwassenen. Deze code bevindt zich op of
in het boek of kan worden opgezocht in de Boekvoorraadcatalogus van het Centraal
Boekhuis. Bijlage 3.1. geeft een overzicht van de NUGI-codes van de boeken waarover
de respondenten zich dienden uit te spreken. Buitenlandse boeken kennen uiteraard
geen Nederlandse genre-indeling. Niettemin was het in alle voorkomende gevallen
duidelijk of het wel of niet fictie voor volwassenen betrof.
De respondenten waren bezoekers van de algemene boekhandel Gianotten in Tilburg2.
Op of voor het moment van betalen is om medewerking gevraagd. Van donderdag 5 tot
en met zaterdag 7 oktober 1989 zijn op deze wijze 82 respondenten geworven. Door de
wijze waarop respondenten zijn geworven bestaat de steekproef automatisch uit kopers.

3.2.2. Methode van dataverzameling en beschrijving van het interview

Wanneer een boekenkoper mee wilde werken, is hem gevraagd of hij ook andere
boeken had overwogen om aan te schaffen dan het boek of de boeken die hij wilde
kopen. Indien dit het geval was, zijn deze boeken uit de boekwinkel opgehaald en naast
elkaar gelegd op een tafel. De evoked set van een respondent bestaat hierdoor uit 66n
of meer boeken die de respondent wilde kopen en eventueel uit 66n of meer boeken die
hij overwogen heeft om aan te schaffen. Om de lengte van het interview binnen
aanvaardbare grenzen te houden, zijn maximaal vijf boeken gebruikt. De evoked set
van drie respondenten (4%) bestond uit meer dan vijf boeken. Bij deze respondenten
zijn de gekochte boeken en een random selectie van de niet-aangeschafte boeken in het
interview gebruikt.
Door deze operationalisatie van het begrip 'evoked set' en door de werving van
respondenten in een boekhandel, konden alleen boeken, die de winkel op dat moment
in voorraad had, decl uit maken van de evoked set. Het assortiment van de boekhandel

1  De evoked set van 14 respondenten (17%) bestond uit louter informatieve boeken; van 13 alleen
uit kinderboeken (16%).
2 In Tilburg bestaat ook een wetenschappelijke boekhandel Gianotten.
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is echter omvangrijk en wordt regelmatig aangepast. Daarom wordt aangenomen dat
deze voorraad een redelijke afspiegeling vormt van het boekenaanbod dat een koper in
de regio Tilburg op dat moment kon aantreffen. De beschreven procedure heeft daar-
naast voordelen: ook niet-gekochte boeken, die decl uit maken van de evoked set
kunnen worden gebruikt in het interview.
Er zijn half-gestructureerde mondelinge interviews afgenomen. Vanwege de fiexibiliteit
van de methode en de mogelijkheid om een toelichting te geven is gekozen voor een
mondeling interview. Weiers (1984) noemt als additionele voordelen de bevordering
van de bereidheid om mee te werken en de mogelijkheid om lange interviews af te
nemen. Het interviewprotocol bestaat uit drie onderdelen en is als bijlage opgenomen in
bijlage 3.2.. Hieronder zullen alleen de vragen worden besproken, die data hebben
opgeleverd die later in de analyses zijn gebruikt.
Het eerste deel bestaat uit de inleiding en de registratie van kenmerken van de boeken
in de evoked set, zoals auteur, titel en uitgever. Het genre is bepaald op basis van de
NUGI-code. In de inleiding is de omvang van de evoked set genoteerd en gevraagd of
de respondent van plan was een bezoek te brengen aan de boekhandel en Un of meer
(specifieke) boeken te kopen. De ervaring die kopers met een specifiek boek hebben
opgedaan is eveneens bevraagd in het eerste decl van het interview. Deze ervaring is
geoperationaliseerd door de vraag of een respondent een titel in de evoked set heeft
gelezen en door de vraag of eerder een boek van dezelfde auteur was gekocht.
Het tweede decl vormt de kern van het interview. Aan de respondenten is gevraagd om
elk boek in de evoked set in eigen bewoordingen te typeren. De evoked set van 58
respondenten (71%) bestond uit twee of meer boeken. Deze respondenten is ook
gevraagd om paarsgewijs en eveneens in eigen bewoordingen de verschillen en daarna
de overeenkomsten tussen de boeken aan te geven. Op deze wijze zijn drie verschillen-
de metingen verkregen van de informatie-items die kopers onderscheiden bij de
perceptie van boeken. Bij de 24 respondenten (29%) met 66n boek in de evoked set kon
uiteraard slechts over de beschrijving van dat ene boek worden beschikt.
Het derde deel van het interview beoogt de relevante persoonskenmerken te meten.
Kennis over het boekenaanbod en over de wijze waarop efficient een keuze kan worden
gemaakt zijn variabelen die zich niet eenvoudig uniform in vragen laten meten. Kennis
vormt bovendien niet het hoofdonderwerp van deze studie maar wordt beschouwd als
een beinvloedende variabele. Centraal staat daarbij de invloed van de hoeveelheid
kennis op de hoeveelheid en soort informatie, die boekenkopers gebruiken.
De hoeveelheid kennis is indirect gemeten door middel van drie variabelen. Deze drie
variabelen zijn het aantal boeken dat het afgelopen jaar is gekocht en gelezen en de
frequentie waarmee een boekhandel wordt bezocht. Daarbij is uitgegaan van de
veronderstelling dat naarmate een consument meer boeken koopt en leest en vaker de

,
boekhandel bezoekt de hoeveelheid kennis toeneemt.
Procedurele kennis is, grotendeels om dezelfde redenen, evenmin rechtstreeks gemeten.
De twee vragen 'hoe gemakkelijk kunt u in de boekwinkel de boeken vinden die u
zoekt?' en 'hoe moeilijk was het om een keuze te maken?' beogen indirect verschillen
in procedurele kennis te meten. Bij deze operationalisatie is verondersteld dat meer
procedurele kennis tot uiting komt in een grotere vaardigheid om keuzes te maken.
Naar het gebruik van informatiebronnen is rechtstreeks gevraagd. De onderscheiden
bronnen zijn ontleend aan een eerder onderzoek onder kopers van literatuur (Leemans,
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1989). De 'kwaliteitskranten' en de meeste opiniebladen bieden veel informatie over
boeken. Daarom is tevens gevraagd welke kranten en opiniebladen door een respondent
worden gelezen.
Naar het voorkomen van een sociale functie en de bruikbaarheid van het boek voor
werk of studie is eveneens rechtstreeks gevraagd. Dit geldt ook voor het lidmaatschap
van de openbare bibliotheek en van een boekenclub, voor de branche waarin men
werkzaam was of de studie die men volgde en voor de algemene achtergrondken-
merken: leeftijd, hoogste opleidingsniveau en geslacht.

3.3. Beschrijving van de steekproef

Omdat er sprake is van een willekeurige steekproef onder bezoekers van een boek-
handel, is de representativiteit van de steekproef niet gegarandeerd. De representativiteit
van de steekproef kan op een beperkt aantal achtergrondkenmerken worden beoordeeld
door de frequentieverdelingen hiervan te vergelijken met landelijke gegevens (Stichting
Speurwerk, 1989, 1992). Deze frequentieverdelingen zijn weergegeven in tabel 3.1.:

Tabel 3.1.:  Vergelijking van achtergrondkenmerken van de steekproef met  landelijke data

kenmerk respondenten steel*roef vooronderzoek Speurwerk / NIPO

gestacht: man 46% 41%'
vrouw 54% 53%

opleiding: lot'!bo 3% 24%'
mbo 5% 18%
havo/vwo 11% 34%
hbo 45% 16%
WO 33% 7%
anders / geen opgave 4% 2%

leeftijd: Um 17 jaar 2% 59;
18-24 jaar 22% 1890

25-39 jaar
2990

42% 32%
40-59 jaar 29%
59+ 5% 17%

gemiddeld 24 jaar 40 jaar

gemiddeld in boekhandel:
elke week 35% 17%-

eens per twee weken 30% 12%
eens per maand 17% 37%
eens per kwartaal 11% 18%

eens per half jaar 3% 11%

eens per jaar 2% 6%

*   Bron: Septembenneting 1989 (n=612), Stichting Speurwerk betreffende het Boek (uitvoering
NIPO).

**   Bron: Septembermeting 1992 (n=755), Stichting Speurwerk betrejIende het Boek (NIPO).
Data betreffen alleen kopers die minstens tknmaal per jaar in de boekwinkel komen.
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Boekenkopers met een wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding zijn oververtegen-

woordigd in onze steekproef. Zij bevat ook meer jongere kopers en kopers die elke
week of eens per twee weken de boekhandel bezoeken. Het laatste verschil komt voort
uit de werving van respondenten in een boekhandel. Kopers die geen gebruik maken
van de boekhandel kunnen daardoor geen decl uit maken van de steekproef, terwijl
kopers die regelmatig een boekhandel bezoeken een meer dan proportionele kans
hebben om benaderd te worden gedurende de drie dagen dat de data zijn verzameld.
Gemiddeld zeggen de respondenten 29 boeken per jaar te kopen en 45 boeken te lezen.
Hierbij is sprake van een scheve verdeling: ongeveer 60% van de respondenten koopt
66n  tot  20  en  75%  66n  tot 30 boeken  per jaar. Daartegenover staan   11   respondenten

(15%) die meer dan 50 boeken per jaar aanschaffen.
Dat er gemiddeld meer boeken worden gelezen dan gekocht lijkt strijdig met de eerder
(§ 2.2.1.) geponeerde stelling dat over het algemeen meer boeken worden gekocht dan
gelezen. Gemiddeld worden jaarlijks ongeveer 35 boeken geleend. Wanneer hiermee
rekening wordt gehouden, overtreft het aantal verworven boeken ruimschoots het aantal
gelezen boeken. Ongeveer 60% van de steekproef is lid van de openbare bibliotheek.
Wellicht dat een relatief groot deel van deze respondenten behoort tot de groep die
door Stichting Speurwerk (1992) wordt omschreven als 'frequent lezende bibliotheek-
leden die regelmatig   of  zeer vaak boeken koopt'.   Ook de meeste niet-leden   van   de
openbare bibliotheek behoren waarschijnlijk tot de frequente boekenkopers. Ook op dit
punt is de steekproef niet representatief.
Gemiddeld hebben de respondenten gebruik gemaakt van drie tot vier informatie-
bronnen. De spreiding rond dit gemiddelde is aanzienlijk: uitgedrukt in de range
bedraagt deze acht bronnen en gemeten door de standaarddeviatie ongeveer twee
informatiebronnen. Per boek hebben zij gemiddeld twee tot drie informatiebronnen
gebruikt. De meeste respondenten blijken zich in de boekhandel te informeren: 51%
zegt te bladeren in boeken, 46% raadpleegt de omslag en 42% besteedt aandacht aan de
etalage, displays of aan tafels waarop boeken horizontaal en derhalve opvallender
worden gepresenteerd. Recensies, boekrubrieken en personen zijn eveneens belangrijke
informatiebronnen: door 43% respectievelijk 39% van de respondenten zijn deze
bronnen geraadpleegd bij 66n of meer boeken in de evoked set. Folders (20%),
boekenprogramma's op televisie (17%) en advertenties (13%) spelen een geringere rol.
Driekwart van de respondenten lezen de Volkskrant en/of het NRC-Handelsblad, twee
'kwaliteitskranten' die veel informatie over boeken geven. Opiniebladen die eveneens
veel informatie over boeken bieden, worden minder gelezen: 40% van de respondenten
leest Vrij Nederland, De Tijd, De Haagse Post of de Groene Amsterdammer; 27% leest
twee of meer van deze vier opiniebladen. Deze percentages liggen ruim boven het
gemiddelde bereik onder de Nederlandse bevolking. Deels wordt dit veroorzaakt door
het gemiddeld veel hogere opleidingsniveau van de respondenten. Daarnaast speelt
waarschijnlijk het door Verdaasdonk (1989) geuite vermoeden een rol: namelijk dat de
keuze van deze dagbladen en opiniebladen mede is gebaseerd op de informatie die daar
over boeken kan worden aangetroffen.
Vrijwel alle respondenten bleken van plan te zijn de boekhandel te bezoeken (98%) en
een boek te kopen (93%). Ruim de helft (5590) kwam voor 6dn of meer specifieke
titels. Het laatste resultaat geeft steun aan de opvatting dat in veel gevallen gebruik
wordt gemaakt van kennis, die is opgedaan voordat de boekhandel wordt betreden.
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De meeste respondenten gaven te kennen de boeken in de boekwinkel makkelijk te
kunnen vinden (90%) en makkelijk een keuze te kunnen maken uit het aanbod (86%).
Deze hoge percentages zijn waarschijnlijk terug te voeren op de gemiddeld hoge
frequentie, waarmee jaarlijks een boekwinkel wordt bezocht: 82% bezoekt minstens
66nmaal per maand een boekwinkel en 65% tenminste 66nmaal per twee weken. Bogers
(1992, p. 41) vond in een onderzoek naar het imago van dezelfde boekhandel als
waarin de respondenten voor dit vooronderzoek zijn geworven, dat ongeveer de helft
van de klanten meer dan 50% van alle boeken die zij aanschaffen bij Gianotten koopt
(44%) en vaker dan 18 keer per jaar deze boekhandel bezoekt (54%). Het is dan niet
vreemd dat de meeste ondervraagde boekenkopers de weg in deze boekwinkel goed
kunnen vinden.
Acht respondenten volgden ten tijde van het vooronderzoek een letterenopleiding, twee
zaten  in het boekenvak  en drie waren leraar Nederlands van beroep.  Deze 13 respon-
denten (17%) gaan uit hoofde van hun studie of beroep vrijwel dagelijks om met
boeken. Van alle respondenten verricht tenslotte 54% betaalde arbeid, studeert 43% en
heeft 17% een andere hoofdactiviteio.
Onze steekproef is op de meeste kenmerken in wisselende mate niet-representatief. De
steekproef bestaat disproportioneel uit frequente boekenkopers en wordt getypeerd door
daarmee verbonden kenmerken, zoals een hoger opleidingsniveau, een veelvuldiger
bezoek aan de boekhandel en het gebruik van meer informatiebronnen dan de modale
Nederlander.
Verderop (§ 3.4.4.) zal echter blijken dat deze persoonskenmerken geen of een beperkte
invloed hebben op het gebruik van informatie over boeken. Daarnaast betreft het een
steekproef ten behoeve van een vooronderzoek. In dat geval behoeft aan de represen-
tativiteit geen al te groot belang worden gehecht.

3.4. Informatie die kopers onderscheiden bij de perceptie van boeken

3.4.1. Codeerstrategie en analysemethode

De op antwoordformulieren geregistreerde data zijn met behulp van het interview-
programma 'THIS' (Inter/View, 1990) in de computer ingevoerd. De typeringen van de
boeken in de evoked set en de beschrijvingen van de verschillen en overeenkomsten
tussen boeken zijn letterlijk genoteerd en vervolgens zonder verdere bewerking als tekst
ingevoerd. Hierna zal kortweg gebruik worden gemaakt van de term 'beschrijvingen'.
Daarna zijn deze beschrijvingen ingedeeld in een categorie. Deze categorieen worden
hierna informatie-items genoemd. Elk informatie-item vormt een variabele die twee
waarden kan aannemen: het item is bij de beschrijving van een bepaald boek door een
respondent wel of niet gebruikt.
Bij het coderen is gepoogd zoveel mogelijk van de bewoordingen van de respondenten
bij de definitie van de informatie-items te behouden. Dit kwam in essentie neer op de
creatie van informatie-items door middel van het overnemen van Wn of meer steek-
woorden van datgene wat de respondent heeft gezegd.

3 Dit betekent dat 14% 2 hoofdbezigheden combineert.
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Nu ontstond het volgende probleem: in min of meerdere mate hebben de respondenten
beschrijvingen gehanteerd die op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar waarvan niet
met zekerheid kan worden vastgesteld of deze beschrijvingen duiden op verschillende
informatie-items of slechts op afwijkende bewoordingen van in essentie hetzelfde
informatie-item.
Dit probleem zou zich niet, of in mindere mate, hebben voorgedaan, indien kon worden
beschikt over een theorie, die in voldoende mate specificeert welke categorieen worden
onderscheiden en welke criteria bij de indeling worden gehanteerd. Een dergelijke
theorie ontbreekt echter. In het vorige hoofdstuk is betoogd dat vanwege de verschillen
met produkten die voornamelijk een nuttigheidskarakter hebben, een zeer beperkt
beroep kan worden gedaan OP theorieen en onderzoek die zich hierop hebben gericht.
Bovendien is gebleken dat bestaande indelingen hooguit beperkte aanknopingspunten
bieden  om door boekenkopers gebruikte informatie te typeren: de classificatieschema' s
van attributen die ook bedoeld zijn voor produkten met 'hedonistische' functies, bestaan
uit onduidelijk omschreven categorieen en ontberen heldere demarcatielijnen.
Vooral om deze reden is voor een pragmatische oplossing gekozen. Besloten is om een
terughoudende opstelling te kiezen en alleen twee beschrijvingen tot hetzelfde infor-
matie-item te rekenen, wanneer ze naar het oordeel van de onderzoeker duidelijk
synoniem waren. Zo zijn 'poezie' en 'gedichten' tot hetzelfde informatie-item gerekend.
Deze handelswijze heeft tot gevolg dat het aantal onderscheiden informatie-items snel
oploopt. In deze voorstudie wordt geen gebruik gemaakt van analysetechnieken waarbij
het aantal gespecificeerde informatie-items aan een limiet is gebonden. Inzoverre is een
groot aantal informatie-items niet problematisch. Anderzijds is het weinig informatief
om lange lijsten van items te presenteren die door 66n of twee respondenten zijn
gebruikt om boeken te typeren. Veel van deze items kunnen worden opgevat als
specifieke beschrijvingen van het thema of onderwerp, de schrijfstijl, het type auteur of
van de uitvoering van het boek. De beschrijving 'dood' en 'conflict tussen moeder en
dochter' bijvoorbeeld kunnen worden gezien als specificaties van het meer algemene
attribuut 'onderwerp' of 'inhoud'. Overall kwaliteitsoordelen over het boek zijn
eveneens op diverse wijze beschreven. Bijlage 3.3. geeft een overzicht van deze speci-
fieke beschrijvingen en de informatie-items waartoe ze zijn gerekend.
Er zijn echter ook weinig voorkomende beschrijvingen waarbij moeilijk enige verwant-
schap kan worden ontdekt. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in de restcategorie
'overige informatie-items'.
De gekozen pragmatische oplossing heeft het risico dat de gevonden informatie-items
door de idiosyncratische interpretatie van de onderzoeker worden vertekend weliswaar
beperkt maar niet geelimineerd. Om dit risico verder te limiteren dienen de ruwe data
door minimaal twee personen onafhankelijk van elkaar te worden gecodeerd (zie b.v.
Drenth, 1980; Grunert en Grunert, 1991). De berekende intercodeurbetrouwbaarheid is
vervolgens een maat voor de intersubjectiviteit van de codering. De aanbevolen
procedure zal in het hoofdonderzoek worden gevolgd. De voorstudie is immers veeleer
bedoeld om een voorlopig en globaal beeld te geven van informatie die boekenkopers
in keuzeprocessen gebruiken. Zolang er geen belangrijke informatie-items over het
hoofd worden gezien, behoeft geen groot gewicht te worden toegekend aan de moge-
lijkheid dat sommige beschrijvingen ten onrechte tot een bepaald item worden gere-
kend. Gezien het oogmerk van de voorstudie zijn onder- of overschattingen van de
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mate waarin gecodeerde informatie-items door respondenten zijn genoemd minder
bezwaarlijk.

Vierentwintig respondenten (29%) hebben niet meer dan 660 boek voor aanschaf
overwogen. Het aantal respondenten uit deze groep dat een informatie-item al of niet
heeft genoemd kan direct worden afgelezen uit de frequentieverdelingen van de
informatie-items die gebruikt zijn bij de beschrijving van dit boek. De evoked set van
de overige 58 respondenten (71%) bevatte twee of meer boeken. In deze groep kan
hetzelfde informatie-item bij dezelfde respondent vaker voorkomen: bijvoorbeeld bij de
typering van een boek en bij de beschrijving van het verschil tussen twee boeken.
Om te bepalen 6f een respondent een bepaald informatie-item wel of niet heeft gebruikt
is het voldoende als dit tenminste 66nmaal is genoemd. Wanneer de evoked set uit vijf
boeken bestond, moest de respondent vijf typeringen geven en 10 verschillen alsmede
10 overeenkomsten tussen paren boeken beschrijven. Eenzelfde informatie-item kan
hierdoor over maximaal 25 variabelen zijn verdeeld. SPSS bevat een datatransformatie,
die een variabele creeert die aangeeft of een item tenminste 66nmaal is genoemd of
technischer uitgedrukt tenminste 66nmaal de waarde '1' aanneemt bij deze variabele.
De hieronder weergegeven resultaten betreffen deze nieuw gecreeerde variabele.
Het vooronderzoek betreft een momentopname bij een beperkte steekproef van
boekenkopers die in 66n boekhandel zijn ondervraagd. Dit betekent dat een geYnter-
viewde boekenkoper alleen het boek of de boeken heeft beschreven die op dat moment
deel uitmaakten van de evoked set. Dezelfde koper kan van andere informatie gebruik
maken, wanneer een keuze gemaakt wordt uit andere boeken. Bovendien kan niet
worden uitgesloten dat boekenkopers die zelden of nooit een boekwinkel bezoeken en
die daarom niet of nauwelijks in de steekproef zijn vertegenwoordigd boeken op een
min of meer afwijkende wijze beschrijven. De hieronder weergegeven resultaten
moeten daarom met enige voorzichtigheid worden geinterpreteerd. De beperkte omvang
van de steekproef (n=82) vormt een additionele reden om de hieronder weergegeven
resultaten als globale schattingen op te vatten.

3.4.2. Een overzicht van de gepercipieerde informatie-items

De codering van de beschrijvingen van de respondenten en de daarop volgende
datatransformatie hebben geresulteerd in 42 onderscheiden informatie-items. Tabel 3.2.
geeft een beeld van de mate waarin respondenten deze informatie-items hebben
genoemd. In deze tabel zijn informatie-items die niet door minimaal vier respondenten
zijn genoemd en die een gemeenschappelijke component bevatten samengevoegd. Zo
vormen de genres detectives, thrillers, science fiction en spionageromans Un item.
'Spanning' is als gemeenschappelijke element van deze genres beschouwd.
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Tabel 3.2.:  Overzicht van de mate waarin informatie-items door respondenten zijn genoemd

informatie-item aantal respondenten idem in %

1, kort verhaal - (1) roman                                 25                          31%
2. (vrouwen-) literatuur                                            21                              26%
3.  realisme - fantasie                                     17                        21%
4.       historisch - recent                                                                                                          16                                                                   20%

5.  moeilijk / zwaar                                              16                            20%
6.     humor                                                                                                                     13                                                        16%

7.   makkelijk / vlot                                                   13                              16%
8. (auto-) biografie                                                                               11                                                 13%

9. poezie                    9         11%
10. spannend                       9           11%
11. detective. thriller, s.f. of spionage                            5                                6%
12. overige genres                                         13                        16%

Totaal genres fictie voor votwassenen                       61                                  74%

13.  thema of onderwerp*                                                48                                 59%
14. herkenbaar thema                                          8                          10%

Totaal thema                                        51                      62%

15.  meer van de auteur gelezen                                16                            20%
16. type auteur*                                            16                       20%
17. kent auteur (nieO                                             15                            18%
18. dezelfde auteur                                                                                               11                                                         13%

19. goed auteur                                             8                        10%
20.  bekend of beroemd auteur                                          6                                   7%

Totaal auteur                                              38                         46%

21. schrijfstijl*                     28           34%
22. kent schrijfstijl                                                 4                             5%

Totaal schrijfstijl                                       31                        38%

23. uitvoering*                     23           28%
24.  dikker of dunner                                                        8                                  10%
25. kaft 4             5%

Tomal uitvoering                                         29                          35%
26. onderwerp informatie                                        15                            18%
27.  informatief boek                                                       12                                  15%
28.    studieboek                                                                                                           11                                                         13%

29. kwaliteit informatie                                           5                             6%
Totaal informatief of studieboek                                24                                  29%

30. kinderboek                      20            24%
31. leeftijd lezer                                                    8                            10%
32.   plaatjes- of kijkboek                                                        8                                     10%

Totaal kinderboek                                        23                          28%

33. aangeraden                      5            6%
34. veel publiciteit / in top-10                                      5                                6%
35. recensie gelezen / op t.v. gezien                                 4                                   5%

Totaal verwijzing informatiebronnen                       12                               15%
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informatie-item aantal respondenten idem in %

36. kwaliteit* 21 26%
37.  prijs van het boek                                            19                            24%
38. titel 7             9%
39.  ken boek niet                                                   6                             7%
40. taal                         5           6%
41. uitgever

21%
4             5%

42.  overige informatie-items**                            17
aantal respondenten                                         82                       100%

*   Zie voor de diverse omschrijvingen van dit item: bijtage 3.3.-
**  Bekroond. al of niet gelezen. smaak van de cadeau-ontvanger, serie, nieuwsgierig, impulsaan-

koop, cadeag blijvende waarde en film gezien

Uit tabel 3.2. kan worden opgemaakt dat de respondenten de 211 boeken in hun evoked
sets door middel van veel verschillende informatie-items hebben beschreven. Twee-
enveertig verschillende informatie-items gaat het gebruikelijke aantal ruim te boven. In
het overzichtsartikel over proces tracingstudies vermelden Ford et al. (1989) bijvoor-
beeld gemiddeld   10  tot   11   attributen. Gemiddeld hebben onze respondenten   zes   tot
zeven beschrijvingen genoemd (6,7) ongeacht het aantal boeken in de evoked set; dit is
gemiddeld twee tot drie (2,7) per boek. Dit aantal is in vergelijking met de aantallen
attributen die in twee studies worden gerapporteerd (Bettman en Sujan, 1987; Gertzen,
1992) eerder aan de lage kant. De studies waaraan hierboven wordt gerefereerd betref-
fen uiteenlopende duurzame consumptie- en dagelijkse gebruiksgoederen. 'Hedonis-
tische' produkten zoals boeken ontbreken in deze onderzoeken.
De combinatie van veel verschillende informatie-items en een gemiddeld aantal van zes
tot zeven beschrijvingen leidt tot lage frequenties per genoemd informatie-item: van de
42 items worden er twee door meer dan eenderde van de respondenten genoemd. Van
de overige 39 items wordt er adn door 31% genoemd.   10  door  20   tot  30%,   17   door   10
tot 20% en 13 door minder dan 10% van de respondenten. Bijlage 3.3. toont bovendien
dat de twee meest genoemde informatie-items, 13 'thema of onderwerp' en 21 'schrijf-
stijl', een algemeen karakter hebben, waaronder   tal van specifiekere beschrijvingen
schuil gaan.
De verklaring hiervoor kan gedeeltelijk worden gezocht in de grote diversiteit van de
211 boeken die zijn beschreven. Sommige informatie-items lijken hierdoor bij uitstek
geschikt om boeken behorende tot een bepaald genre te beschrijven. Item 22 'geschikt
voor een bepaalde leeftijd' en item 17 'onderwerp informatie' bijvoorbeeld lijken alleen
relevant voor kinder- respectievelijk informatieve boeken.
Van de 42 infurmatie-items omschrijven 15 items een genre. Uit tabel 3.2. blijkt
bovendien dat kinder- en informatieve boeken verder kunnen worden onderverdeeld
naar bijvoorbeeld leeftijd respectievelijk onderwerp. Het centrale kenmerk van genres is
dat ze individuele boeken op grond van gemeenschappelijk kenmerken groeperen. Deze
kenmerken bepalen tevens de grenzen van het genre: boeken die hierdoor niet of onvol-
doende worden getypeerd worden  tot een ander genre gerekend. Het voorkomen  van   15
en wellicht meer genres duidt daarom eveneens op een vrij grote mate van hetero-
geniteit in de beschreven boeken. Wanneer boeken relatief veel van elkaar verschillen,
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kan worden verwacht dat respondenten deze ook door middel van veel verschillende
kenmerken typeren. Daarnaast nemen genrebenamingen ruim eenderde van het totaal
aantal items voor hun rekening. Met name deze items brengen de verschillen tussen
boeken tot uitdrukking.
Deze resultaten roepen de vraag op of boeken die tot een bepaald genre kunnen worden
gerekend door verschillende informatie-items worden getypeerd. In paragraaf 3.3.3. zal
mede om deze reden gezocht worden naar verschillende typeringen van kinder- en
informatieve boeken en fictie voor volwassenen. Een verdere opsplitsing van de laatste
categorie boeken ware wenselijk, maar is om praktische redenen niet uitvoerbaar. Voor
dit doel zou alleen van de beschrijvingen van het eerste boek in de evoked set gebruik
kan worden gemaakt . De diverse genres zijn daarin te marginaal vertegenwoordigd om
zinvolle vergelijkingen te kunnen maken.
Het relatief grote aantal genoemde informatie-items kan ook mede zijn veroorzaakt
doordat boekenkopers verschillende aspecten onderscheiden aan dezelfde of min of
meer vergelijkbare boeken: de ene koper kan bijvoorbeeld bij een boek van de auteur
Marilyn French deze schrijfster noemen terwijl voor een ander 'vrouwenliteratuur' het
meest typerende kenmerk van dit boek is.
Op welke wijze kunnen de in tabel 3.2. vermelde informatie-items verder worden
gekarakteriseerd?
In de eerste plaats blijkt dat h'sieke  attributen  veel zijn genoemd. Het betreft weliswaar
niet meer dan drie items. Deze drie attributen worden echter door 35% van de respon-
denten genoemd. Alleen genres, het thema of onderwerp en de auteur worden vaker
genoemd. De meer 'hedonistische' functie van boeken sluit derhalve het gebruik van
fysieke attributen niet uit. Hierbij dient te worden aangetekend dat de evoked set van
sommige respondenten (deels) bestond uit kinder- en informatieve boeken, waaronder
kunstboeken. Voor deze categorieen boeken lijkt de uitvoering van groter belang dan
voor fictie voor volwassenen.
In een aantal informatie-items komt ervaring met boeken tot uitdrukking. Dit geldt voor
de items 'meer van de auteur gelezen' en 'al gelezen'. In de items 'kent auteur', 'goed
auteur', 'kent schrijfstijl' en 'mooie schrijfstijl' kdo ervaring met boeken tot uitdrukking
komen. In deze items kan ook worden verwezen naar informatie die een respondent
6ver het boek heeft verwerkt. Dit gebeurt expliciet bij de items 'recensie gelezen / op
T.V. gezien', 'veel publiciteit / in top-10' en 'aangeraden' en is waarschijnlijk bij het
item 'bekend of beroemd auteur'. Het item 'film gezien' duidt op bekendheid en
daarmee op ervaring met de inhoud van het boek.
Het attribuut 'auteur' en het daaraan gerelateerde attribuut 'schrijfstijl' lijken bij uitstek
de attributen te zijn waaraan ervaring wordt gekoppeld: de items 'al gelezen' en 'film
gezien' worden door een kleine minderheid genoemd.
Er zijn drie informatie-items die verwijzen naar vier informatiebronnen: personen (item
33 'aangeraden'), recensies / televisie (item 35 'recensie gelezen / op t.v. gezien) en
boekrubrieken of de winkel zelf (item 34 'veel publiciteit / in top-10'). Het laatste item
verwijst tevens naar de hoeveelheid publiciteit waarin een bepaald boek zich mocht
verheugen. Niet duidelijk is in dit geval van welke media deze publiciteit afkomstig is.
Bekroningen hebben eveneens een zeker effect. Gezien het grote aantal prijzen dat

4 Zie voor de achtergronden van deze beperking paragraaf 3.3.3..
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tegenwoordig wordt uitgereikt, zullen er van de 211 beschreven boeken ongetwijfeld
diverse zijn bekroond. Door middel van een buikbandje of een vermelding op de kaft
kan doorgaans tamelijk eenvoudig worden vastgesteld of een boek of een auteur
daarvan in de prijzen is gevallen. Desalniettemin hebben niet meer dan drie respon-
denten dit kenmerk genoemd.
Sommige informatie-items zijn zodanig door de respondenten geformuleerd dat deze
expliciet een evaluatie bevatten. Dit geldt voor de items 'goed auteur', 'mooie schrijf-
stijl', 'kwaliteit', 'thema spreekt aan', 'mooi of goed uitgevoerd', 'blijvende waarde' en
'klassieker'. Het laatst genoemde item is samengevoegd met 'kwaliteit'. In tabel 3.2.
wordt geen onderscheid gemaakt tussen een informatie-item met of zonder evaluatie:
'mooie schrijfstijl' en 'schrijfstijl' bijvoorbeeld vallen beide onder hetzelfde attribuut
'
schrij fstijl'.

Bij deze informatie-items kan onderscheid gemaakt worden tussen attributen met een
expliciete evaluatie en overall oordelen over een boek. Tot de eerste categorie behoren
de  attributen 'goed auteur', 'mooie schrijfstijl', 'thema spreekt  aan'   en   'mooi  of  goed
uitgevoerd'. De overige informatie-items worden   als   totaaloordelen   over   een   boek
opgevat. Bijlage 3.4. biedt een overzicht in de mate waarin respondenten deze infor-
matie-items hebben genoemd.
De respondenten in deze voorstudie hebben veelvuldig gebruik gemaakt van attributen.
Van de 41 informatie-items in tabel 3.2. vallen er 36 (87%) onder de definitie van
attributen die in dit boek wordt gehanteerd. Uit de hieronder weergegeven tabel 3.3.
blijkt bovendien dat bijna alle respondenten (93%) bij de beschrijving van boeken in de
evoked set gebruik hebben gemaakt van tenminste 6dn attribuut. Gemiddeld zijn
ongeveer zes attributen genoemd.
In veel mindere mate zijn ook niet-attributen genoemd. Conform de definitie hiervan in
§ 2.4.1. worden hiertoe de overall kwaliteitsoordelen (item 36 en delen van item 42) en
verwijzingen naar informatiebronnen (items 33 tot en met 35) gerekend. Met uitzonde-
ring van 'cadeau' zijn omschrijvingen van benefits of gebruiksmomenten in deze
voorstudie niet geconstateerd. Alle overige informatie-items uit tabel 3.2. zijn attributen.
Hierboven zijn de volgende kenmerken van de informatie-items uit tabel 3.2. ter sprake
gekomen: de beschrijving van boeken door middel van (fysieke) attributen, door het
genre (items die individuele boeken groeperen op grond van gemeenschappelijke
kenmerken), de verwijzing naar informatiebronnen of overige niet-attributen en door
informatie-items die expliciet een evaluatie bevatten of waarin ervaring tot uitdrukking
komt. Tabel 3.3. geeft een overzicht van de mate waarin dit voorkomt, waarmee een
indicatie van het belang van deze aspecten kan worden verkregen.
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Tabel 3.3.:  Overzicht van de mate waarin respondenten (niet-) attributen, genres, informatie-items
met een  expliciete evatuatie  of waarin  ervaring  lot uitdrukking  komt  hebben  genoemd.

specifieke aspecten van informatie-items aantal respondenten idem in %

1.    Gebruik van den of meer genres                                            71                       87%
2.   Gebruik van fysieke attributen                                    29                  35%
3.   Ervaring in informatie-items                                         26                   32%
4.    Gebruik v verwijzingen naar info bronnen                            12                     15%
5.    Evaluatie in 6dn of meer informatie-items                               39                       48%
6,    Gebruik ddn of meer attributen                                             77                       93%
7.   Gebruik van niet-attributen                                           33                   40%

Toelichting:

1.   Informatie-items:  1  'kort verhaal - (1) roman' tot en met 12 'overige genres', item 27 'informa-
tief boek'. 28 studieboek en 30 'kinderboek'.

2.   Items: 23  'uitvoering; 24 'dikker of dunner' en 25  'kaft:
3.   Items: 15 'meer van de auteur gelezen', 17 'kent auteur (niet)', 22 'kent schrijfstij!' en 42 'at

of niet gelezen'/'film gezien'.
4.   Items: 33 'aangeraden', 34 'veel publiciteit'/'in top-10', 35 'recensie gelezen'/'op t.v. gezien'.
5.   Items: 13 'thema spreekt aan'. 19 'goed auteur', 21 'mooie schrijfstijl'. 22 'mooi of goed uitge-

voerd'. 36 'kwaliteit'/'klassieker' en 42 'blijvende waarde'.
6. Informatie-items: 36 'kwaliteit'. 39 'onbekend'. nietiwsgierig, als cadeau gekocht, blijvende

waarde. al of niet getezen. smaak van de cadeaukrijger,  impulsaankoop (item 42) en de verwij-
zingen naar infonnatiebronnen (4). Alle overige items vallen onder attributen (7).

3.4.3. Relaties met de functie van het boek

Zoals gezegd wordt fictie voor volwassenen meer gekocht en gelezen vanwege een
beoogde 'hedonistische' respons. Informatieve boeken hebben voornamelijk een
probleemoplossende functie. Bij de keuze van kinderboeken speelt waarschijnlijk ook
informatie een rol die aanwijzingen geeft over de geschiktheid van het kinderboek voor
het leren lezen.
De means-endtheorie (Reynolds en Gutman, 1988) stelt dat de functie van een produkt
voor een belangrijk deel bepaalt welke attributen voor een consument van belang zijn:
een consument is niet zozeer geinteresseerd in attributen op zich maar in de aan-
wijzingen die ze geven over het vervullen van de functie van het produkt. Deze
plausibele gedachtengang wordt hier als hypothese overgenomen.
Uitgaande van deze veronderstelling mag verwacht worden dat verschillende hoofd-
functies tot gevolg hebben dat informatieve boeken en deels kinderboeken met behulp
van andere informatie-items worden beschreven dan fictie voor volwassenen. Deze
hypothese zal hieronder worden getoetst.
Bij de toetsing is alleen gebruik gemaakt van de beschrijvingen van het eerste boek en
niet van omschrijvingen van verschillen of overeenkomsten. Verschillen en overeen-
komsten hebben betrekking op twee boeken. Deze zijn niet uitgesplitst naar genre.
Hierdoor kunnen ze niet eenduidig worden gekoppeld aan fictie voor volwassenen,
kinderboeken of informatieve boeken.
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Op basis van NUGI-codes zijn de boeken tot 66n van de drie categorieen gerekend.
Van de 82 boeken behoren 47 tot de categorie fictie voor volwassenen, 18 tot infor-
matieve boeken en de resterende 15 tot de categorie kinderboeken.
Met behulp van kruistabellen is nagegaan of bepaalde informatie-items niet of omge-
keerd juist exclusief voorkomen bij 66n van de drie categorieen boeken. Wanneer dit
niet het geval is. geeft de chi-kwadraattoets uitsluitsel over de vraag of er een relatie is
tussen een informatie-item en de drie categorieen boeken. Indien 660 van de cellen in
de kruistabel een lagere verwachte frequentie heeft dan vijf, is de chi-kwadraattoets
minder betrouwbaar (Hays, 1981) en is gebruik gemaakt van de tweezijdige Fisher's
exacttest. Tabel 3.4. geeft een overzicht van de gevonden verschillen. Tenzij anders
aangegeven is uitgegaan van een significantieniveau van minimaal 5%.

Tabel  3.4.:    Overzicht  van  de  relatie  tussen  categorieen  boeken  en  genoemde  informatie-items

informatie4tem categorie boeken

fictie voor kinderboek informatief
volwassenen boek

1. kort verhaal-roman                                 +
2. (vrouwen-) literatuur ++                                           --

..

3. realisme-fantasie
4.  historisch - recent                                                       --
5.  makkelijk - moeilijk -1.+                                           --

8. autobiografie                      --
9. poezie ++                                    --
10. spannend +                                          -

11.   detective, thriller, sf of spionage ++                                           --

12. overige genres +-1-                                    --

Totaal genres 1 t/m 9                                 +

auteur                                                                     +                              - .*

23. uitvoering
24. dikte                              +
27.   informatief boek                                              --                         --                         +
28. st:udieboek                           -2        +30. kinderboek                  .-       ++

Toelichting op de gebruilae symbolen:

+     Wordt vaker door de kopers van de desbetreffende categorie boeken gebruikt.
++   Wordt alleen maar door de kopers van de desbetreffende categorie boeken gebmikt.

Wordt minder vaker door de kopers van de desbetreffende categorie boeken gebruikt.
--     Wordt niet door de kopers van de desbetreffende categorie boeken gebruikt.
*   Door geen enkele (kinderboeken-) koper gebruikt: chi-kwadraattoets echter niet significant

(tussen 10 en 35%).
**     Indicatief significantieniveau van de chi-kwadraattoets:  10%.

Uit tabel 3.4. blijkt dat vooral fictie voor volwassenen onderverdeeld wordt in genres.
Dat deze genres niet voorkomen bij informatieve boeken is een resultaat dat niet anders
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dan verwacht kan worden: informatieve boeken worden meestal ingedeeld naar
onderwerp. Deze indelingen naar onderwerp kwamen niet voor bij de typering van het
eerste boek in de evoked set maar uitsluitend bij de beschrijving van verschillen of
overeenkomsten tussen twee of meer informatieve boeken. Hetzelfde geldt voor het
thema van kinderboeken en fictie voor volwassenen. Een uitzondering betreft 'autobio-
grafie' dat door enkele respondenten is genoemd, wier eerste boek onder andere ging
over het leven van een kunstenaar. Een tweede uitzondering is de genre-aanduiding
'historisch', een ook bij non-fictie veel voorkomend onderwerp, dat door vier respon-
denten is genoemd.
De meeste genre-indelingen in tabel 3.4. zijn blijkbaar niet geschikt om kinderboeken
onder te verdelen. Twee 'genres' blijken echter zowel bij fictie voor volwassenen als
bij kinderboeken voor te komen. E6n daarvan, 'spannend', is zelfs vaker genoemd bij
de   beschrijving van kinderboeken. Het tweede, 'realistisch versus fantasie',   is   in   het
boekenvak geen aanduiding van een genre. Respondenten maken geen onderscheid
tussen makkelijke en moeilijke kinderboeken. Dit onderscheid kan echter verdisconteerd
zijn  in  het in formatie-item 'geschikt  voor een bepaalde  leeftijd'.   Dit item ontbreekt  in
tabel 3.4.: het is alleen bij de beschrijvingen van verschillen tussen kinderboeken
genoemd.
'Humor' is een genre-aanduiding waarbij geen significante verschillen zijn gevonden.
Ofschoon slechts 66n respondent een kinder- of informatief boek als humoristisch heeft
omschreven, zijn de verschillen niet significant.
De resultaten in tabel 3.4. suggereren verder dat de uitvoering bij fictie voor volwas-
senen een minder grote rol speelt dan bij kinder- of informatieve boeken. Bij kinder-
boeken schijnt vooral de dikte van belang te zijn. De auteur komt weinig voor bij
kinderboeken: het is slechts 66nmaal genoemd.
De verschillen die optreden bij de laatste drie informatie-items in tabel 3.4. lijken op
het eerste gezicht tautologisch: deze items komen vrijwel overeen met twee van de drie
categorieen boeken. De indeling in 66n van de drie categorieen berust echter op NUGI-
codes en derhalve op een beslissing om een boek tot een genre te rekenen die in het
boekenvak en met name door uitgeverijen is genomen. Zowel de genres die worden
onderscheiden als de toewijzing van een boek daarin hoeven niet volledig door een
consument te worden overgenomen. Zo blijken enkele respondenten fictie voor
volwassenen als een studieboek te typeren, waarschijnlijk omdat dit boek ten behoeve
van hun studie wordt gebruikt.
Er zijn verder geen significante verschillen geconstateerd bij de informatie-items
'schrijfstijl', 'kwaliteit', 'prijs', 'titel', 'ken boek niet', 'taal', 'uitgever' en de verwij-
zingen naar informatiebronnen. Voor een deel betreft het items, zoals 'titel', 'prijs' en
'uitgever', die moeilijk  als een karakteristiek  van  6dn  van  de drie categorieen boeken
kunnen worden beschouwd. Voorzover dit niet het geval is, zijn de frequenties
waarmee de items door de 82 respondenten zijn genoemd dermate laag, dat geen
significante verschillen tussen groepen ondervraagde boekenkopers kunnen worden
verwacht.
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3.4.4. Relaties met persoonskenmerken

Een aantal persoonskenmerken zou van invloed kunnen zijn op het gebruik van
informatie door boekenkopers. Deze zijn: de hoeveelheid kennis over het boeken-
aanbod, de omvang van de procedurele kennis, de professionele en sociale functie van
boeken en de achtergrondkenmerken 'opleidingsniveau', 'leeftijd', 'geslacht' en
'lidmaatschap  van een boekenclub  of de openbare bibliotheek'. Hieronder zullen  de
resultaten worden besproken van de statistische analyses die zijn verricht om na te gaan
of deze persoonskenmerken verband houden met het gebruik van informatie door
boekenkopers.

1.  De  omvang  van de  kennis  over boeken

Het mogelijke verband tussen de omvang van kennis en het gebruik van informatie is
(in § 2.4.3.) als volgt geformuleerd: kopers met meer kennis maken een verfijnder
onderscheid tussen boeken en omschrijven deze daardoor specifieker: dat wil zeggen
door middel van meer genre-indelingen en meer informatie-items. De aantallen boeken
die een respondent jaarlijks koopt en leest en de frequentie waarmee jaarlijks een
boekhandel wordt bezocht gelden hier als benaderingen voor de omvang van kennis
over boeken.
Het veronderstelde verband ontbreekt: de correlatiecoefficienten tussen de aantallen
gekochte, gelezen en verworven boeken enerzijds en het aantal genoemde informatie-
items of genre-indelingen anderzijds zijn niet significant. Onder genres worden de items
1   tot  en  met   12 uit tabel 3.2. verstaan. Alleen tussen de frequentie waarmee jaarlijks
een boekhandel wordt bezocht en het aantal genoemde genre-indelingen bestaat een
zwak verband: de correlatiecoefficient bedraagt 0,25 en verschilt significant van nul.
Er zijn evenmin statistisch significante verschillen geconstateerd in het gebruik van
specifieke informatie-items. Een uitzondering vormt het item 'thema': dit item wordt
door 71% van de respondenten genoemd die jaarlijks meer dan 30 boeken lezen tegen
41% van de ondervraagden die minder dan 10 boeken per jaar lezen. De middengroep
leest 11 tot 30 boeken per jaar en verschilt in de mate waarin zij 'thema' noemen
eveneens significant van de 'weiniglezers' maar niet van de 'veellezers:
Door het raadplegen van informatiebronnen doet een boekenkoper kennis op over het
aanbod van boeken. Daarnaast verschillen de bronnen in de soort informatie die ze
bieden. Om deze redenen wordt het aantal informatiebronnen dat wordt geraadpleegd,
ook als een indicator gezien van de omvang van de kennis over het boekenaanbod.
De eerste stap in de analyse bestond uit de berekening van de correlatiecoefficienten
tussen het aantal gebruikte informatiebronnen enerzijds en het aantal genoemde
informatie-items of genre-indelingen anderzijds. Deze correlatiecoefficienten, die
significant van nul verschillen, bedragen 0,67 respectievelijk 0,53. De waarde van deze
correlatiecoefficienten duiden op een substantieel, maar niet op een sterk positief
verband.
Correlatiecoefficienten geven niet aan welke items vaker voorkomen bij respondenten
die zich informeren met behulp van een groter aantal informatiebronnen. Om een
antwoord te vinden op deze vraag zijn de respondenten ingedeeld in drie groepen van
ongeveer gelijke grootte:
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Groep  1: 29 respondenten  (38%)  die  66n  of twee informatiebronnen gebruiken.

Groep 2: 25 respondenten (33%) die drie of vier informatiebronnen gebruiken.
Groep 3: 23 respondenten (30%) die vijf tot negen informatiebronnen gebruiken.

De verdere analyse verliep als volgt: in kruistabellen is voor elke groep het percentage
berekend van het aantal respondenten dat een informatie-item dat voorkomt in tabel 3.2.
heeft genoemd. Vervolgens is paarsgewijs getoetst of de groepen significant van elkaar
verschillen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een z-toets voor verschillen tussen twee

percentages (Churchill, 1987, p. 662). Tabel 3.5. geeft een overzicht van de resultaten.

Tabel 3.5.:  Informatie-items  die  vaker  zijn  genoemd  door  respondenten  die  meer  informatie-
bronnen gebruiken (n=82)

informatie-item verschil in percentage

groep 2 vs 1 groep 3 vs 1 groep 3 vs 2

1. kort verhaal - (1) roman n.s. n.s. +32%
2. (vrouwen-) literatuur n.s. +38% +32%
4.   historisch - recent n.s. +33% +32%

5.    moeilijk / zwaar n.s. +44% +32%

7.    makkelijk / vlot n.s. +259b +27%
9. poezie n. s. n. s. +28%
12. overige genres n.s. +23% n.s.

Totaal auteur n.s. +58% +32%
37.  prijs van het boek n.s. +42% +38%

niet-attribuut +31% +44% n.s.

Toelichting op de groepsindeling:

Groep  I:  Respondenten  die  un  of Mee  infonnatiebronnen  raadplegen  (ni=29).
Groep  2:Respondenten  die  drie  of vier  informatiebronnen  raadplegen  (n,=25).
Groep 3:Respondenten die vijf tot negen informatiebronnen raadplegen (n,=23).

Alle verschillen zijn significant op minstens 5%.

Voor alle items in tabel 3.5. geldt dat groep 2 vaker dit item noemt dan groep 1; groep
3 noemt dit item weer vaker dan groep 2. De items worden vooral door respondenten
die tenminste vijf informatiebronnen gebruiken veel vaker genoemd. 'Auteur' komt
bijvoorbeeld bij 78% van deze respondenten voor tegen 21% in groep 1 en 40% in
groep twee. Er zijn twee uitzonderingen: 'poezie' en 'kort verhaal - roman'. 'Poezie' is
door 14% van de respondenten behorende tot groep 1 genoemd maar door niemand van
groep twee. Van groep 3 heeft 22% 66n of meerdere boeken getypeerd als 'poezie'. Het
verschil met groep 1 is echter niet significant. 'Kort verhaal - roman' is eveneens vaker
door respondenten behorende tot groep 1 genoemd (28%) dan door die van midden-
groep 2 (20%). Respondenten die zijn ingedeeld bij groep 3 hebben weer aanzienlijk
vaker gebruik gemaakt van dit item: 52%. Het verschil met groep 1 is echter opnieuw
(net) niet significant.
In de Volkskrant en NRC-Handelsblad alsmede opiniebladen kan veel informatie over
boeken worden aangetroffen. Een verband tussen het lezen van beide kranten en/of 66n
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of meer van de vier opiniebladen en het aantal genoemde informatie-items (t=0,04;
df=75; p=0,970 en t=1,51; df=73,3; p=O.135)5 of gebruikte genre-indelingen (t=0,24;
df==45,4; p=O,815 en t=1,45; df=76.6; p=0.151) is echter niet gevonden.
Uit het profiel van de steekproef blijkt dat bijna alle respondenten geen moeite hebben
om een keuze te maken uit het aanbod (86%) en boeken, waarnaar wordt gezocht,
makkelijk te kunnen vinden in de winkel (90%). Deze hoge percentages hebben tot
gevolg dat er nauwelijks verschillen zijn op de twee variabelen die procedurele kennis
indirect beogen te meten. Hierdoor is de kans klein dat significante verschillen kunnen
worden geconstateerd in het gemiddeld aantal genoemde informatie-items of genre-
indelingen tussen respondenten die al of niet gemakkelijk een keuze maken of wel of
geen moeite hebben om boeken in de winkel te vinden. De uitgevoerde t-testen (t=0,28;
df=75; p-0,784 en t=l,11; df=11,64; p=O,288 respectievelijk t=l,04; df=75; p=0,667 en
t=0,38; df=75; p=0,701) bevestigen deze verwachting. Omdat er nauwelijks sprake is
van twee groepen, zijn verschillen in het gebruik van specifieke items niet getoetst.

Boekenkopers maken bij hun keuzes waarschijnlijk gebruik van ervaring met boeken.
De vragen 'Heeft u het boek al gelezen?' en 'Heeft u eerder werk van dezelfde auteur
gekocht?' beogen deze ervaring met boeken te meten. Bij de bespreking van tabel 3.2.
bleek in vijf informatie-items expliciet ervaring met boeken tot uitdrukking te komen.
Wanneer de hierboven gestelde hypothese geldt, mag een positief verband verwacht
worden tussen persoonlijke ervaring met boeken en deze informatie-items. Er zijn
echter geen relaties gevonden. Bij deze analyse is opnieuw alleen gebruik gemaakt van
de beschrijvingen van het eerste boek in de evoked set.
Bij de bespreking van tabel 3.2. kon tevens een tendens worden bespeurd om ervaring
met boeken te koppelen aan de attributen 'auteur' en 'schrijfstijl'. Ervaring met een
auteur of diens schrijfstijl kan ook minder expliciet als informatie worden gebruikt.
Hiervan uitgaande mag worden verwacht dat respondenten die eerder een boek van een
bepaalde auteur hebben gekocht vaker het attribuut 'auteur' of 'schrijfstijl' hebben
genoemd. De uitgevoerde kruistabelanalyse bevestigt deze verwachting gedeeltelijk: van
de  31  respondenten die eerder  werk van dezelfde auteur hebben gekocht, hebben  er  11
(36%) het attribuut 'auteur' genoemd. Van de overige 51 respondenten is hetzelfde
attribuut door acht van hen (16%) genoemd. De standaardnormale percentagetoets duidt
op significante verschillen (z=2,069; p<0,05). Beide groepen respondenten verschillen
echter niet in het gebruik van het attribuut 'schrijfstijl'.
Deze afwijkende resultaten zijn mogelijk terug te voeren op verschillen in de mate
waarin de hierboven genoemde items boeken specifiek beschrijven. Het attribuut auteur
omvat alle zes items die daarop betrekking hebben. De eerst genoemde analyse is
daarentegen uitgevoerd op de specifiekere items 'meer van de auteur gelezen' en 'kent
auteur  (niet)'. De percentages respondenten  die  deze twee items hebben genoemd,  zijn
dermate laag dat statistische toetsen niet snel zullen aangeven dat twee groepen
significant van elkaar verschillen.

' In deze notatie geeft 't' de t-waarde aan, 'df" het aantal vrijheidsgraden en 'p' de overschrij-
dingskans (kans op type I-fout).
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2. De professionele en sociale functie van boeken

In de steekproef bevonden zich 13 respondenten (17%) die uit hoofde van hun studie of
beroep vrijwel dagelijks omgaan met boeken. Afgaande op de uitgevoerde t-testen
gebruiken deze respondenten echter niet meer informatie-items (t=1,07; df=14,4;
p=0,303) of genre-indelingen (t=1,09; df=13,9; p=0,296). Respondenten voor wie
boeken een professionele functie hebben noemden vaker het genre 'poezie' en het
fysieke kenmerk 'dikte' van een boek. Gedichten zijn een perifeer genre op de markt en
vragen om professionele kennis. 'Professionals' houden ook meer van poezie.
Aan de respondenten is ook gevraagd of 66n of meer boeken in de evoked set nodig of
tenminste bruikbaar waren voor studie of werk. Beide vragen proberen op meer
subjectieve wijze te meten of 66n of meer boeken tevens een professionele functie
hebben. Gebruik makend van deze meer subjectieve maatstaf kunnen twee groepen
worden onderscheiden: respondenten die boeken bruikbaar of nodig achten in studie of
werk (22%) en respondenten voor wie boeken deze functie niet hebben (78%).
Opnieuw kunnen geen significante verschillen worden geconstateerd in het gemiddeld
aantal gebruikte informatie-items (t=0,30; df=75; p=0,766) of genre-indelingen (t=0,39;
df=22,8; p= 0,699).
Bijna alle respondenten (96%) zeggen over boeken te praten met huisgenoten, vrienden
of collega's: boeken hebben voor bijna iedere respondent een sociale functie. Gezien dit
resultaat is het aantal respondenten dat zegt personen als informatiebron te raadplegen
(39%) lager dan verwacht. Hierbij wordt aangetekend dat in het interview alleen is
gevraagd naar de informatiebronnen waarvan gebruik is gemaakt om zich te informeren
over de boeken in de evoked set.  Het is zeer wel denkbaar dat ook of juist overwegend
is gesproken over boeken die eerder zijn aangeschaft. Doordat boeken voor bijna elke
respondent een sociale functie hebben is de kans klein dat beide 'groepen' verschillen
in het aantal of het soort informatie-items, waarmee boeken zijn getypeerd. De
uitgevoerde t-testen (t=0,05; df=75; p=0,958 en t==0,18; df=75; p=0,860) bevestigen
deze verwachting. Omdat er opnieuw nauwelijks sprake is van twee groepen, zijn
mogelijke verschillen in het gebruik van specifieke items niet nagegaan.

3. Achtergrondkenmerken van de steekproef

Van de achtergrondkenmerken is het opleidingsniveau het enige persoonskenmerk
waarvan een invloed lijkt uit te gaan op de hoeveelheid informatie die is gebruikt om
66n of meer boeken in de evoked set te beschrijven. Tabel 3.6. geeft een overzicht van
het gemiddeld aantal informatie-items dat door respondenten met een wetenschappelijk,
hogere beroeps- of een lagere opleiding is genoemd.
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Tabel 3.6.:  Gemiddeld aantal genoemde informatie-items en attributen naar opleidingsniveau

gemiddeld aantal opleidingsniveau

W.0. H.B.0. < H.B.0.

informatie-items                                           6,0                   4,6                     3,7
waarvan: attributen                               5,2               3,8                 3,2

De resultaten in tabel 3.6. suggereren een positief verband tussen het opleidingsniveau
en de hoeveelheid gebruikte informatie. Deze interpretatie behoeft enige nuancering. Op
de eerste plaats lijken HBO'ers niet af te wijken van lager opgeleiden: de t-testen
wijzen op niet-significante verschillen (t=0,83; df=74; p=0,412 en t==0,71; df=75;
p=0,481). Daarnaast is de f-toets bij het gemiddeld aantal informatie-items niet op de
gebruikelijke 5% maar op 8% significant (f274=2,569; p=0,083). WAnneer de conven-
tionele grens van 5% zou worden aangehouden is het verschil in aantal informatie-items
tussen respondenten met een wetenschappelijke opleiding en een hogere beroeps-

opleiding evenmin significant. Bovendien konden geen significante verschillen worden
geconstateerd in het gemiddeld aantal genoemde niet-attributen.
Het opleidingsniveau kan tevens gerelateerd zijn aan het gebruik van specifieke
informatie-items. Om dit te kunnen nagaan is de steekproef opgedeeld in respondenten
met een wetenschappelijke, een hogere beroeps- of een andere opleiding. Tabel 3.7.
geeft een overzicht van significante verschillen. Alle verschillen zijn met een z-test
getoetst.

Tabel 3.7.: Overzicht van de relaties tussen opleidingsniveau en het noemen van specifieke infor-
matie-items

informatie-item verschil in percentage

wo vs hbo wo vs anders hbo vs anders

1 korte verhalen - (1) roman n.s. +38% +25%
2 (vrouwen-) literatuur n.s. +33% n. s.

10 spannend n.s. -23% n. s.

11 detective, thriller, s.f. of spionage +11% n.s. -15%

uitvoering (totaal) n. s. +33% n.s.

38 titel n. s. -31% -23%

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn. De ovenge
verschillen zijn significant op 5%.

3.5. Samenvatting en conclusies

Het doel van deze voorstudie was het verschaffen van een eerste indruk van de
informatie die boekenkopers in keuzeprocessen gebruiken. Hiervoor is bij 82 in een
boekhandel geworven respondenten geinventariseerd welke informatie-items worden
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gebruikt om boeken in de evoked set te beschrijven. De informatie-items kunnen als
volgt worden getypeerd:

1. Vijftien items (36%) omschrijven een genre. Twaalf daarvan hebben betrekking op
fictie voor volwassenen (door 74% van de respondenten genoemd).

2. Drie fysieke attributen (7%), genoemd door 35% van de ondervraagden. Bij fictie
voor volwassenen geven deze waarschijnlijk vooral indicaties over het genre en de
inhoud.

3. Twee items (5%) die het onderwerp of het thema beschrijven (door 74% genoemd).
Achter het meer generieke item 'thema' gaan tal van verschillende maar ook
meestal unieke beschrijvingen van specifieke onderwerpen schuil.

4. Drie items (7%) die verwijzen naar informatiebronnen (door 15% gebruikt).
5. Twee respectievelijk drie items die met name informatieve en kinderboeken

typeren.

6. Zeven items (17%) die geen kenmerken gemeenschappelijk hebben.

In zeven informatie-items komt ervaring met boeken tot uitdrukking of is het waar-
schijnlijk dat deze daarbij een rol heeft gespeeld. Met name de auteur en diens
schrijfstijl lijken geschikt om ervaring met boeken aan te koppelen.
Uit de inventarisatie blijkt dat boekenkopers gebruik maken van 42 verschillende items.
Deze grote verscheidenheid is des te opmerkelijker aangezien het gemiddeld aantal
informatie-items om 66n boek te typeren (2,7 items) aan de lage kant is. De combinatie
van gemiddeld twee tot drie beschrijvingen per boek en 42 verschillende informatie-
items leiden tot lage frequenties van respondenten die een bepaald item gebruiken om
een boek in de evoked set te typeren.
De informatie waarmee de respondenten boeken hebben beschreven, hangt voor een
(teel samen met de functie van de drie categorieen boeken 'fictie voor volwassenen',
'kinder'- en 'informatieve boeken'. Dit resultaat vormt een additionele reden om hierna
het onderzoek te beperken tot fictie voor volwassenen.
Een toenemend aantal geraadpleegde informatiebronnen lijkt samen te gaan met een
groter aantal onderscheiden informatie-items en genre-indelingen. Zeven specifieke
omschrijvingen van genres en de auteur worden door meer respondenten genoemd, die
de meeste informatiebronnen raadplegen. Het gebruik van tenminste vijf informatie-
bronnen markeert het duidelijkst een grens tussen groepen respondenten.
Naast het aantal informatiebronnen, waarop wordt teruggevallen, lijkt met een stijgend
opleidingsniveau het aantal onderscheiden informatie-items toe te nemen. De resultaten
van de statistische analyses zijn hier echter minder eenduidig. Voorzichtig kan worden
geconcludeerd dat kopers met een wetenschappelijke opleiding meer en voor een
beperkt deel ook andere informatie-items onderscheiden dan kopers met een hogere
beroepsopleiding of een lagere opleiding.
Een tweede oogmerk van dit vooronderzoek was het ontwikkelen van een lijst van
informatie-items die aan de respondenten in het hoofdonderzoek kan worden voorge-
legd. Gezien het grote aantal informatie-items en de gemiddeld lage frequenties
waarmee deze zijn gebruikt, moet deze lijst een aanzienlijke omvang hebben.
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Hoofdstuk 4

Informatie over boeken in het keuzeproces

4.1. Inteiding

Hoofdstuk 3 gaf een eerste indruk van de informatie-items die kopers gebruiken bij de
perceptie van boeken in de evoked set. In dit hoofdstuk zal worden geprobeerd een
gedetailleerder en completer overzicht te geven van de informatie-items die boeken-
kopers inzetten in keuzeprocessen.
Uitgegaan wordt van een model dat twee fasen in het evaluatieproces onderscheidt: 66n
fase waarin de evoked set wordt samengesteld en 66n fase waarin uit de evoked set een
keuze wordt gemaakt. In de eerste fase wordt verder onderscheid gemaakt tussen het
elimineren en selecteren van alternatieven. Om deze drie gebruiksmogelijkheden tot uit-
drukking te laten komen is gekozen voor een onderzoeksopzet die expliciet de respon-
denttaken 'elimineren', 'selecteren' en 'kiezen uit de evoked set' bevat. Hierdoor kan
een beeld worden verkregen van de informatie-items die voor 66n of meer van deze
drie gebruiksmogelijkheden worden toegepaSt. Daarnaast kunnen verschillen in het
gebruik van informatie-items worden vastgesteld, waardoor duidelijker wordt welke
informatie vooral van belang is bij het selecteren of elimineren van alternatieven en
welke informatie bij het maken van een keuze uit de evoked set.
Door onderscheid te maken tussen informatie over boeken die wordt ingezet om de
evoked set samen te stellen en om daaruit een keuze te maken, komt ook de tweede
onderzoeksvraag 'hoe wordt informatie over boeken in keuzeprocessen ingezet' in dit
hoofdstuk aan de orde.
Deze tweede onderzoeksvraag wordt ook op een andere wijze benaderd. De drie
onderscheiden functies van informatie zijn namelijk gekoppeld aan het type keuzeregel
dat wordt verwacht: keuzeheuristieken bij het samenstellen van de evoked set en keuze-
heuristieken of informatie integratiestrategieen bij het kiezen daaruit.
Het gebruik van informatie over boeken in keuzeprocessen kan door persoonsken-
merken worden bernvloed. De eerder besproken (§ 2.4.3.) kenmerken waarvan dit
verwacht wordt, zijn: de hoeveelheid kennis, de functie van boeken in werk of studie
en achtergrondkenmerken zoals opleiding en lidmaatschap van een boekenclub of de
openbare bibliotheek. Evenals in het vooronderzoek zal hier statistisch worden getoetst
of de genoemde persoonskenmerken samenhangen met het aantal informatie-items en
genre-indelingen dat wordt gebruikt. Tevens zal gezocht worden naar relaties met
specifieke informatie-items.
De informatie over boeken die bij het selecteren en elimineren van alternatieven en bij
het kiezen uit de evoked set is gebruikt, is in de eigen bewoordingen van de respondent
omschreven. Om de betrouwbaarheid en objectiviteit van de codering te bevorderen zijn
deze informatie-items door twee onderzoekers gecodeerd, waarna in overleg overeen-
stemming is bereikt over de definitieve codering.
De betrouwbaarheid van de gemeten informatie-items komt in dit hoofdstuk ook
anderszins aan de orde: bij een tweede getrokken steekproef respondenten is met behulp
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van dezelfde methode als bij de eerste steekproef g€mventariseerd welke informatie
boekenkopers gebruiken bij het selecteren en elimineren van alternatieven.

4.2.   Methode van onderzoek

4.2.1. Respondenten

De onderzoekspopulatie waaruit de steekproef is getrokken bestaat uit particuliere
kopers, die een fictie-titel voor volwassenen voor zichzelf kopen. Consumenten die
andere boeken kopen, zoals kinderboeken en educatieve, wetenschappelijke of informa-
tieve boeken, of die enkel cadeauboeken kopen vallen buiten de onderzoekspopulatie.
De respondenten zijn telefonisch geworven in Tilburg en de directe omgeving. Het
telefoonboek heeft daarbij als steekproefkader gefungeerd. Per pagina is 66n telefoon-
nummer gekozen. De startpagina is willekeurig geprikt. Vervolgens is van elke pagina
66n huishouden telefonisch benaderd. Daarbij is zorg gedragen voor afwisseling van
zowel de kolom als de regel. Op deze wijze is gepoogd een aselecte wijze van steek-
proeftrekken zo goed mogelijk te benaderen.
Door de beperking tot de regio Tilburg is de landelijke representativiteit van de
steekproef niet gegarandeerd. Anderzijds zijn er geen redenen om a priori aan te nemen
dat boekenkopers buiten deze regio andere informatie gel)ruiken bij 66n van de drie
hierboven onderscheiden gebruiksmogelijkheden. Een probleem bij een telefoonsteek-
proef is dat ongeveer 10% van de abonnees een geheim nummer bezit en dat personen
uit de lagere sociale klassen minder vaak een telefoonaansluiting hebben. Desalniette-
min is het dekkingspercentage van het telefoonboek hoog genoeg om van een redelijke
benadering van een aselecte steekproef te kunnen spreken. Omdat kopers van fictie
voor volwassenen weinig worden aangetroffen in de laagste sociale klassen, is de
geringere dekking onder deze groep van minder belang.
Gezien de omschrijving van de onderzoekspopulatie zijn aan de geworven respondenten
de volgende drie eisen gesteld:

1.   Zij moesten het afgelopen jaar tenminste 66n boek voor zichzelf hebben gekocht.
2. Daarvan diende tenminste 66n boek tot fictie voor volwassenen te behoren.
3.  Zij moesten minimaal 18 jaar oud zijn.
Om te bepalen of een respondent aan de tweede gestelde eis voldeed, is gevraagd of
het  gekochte boek overeenkwam  met een voorgelezen lijst van genres. Jongeren  tot  18
jaar lezen vaak fictie voor de verplichte literatuurlijst op school. Beslissingen worden
door hen op grond van specifieke overwegingen genomen. Het al of niet voorkomen
van een titel op de literatuurlijst, de verfilming van een boek of de beschikbaarheid van
een uittreksel (Otten en Hilhorst, 1978) zijn de belangrijkste overwegingen. Om de kans
op deze zeer situatiegebonden wijze van evalueren te verminderen is de leeftijdsgrens
op 18 jaar gesteld.
In de week van 10 tot 14 december 1990 zijn 50 respondenten geworven. De data zijn
verzameld in de periode 20 december 1990 - 15 januari 1991.
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4.2.2. De in het onderzoek gebruikte boeken

Bij de interviews is gebruik gemaakt van 60 boeken, allemaal fictie-titels voor volwas-
senen. Deze boeken komen uit een steekproef uit het assortiment van boekhandel

Gianotten in Tilburg. Deze boekhandel was zo bereidwillig om de boeken gedurende de
interviewperiode uit te lenen. Ter bescherming waren alle boeken geseald. Derhalve
konden alleen boeken, die de boekhandel op dat moment in voorraad had, decl uit
maken van de steekproef. Het assortiment van Gianotten is echter omvangrijk en wordt
regelmatig aangepast. Het geeft een redelijke afspiegeling van het boekenaanbod, dat
een koper in de regio Tilburg op dat moment kon aantreffen.
De steekproef bestond uit drie categorieen boeken, die tezamen het gehele aanbod van
fictie voor volwassenen vertegenwoordigen:

1.      36 Nederlandse en vertaalde literaire romans, verhalen en gedichten
2.     12 spannende boeken (thrillers, avonturen- en spionageromans, detectives, horror

en science fiction)
3.   12 romantische boeken (streek- en familieromans, doktersromans, dames- en

volksromans)

Deze drie categorieen boeken worden ook door Stichting Speurwerk/NBLC gebruikt in
de zogenaamde septembermetingen, een jaarlijks uitgebreid interview over kopen, lenen
en lezen van boeken. Het aantal literaire boeken is groter dan het aantal boeken in de
andere twee categorieen, omdat er meer heterogeniteit wordt verondersteld in de
perceptie van deze categorie. Met uitzondering van zes Engelstalige titels zon alle
boeken geschreven door Nederlandse auteurs of vertaald in het Nederlands. Deze
verdeling is redelijk in overeenstemming met de marktverhoudingen: 90% van de afzet
betreft Nederlandstalige boeken; het marktaandeel van Engels bedraagt 6%, terwijl de
overige talen goed zijn voor de resterende 4% van de markt (Stichting Speurwerk-
/NBLC, 1992). Aan de steekproef is de eis gesteld dat binnen de drie categorieen
boeken elk genre tenminste door twee titels is vertegenwoordigd.
Tweederde van de steekproef is getrokken uit het boekenaanbod dat in de winkel op
displaytafels werd gepresenteerd. Dit zijn vooral de actuele boeken van bekendere
auteurs. Gezien de concentratie van de aankopen op deze categorie, is besloten om deze
een groter decl van de steekproef te laten uitmaken. Wederom is gestart vanuit een
willekeurig gekozen startpositie. Vervolgens is een boek geselecteerd dat zich rechts
van een al gekozen boek bevond. Het aantal boeken dat daarbij is overgeslagen was
afhankelijk van het quotum literaire, spannende en romantische boeken en van het
aantal liggend gepresenteerde boeken dat daartoe werd gerekend. Eenderde van de
steekproef is getrokken uit de diverse boekenkasten.
Door de selectie van boeken uit de voorraad van een boekhandel kan de steekproef
boeken in min of meerdere mate afwijken van het aanbod van alternatieve distributie-
kanalen, zoals boekenclub, boekenpostorderbedrijf en tweedehands boekwinkel. Het
belang van deze kanalen is aanzienlijk: 44% van de boeken behorende tot fictie wordt
via niet-boekhandelskanalen verkocht (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991). De boeken-
clubs zijn met een marktaandeel van 22% (Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) het
belangrijkste alternatieve distributiekanaal.
Voor een decl bestaat er overlap tussen het aanbod van een boekhandel en dat van een
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boekenclub. Dit betreft met name de goed verkopende boeken. Daarnaast is er zorg
voor gedragen dat een aantal titels en auteurs eveneens voorkwamen in de catalogus
van ECI, de grootste boekenclub in Nederland. Een vergelijking van de steekproef met
de  boeken  in deze catalogus leerde  dat  6  titels  en 19 auteurs ook voorkwamen  in  de
ECI-catalogus. Dit aantal gaf geen aanleiding om de steekproef te herzien.
Achteraf bleek dat ongeveer 40% van de respondenten lid was van een boekenclub en
dat door deze kopers vrijwel alle kwartaalcatalogi werden ingezien. Alle respondenten
bezochten echter tenminste 66nmaal per jaar en in de regel vaker een boekhandel. Dit
verkleint eveneens de kans dat veel respondenten werden geconfronteerd met een
steekproef boeken, die sterk afweek van het aanbod waaruit zij keuzes plegen te maken.

Bijlage 4.1. geeft een overzicht van de boeken, die in het onderzoek zijn gebruikt.

4.2.3. Methode van dataverzameling en beschrijving van het interview

Wanneer een boekenkoper te kennen gaf mee te willen werken aan het onderzoek, is
een afspraak gemaakt om het interview naar keuze af te nemen bij de respondent thuis
of in een ruimte in 66n van de gebouwen van de universiteit. Verreweg de meeste
respondenten kozen voor het eerste. Om werkenden voldoende gelegenheid te bieden
mee te doen aan het onderzoek is ook 's avonds en 's zaterdags gernterviewd.
De mondelinge interviews bevatten zowel open als gesloten vragen. Om de volgende
redenen is gekozen voor mondelinge interviews: in de eerste plaats bieden zij de mo-
gelijkheid om een toelichting te geven en zo nodig door te vragen. Ten tweede is
gebruik gemaakt van 60 door de interviewer meegebrachte en genummerde boeken. Om
correcte scores te verkrijgen in het eerste deel van het interview diende de volgorde
waarin deze boeken aan de respondenten werden voorgelegd bij iedereen hetzelfde te
zijn. Om het tijdsbeslag van het toch al uitgebreide interview te beperken kon dit beter
worden overgelaten aan een interviewer die de boeken en de procedure goed kent.
Tenslotte is de respons bij mondelinge interviews doorgaans hoger en zijn ze geschikter
om lange interviews af te nemen (zie b.v. Weiers, 1984).
Het interview bestaat uit vijf onderdelen en is opgenomen in bijlage 4.2.
Het eerste deel beoogt de kennis te meten die kopers over een specifieke titel in de
steekproef hebben. Bij elk getoond boek is gevraagd of de respondent het kende. Bij
een bevestigend antwoord werd daarna gevraagd of de respondent de titel had gelezen

of gekocht en of hij eerder een boek van dezelfde auteur had getezen. Bij een ont-
kennend antwoord werd vervolgens gernformeerd of de auteur van het bock wel bekend
was. Indien dit het geval was, werd eveneens gevraagd of eerder een boek van dezelfde
auteur was gelezen. Deze procedure bood de respondenten tevens de gelegenheid om
kennis te maken met het onbekende deel van de steekproef van boeken.
Het tweede en derde decl vormden de kern van het interview. Aan de respondenten is
in het tweede deel van het interview gevraagd om de 60 boeken in de steekproef tan
voor 66n in te delen in twee categorieen: een categorie boeken die de respondent zeker
niet voor zichzelf wil kopen en een categorie boeken die mogelijk zou worden
aangeschaft. De eerste categorie is opgevat als een operationalisatie van de reject set en
de tweede van de evoked set.
Wanneer een respondent had besloten in welke categorie een bepaald boek werd inge-
deeld, werd vervolgens gevraagd op basis van welke criterium de beslissing was
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genomen. Deze antwoorden zijn verkort maar letterlijk genoteerd op het scoreformulier.
Om een zo zuiver mogelijke registratie te krijgen is ervoor gewaakt dat interpretaties
door de interviewer zoveel mogelijk achterwege bleven.
Het was toegestaan om gebruik te maken van alle informatie die op het boek was te
vinden. Dit gebeurt ook in de winkel en in mindere mate bij het raadplegen van een
catalogus van een boekenclub. Omdat de boeken ter bescherming waren geseald kon er
echter niet ter informatie in worden gebladerd.
Na indeling van het laatste boek maakte de respondent uit 50 kaartjes met informatie-
items twee stapels: een stapel kaartjes met items waarvan bij de zojuist uitgevoerd taak
gebruik was gemaakt en een stapel niet-gebruikte items. Zo zijn twee verschillende
metingen verkregen van de informatie-items die kopers hanteren bij het samenstellen
van de evoked set. De eerste meting heeft als voordeel dat respondenten in eigen be-
woordingen alleen voor hen relevante informatie-items noemen. Daarnaast worden geen
items over het hoofd gezien. Door de tweede meetprocedure wordt aggregatie van de
items over de respondenten heen vergemakkelijkt.
De informatie-items op de kaartjes zijn voornamelijk opgesteld op basis van het
vooronderzoek, beschreven in hoofdstuk 3. Literatuurstudie en een onderzoek naar
preferentie (Leemans en Verdaasdonk, 1990) hebben eveneens items opgeleverd. De 50
opgenomen items staan op het scoreformulier (bijlage 4.2.).
In het derde deel van het interview kozen de respondenten uit de categorie boeken die
ze mogelijk wilden aanschaffen, Un boek dat het meest voor aankoop in aanmerking
kwam. Nadat ter identificatie van dit boek het nummer ervan was genoteerd, werd aan
de respondent opnieuw gevraagd om in eigen bewoordingen aan te geven op basis van
welke criteria de beslissing was genomen. Vervolgens bepaalde de respondent welke
van de 50 kaartjes met informatie-items waren gel,ruikt bij de uiteindelijke keuze van
het boek.
Ter afsluiting van de simulatie van het keuzeproces is in het vierde deel van het

. . -interview gevraagd om uit de categorie gebruikte kaartjes met eigenschappen de viji
belangrijkste te selecteren. Deze vijf kaartjes werden vervolgens op volgorde van
belangrijkheid gelegd.
In het vijfde deel van het interview is gevraagd naar een aantal persoonskenmerken.
Het aantal boeken dat het afgelopen jaar is gekocht en gelezen en de frequentie
waarmee een boekhandel wordt bezocht, vormen evenals in het vooronderzoek, een
meting van de hoeveelheid kennis. Daarbij is weer verondersteld dat naarmate een
consument meer boeken koopt en leest en vaker de boekhandel bezoekt, de hoeveelheid
kennis toeneemt.
In het vooronderzoek kon het veronderstelde verband tussen deze drie variabelen en het
aantal en soort informatie-items en genre-indelingen niet worden aangetoond. Omdat de
gekozen operationalisering van de hoeveelheid kennis onvolledig leek, is gezocht naar
additionele operationalisaties. Alle bovenstaande operationalisaties geven een moment-
opname van de intensiteit waarmee een koper zich in het keuzeproces begeeft en
daarmee van de cumulatie van kennis gedurende het afgelopen jaar. Een deel van de
kennis is echter in de jaren daarvoor opgebouwd. Om deze reden is ook gevraagd naar
het aantal jaren dat men boeken koopt en naar het aantal boeken dat men bezit.
Om een beeld te verkrijgen van de mate waarin van de belangrijkste alternatieve
verwervingskanalen gebruik werd gemaakt is gevraagd naar het lidmaatschap van een
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boekenclub en van de openbare bibliotheek en naar het al of niet lenen van boeken van
familie, vrienden of bekenden. Tenslotte is gevraagd naar de algemene achtergrond-
kenmerken 'leeftijd' en 'hoogste opleidingsniveau' en is het geslacht genoteerd.
De interviewers hebben zich tijdens de interviews terughoudend opgesteld, om
beinvloeding van de respondent zoveel mogelijk te beperken. Met name het risico dat
respondenten zich rationeler zouden voordoen dan in normale keuzesituaties diende te
worden voorkomen. Om deze reden is er zo min mogelijk druk uitgeoefend om de
beslissingen aangaande indeling van boeken te beargumenteren: er is niet doorgevraagd
naar de motivering van gegeven antwoorden. Er is genoegen genomen met elk
informatie-item dat door de respondent is genoemd. In veel gevallen bleken de
respondenten echter de items spontaan te noemen. Daarnaast is nadrukkelijk vermeld
dat de categorieen boeken iedere gewenste omvang mocht hebben, dat een genoemd
informatie-item niet nogmaals behoefde te worden gebruikt en dat er voldoende tijd
beschikbaar was om een antwoord te geven.

4.3. Beschrijving van de steekproef

Om de respons te verhogen is een boekenbon ter waarde van fl 10,- aangeboden.
Niettemin bedroeg de non-respons bij de steekproef ongeveer 50%. Het aantal gebelde
mensen dat niet voldeed aan 6dn of meer van de selectiecriteria bedroeg een veelvoud
hiervan. Het vermoeden bestaat dat deze non-respons is verhoogd door de relatief lange
duur van de interviews: deze bedroeg gemiddeld 45 minuten met zowel aanzienlijke
afwijkingen naar boven (tot anderhalf uur) als naar beneden (tot 20 minuten).
Een non-respons van 50% kan de representativiteit van de steekproef schaden. De
representativiteit van de steekproef kan op een beperkt aantal achtergrondkenmerken
worden beoordeeld door de frequentieverdelingen te vergelijken met landelijke
gegevens van Stichting Speurwerk (1992). Deze verdelingen staan in tabel 4.1..
Uit tabel 4.1. blijkt een oververtegenwoordiging in de steekproef van boekenkopers met
een wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding: 62% in de steekproef heeft hoger
onderwijs genoten tegen 31% in de landelijke NIPO-steekproef. Het verschil van 31%
is echter niet zo groot als in het vooronderzoek waar een afwijking van 55% werd
vastgesteld. Bovendien wijkt onze steekproef weinig af van de landelijke steekproef in
de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht en de frequentie waarmee de boekhandel
wordt bezocht. De telefonisch werving van respondenten in plaats van in de boekhandel
lijkt tot een representatievere steekproef te leiden: ook kopers die geen gebruik maken
van het boekhandelskanaal kunnen daardoor deel uit maken van de steekproef.
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Tabel 4.1.:  Vergelijking van achtergrondkenmerken van de steekproef (n=50) met  landelijke data

kenmerk respondent steel*roef Speurwerk / NIPO 1991*

gestacht: man 40% 45%
vrouw 60% 55%

opleiding: lo/lbo 8% 17%
mbo 12% 23%
havo/vwo 18% 26%
hbo 34% 19%
WO 28% 12%
anders / geen opgave 0% 3%

teem:id: t/m 17 jaar 2% 5%
18-24 jaar 14% 17%
25-39 jaar 64% 35%
40-59 jaar 14% 28%
59+ 6% 14%

gemiddeld 34 jaar 38 jaar

gemiddeld in boekhandel:
elke week 32% 22%
eens per twee weken 8% 15%
eens per maand 40% 36%
eens per kwartaal 10% 169b

eens per half jaar 6% 9%
eens per jaar 4% 2%

* Bron: Septembermeting 1991 (n=368), Stichting Speurwerk betreffende het Boek (uitvoering
NIPO)
Betreft  bewerking van  Speurwerk / NIPO-data:  data hebben  alleen  betrekking  op  kopers  die:
1. Iklatste jaar minstens /En boek gekocht hebben.
2. Voorkeur hebben voor literatuur en/of spannende boeken en/of romantische boeken.

Toch is de oververtegenwoordiging van boekenkopers met hoger onderwijs niet zonder
betekenis: in de voorstudie was het opleidingsniveau het enige persoonskenmerk
waarvan invloed leek uit te gaan op de hoeveelheid informatie die is gebruikt om 66n
of meer boeken in de evoked set te beschrijven.
Gemiddeld zeggen de respondenten ongeveer 12 boeken per jaar te kopen en 26 boeken
te lezen. Deze aantallen liggen aanzienlijk onder die in het vooronderzoek. De steek-
proef is op ook dit punt waarschijnlijk representatiever. Opnieuw worden gemiddeld
meer boeken gelezen dan aangeschaft. Naar het aantal geleende boeken is nu niet
gevraagd. Ongeveer de helft van de respondenten (54%) is echter lid van de openbare
bibliotheek en driekwart leent van familie, vrienden of bekenden. Vermoedelijk zal
hierdoor het gat tussen de aantallen gelezen en gekochte boeken weer ruimschoots
worden gedicht. Het gebruik van niet-boekhandelskanalen kan als volgt schematisch
worden weergegeven:
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Schema  4.1:   Het   gebruik  van  niet-boekhandelskanalen

totale steekproef (n=50)

leners (45) niet-leners (5)

lid boekenclub (20) geen lid (25) lid boeken- geen lid
club (3)           (2)

leent v leent v leent v leent v leent v leent v

biblio- familie beide biblio- familie beide

theek etc. theek etc.

(6)       (10)       (4)        (2)        (8)       (15)

Opvallend is het grote aantal boeken dat deel uitmaakt van de evoked set: gemiddeld
16    tot 17 boeken    in de steekproef. Dit aantal overschrijdt in aanzienlijke    mate    het
aantal produkten in de evoked set dat in twee artikelen over de omvang van evoked
setsl wordt gerapporteerd. Dit varieert van gemiddeld twee tot acht produkten (Hauser
en Wernerfelt, 1990; Crowley en Williams, 1991). Deze studies hebben betrekking op
uiteenlopende produkten maar niet op boeken of met boeken vergelijkbare produkten.
Dit bemoeilijkt een vergelijking met deze studies. In experimentele settings stuit men
bovendien vaker op onwaarschijnlijk grote evoked sets: Het grote aantal boeken dat de
respondenten is voorgelegd vormt waarschijnlijk een additionele reden voor dit
verschijnsel.

4.4.    Informatie over boeken in het keuzeproces

4.4.1. Codeerstrategie en analysemethode

De criteria die door de respondenten zijn genoemd bij het vormen van evoked sets en
bij het maken van keuzes daaruit zijn zonder verdere bewerking als tekst in de
computer ingevoerd met behulp van het interviewprogramma 'THIS' (Inter/View,
1990). Daarna zijn deze criteria gecategoriseerd. Deze categorieen worden hierna
informatie-items genoemd. Elk item vormt opnieuw een variabele die twee waarden kan
aannemen: het item is bij de samenstelling van de evoked set of bij het maken van een
keuze hieruit door een respondent wel of niet gebruikt. Bij het coderen is wederom ge-
poogd zoveel mogelijk van de bewoordingen van de respondenten te behouden.
Evenals in het vooronderzoek leken beschrijvingen van informatie-items op elkaar
zonder dat met zekerheid kon worden vastgesteld of zij duiden op verschillende
informatie-items of op afwijkende bewoordingen van in essentie hetzelfde informatie-
item. Opnieuw is voor een terughoudende opstelling gekozen: twee beschrijvingen zijn
alleen tot hetzelfde informatie-item gerekend, wanneer ze vrij duidelijk synoniem

' In deze studies 'consideration set' genoemd.
2 Dit werd gemeld in de lezing 'Methodological problems in Structural Modelling and Process

Tracing Research' van Pieter Koele, gehouden tijdens de workshop 'Research in Individual Judge-
ment Processes' aan de Universiteit van Amsterdam, 24-25 september 1992.
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waren. Zo zijn 'korte verhalen' en 'verhalenbundel' tot hetzelfde informatie-item
gerekend.
De door respondenten omschreven keuzecriteria zijn door twee onderzoekers onafhan-
kelijk van elkaar gecodeerd. Vervolgens zijn door middel van kruistabellen afwijkingen
in codering bepaaid. Via een SPSS-listing van respondentnummers was het mogelijk de
respondenten te identificeren, waarbij deze verschillen waren vastgesteld. Een terugkeer
naar de scoreformulieren maakte daarna duidelijk welke door de respondent genoemde
informatie-items verschillend waren gecodeerd. Door overleg is overeenstemming
bereikt over de te volgen interpretatie.
Om een consistente wijze van coderen te bevorderen is, indien mogelijk, gebruik
gemaakt van dezelfde informatie-items als in het vooronderzoek. Bovendien is in die
gevallen waarin een informatie-item niet letterlijk overeenkwam met een door een
respondent genoemd keuzecriterium de wijze van coderen geregistreerd. Zo wordt het
consistente gebruik van een eenmaal gekozen interpretatie bevorderd.
Keuzecriteria die gingen over het onderwerp van een boek of de schrijfstijl van een
auteur kwamen in veel mindere mate voor. Deze zijn opnieuw tot de meer algemene
attributen 'onderwerp' en 'schrijfstijl' gerekend. De in hoofdstuk 3 gevonden zeer
diverse typeringen van de auteur of specificaties van de uitvoering van het boek (zie
bijlage 3.3) kwamen bijna niet voor. Dit resultaat kan waarschijnlijk worden verklaard
door het verschil in respondenttaak: beschrijven in het vooronderzoek en indelen in
twee categorieen alsmede kiezen in het hier te rapporteren onderzoek.

Uit de dataverzamelingsprocedure zijn twee metingen verkregen van de informatie-
items die respondenten hebben gebruikt bij het samenstellen van de evoked set en bij
het maken van een keuze hieruit: een respondent noemde zelf een informatie-item en/of
gaf te kennen dat bij de zojuist uitgevoerde taak gebruik was gemaakt van het des-
betreffende item op een kaartje. Gehoopt werd dat beide metingen in voldoende mate
met elkaar overeen zouden komen, zodat de resultaten van beide metingen zouden
kunnen worden gepoold tot adn meting.
Dit bleek niet het geval te zijn. Enerzijds hebben veel respondenten informatie-items
genoemd die niet voorkwamen op 66n van de 50 kaartjes. Anderzijds gaven veel
respondenten te kennen dat zij een informatie-item op een kaartje hadden gebruikt bij
het samenstellen van de evoked set of bij het maken van een keuze hieruit, terwijl ze
hetzelfde item niet hadden genoemd. Het genre 'literatuur' bijvoorbeeld is door acht
respondenten genoemd. Vierentwintig respondenten echter hebben het kaartje met de
eigenschap 'literatuur' ingedeeld in de categorie gebruikte kaartjes. Veertien respon-
denten noemden dus bij de eerste meting het attribuut 'literatuur' niet en bij de tweede
meting wel.
Pooling tot 66n meting was daarom niet mogelijk. De enige oplossing was het maken
van een keuze tussen beide metingen.
In de verdere analyses is alleen gel)ruikt gemaakt van de door de respondenten zelf
genoemde en later gecodeerde informatie-items. Deze eerste meting is de meest
complete: ze omvat bijna alle items op de kaartjes en daarnaast de 20 items die daarop
ontbraken. Deze meting is waarschijnlijk ook de meest valide: ook in een bockwinkel
of bij het doornemen van een catalogus van een boekenclub moet een boekenkoper zelf
bepalen welke informatie in het keuzeproces wordt gebruikt en beschikt hij niet over
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een schriftelijke lijst van 50 informatie-items die door een ander wordt aangereikt. Bij
de eerste wijze van meten loopt een onderzoeker ook niet het risico dat hetzelfde item
op een kaartje door respondenten verschillend worden gernterpreteerd, wat aggregatie
over respondenten bemoeilijkt.
Gezien de beperkte omvang van de steekproef moeten de resultaten als globale
schattingen worden opgevat. Bij een steekproef van 50 respondenten is voorts de kans
groter dat op grond van statistische toetsen ten onrechte de conclusie wordt getrokken
dat er geen relaties bestaan tussen variabelen.

4.4.2. Een overzicht van de gebruikte informatie bij de vorming van evoked sets en bij
het maken van keuzes daaruit

De codering van de door de respondenten genoemde informatie-items hebben geresul-
teerd in 52 onderscheiden items. Tabel 4.2. geeft een beeld van de mate waarin

respondenten deze items hebben genoemd. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen

de vorming van de evoked set en het maken van keuzes daaruit.

Tabel  4.2.:   Overzicht  van  de  mate  waarin  informatie-items  door  de  respondenten  zijn   genoemd

informatie-item aantal respondenten idem in %

1.   literaire boeken; waarvan:                                 42                        84%
a. historisch - actueel                                       15                        30%
b. vrouwenliteratuur                                   12                     24%
c. humor, satire                                          10                      20%
d. relaties, liefde, sex                                               9                            18%
e. literatuur                                                   7                        14%
f. autobiografie                                         5                     10%
g. verhalenbundel                                    5                    10%
h. potzie                                               1                      2%

2. spannende boeken; waarvan:                            38                      76%
a. science fiction                                        26                      52%
b. oorlog                                              23                    46%
c. detective, misdaad                                    19                      38%
d. spionage, thriller, avonturen                          14                      28%
e. horror en griezel                                                  9                            18%
f. spannend                                                7                      14%
g. actie, sensatie, geweld                                 4                       8%

3.   romantische boeken; waarvan:                               36                          72%
a. streek-, familieroman                               21                     42%
b. zoet, romantisch                                         14                        28%
c. dokters-, ziekenhuisroman                             7                      14%
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informatie-item aantal respondenten idem in %

4.  simpel - makkelijk, vlot                                 21                      42%
5.  Nederlands - buitenlands                                   13                        26%
6.  te moeilijk, zwaar                                       13                      26%
7. ongespecificeerd genre                                        13                          26%
8.  realisme - fantasie                                        5                      10%
9. diepgang, achtergrond                                    5                      10%
10. ellende, drama                                                   2                           4%

Totaal genre 49                               98%

11. kent auteur (nieO                                               36                          72%
12. meer van de auteur gelezen                                     35                            70%
13. goed of slecht auteur                                                  27                               54%
14. bekend, beroemd auteur (in publiciteit)                       7                            14%
15. auteur gezien op t.v.                                                 7                            14%
16. auteur als persoon                                               9                          18%

Tomal auteur                                               50                       100%

17. thema of onderwerp                                                    41                               82%
18. herkenbaar thema                                                5                          10%

Totaal thema                                            43                      86%

19. dik of dun boek                                                                 26                                  52%
20. kaft of omslag                                                            24                               48%
21. uitvoering niet verder gespecificeerd                      5                        10%

Totaal uitvoering                                           38                        76%
22. aangeraden                                         24                   48%
23. goede of slechte kritieken                                        19                            38%
24. bekroond (auteur)                                           13                        26%

Tomal verwijzing informatiebronnen                     33                        66%
25. te weinig informatie - kent inhoud                            39                            78%
26. Engelstalig boek 21 42%
27. schrijfstijl

38%
20                               40%

28. nieuwsgierig (naar auteur)                                 19
29. titel                                                   18                     36%
30. verfilming van het boek gezien                                        17                                   34%
31. serie (van auteur) 16 32%
32. prijs van het boek                                              15                          30%
33. voor vakantie, in bed, werk of studie                           10                               20%
34. uitgever                                                9                     18%
35. (geen) blijvende waarde                                     8                        16%
36. teveel van gelezen                                               5                          10%
37. overall kwaliteitsoordeel                               4                      8%
aantal respondenten                                       50                   100%

Opnieuw hebben de respondenten van veel verschillende informatie-items gebruik
gemaakt. Tweeenvijftig verschillende informatie-items gaan dit gemiddelde van 10 tot
11 verschillende items dat gebruikelijk is in verbale protocolanalyse (Ford et al., 1989)
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ruim te boven.
Gemiddeld hebben de respondenten 13 tot 14 informatie-items genoemd. Dit gemiddel-
de moet niet alleen vanwege de omvang van de steekproef als een globale schatting
worden gezien. De terughoudendheid die bij de codering is betracht, twee beschrij-
vingen van keuzecriteria zijn alleen tot hetzelfde informatie-item gerekend wanneer ze
vrij duidelijk synoniem waren, bevordert het ontstaan van een groter aantal informatie-
items.
De items in tabel 4.2. blijven dicht in de buurt van de omschrijvingen zoals die door de
respondenten zijn gehanteerd. Zo is de genreaanduiding 'historisch' afkomstig van de
respondenten. De beslissing om dit genre als een literair genre te beschouwen, is door
de auteur dezes genomen.
Samenvoeging van items leidt bovendien altijd tot verlies van informatie. Wanneer bij-
voorbeeld was volstaan met het item 'auteur', was het onmogelijk geweest om
uitspraken te doen over de wijze waarop boekenkopers van dit item gebruik maken.
De terughoudendheid die is betracht, vergroot de kans dat in tabel 4.2. verschillende
informatie-items voorkomen met in essentie dezelfde betekenis. Door dergelijke
'dubbeltellingen' kan het totaal aantal onderscheiden items eveneens zijn toegenomen.
Mede om deze reden is er aanvullend onderzoek verricht om te achterhalen welke items
van elkaar verschillen en welke grosso modo dezelfde betekenis hebben. Dit onderzoek
zal in hoofdstuk 5 worden besproken.

Door de hierboven genoemde beperkingen kan slechts tot op zekere hoogte een
vergelijking worden gemaakt met het gemiddeld aantal items per persoon dat in andere
studies wordt vermeld. Om toch een indruk te geven van de verschillen, is het hier
berekende gemiddelde vergeleken met het resultaat uit twee andere studies. Bettman en
Sujan (1987) rapporteren een gemiddeld aantal items per persoon dat onder diverse
experimentele condities varieert van 3,7 tot 7,2; Gertzen (1992) komt uit op 2,6 tot 7,1
items. Deze uitkomsten liggen aanzienlijk onder het niveau van deze steekproef van
boekenkopers.
Op basis van de gemeten items zijn frequenties berekend en worden in de volgende
paragrafen verschillen getoetst. Mits de resultaten als globale schattingen worden
opgevaL hoeft de mogelijke onderlinge verbondenheid van items de sommering over
respondenten en vergelijkingen niet te verhinderen. In de eerste plaats kan over
dergelijke verbindingen op basis van dit onderzoek slechts worden gespeculeerd.
Belangrijker is dat een relatie tussen twee of meer items niet impliceert dat de items
hetzelfde zouden zijn. Een respondent kan bijvoorbeeld weten wat de kenmerken zijn
van de schrijfstijl van een bepaalde auteur en tot welk genre zijn boeken kunnen
worden gerekend. Hiermee worden echter drie eigenschappen van een boek aangeduid.
In de tweede fase van de simulatie van het keuzeproces komen deze combinaties
veelvuldig voor. Tenslotte is het mogelijk dat een respondent weliswaar meerdere
aspecten aan een boek onderscheidt, maar een beperkt aantal daarvan gebruikt in het
beslissingsproces.
De combinatie van veel verschillende informatie-items en een gemiddeld aantal  van  13
tot 14 genoemde items leidt tot lage frequenties per item: gemiddeld wordt een item
door ongeveer 30% van de respondenten genoemd. Er zijn per item echter aanzienlijke
verschillen: van de 52 items worden er slechts vier door meer dan tweederde van de

illi......-Il-
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respondenten genoemd. Elf items, ongeveer 20%, daarentegen worden door 10% of
minder van de respondenten genoemd.
Dit hangt samen met het grote aantal genres dat is genoemd: ongeveer de helft van de
items (24 items; item la tot 11) omschrijven een genre. Een specifiek boek zal in de
meeste gevallen tot een beperkt aantal, zo niet tot 660 genre worden gerekend. Voor
deze stelling levert het vooronderzoek steun: bij de beschrijving van een boek is daar
gebruik gemaakt van ten hoogste 66n genre. Sommige genres sluiten elkaar zelfs uit.
Hetzelfde boek kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd als makkelijk en moeilijk worden
beschouwd. Een groot aantal genre-benamingen duidt daarom op ecn grote mate van
heterogeniteit.
Niettemin zijn combinaties van genres zeer wel mogelijk. Autobiografieen kunnen
bijvoorbeeld tevens historisch zijn of tot de vrouwenliteratuur worden gerekend. De
items la. tot en met 10. verschillen in specificiteit. Alle genres genoemd onder la tot
en met lh kunnen bijvoorbeeld worden aangeduid met item le 'literatuur'. Vrouwen-
literatuur en poezie geven aan welk gedeelte van de literatuur het betreft. Dezelfde
redering kan worden gevolgd voor de items 2a-2g (spannende boeken) en 3a-3c
(romantische boeken). Ook om deze reden kunnen combinaties van genres voorkomen.
De meeste genre-aanduidingen in tabel 4.2. zijn gangbaar in het boekenvak en/of de
literatuurwetenschap: deze worden ook door boekenkopers gebruikt. Dit geldt niet voor
de items ld 'relaties, liefde en sex', 4 'simpel - makkelijk', 6 'moeilijk', 8 'realisme -
fantasie', 9 'diepgang' en 10 'ellende. drama'. Dat deze items als genre-aanduidingen
zijn beschouwd, komt door de vrij ruime opvatting over 'genres' die in het onderzoek
is gehanteerd. Volgens deze opvatting brengen genres tot uitdrukking wat boeken
gemeenschappelijk hebben. Boeken blijken met name op overeenkomsten in stijl en
onderwerp te worden gegroepeerd. Bovendien zal in hoofdstuk 5 blijken dat de hier als
genre aangemerkte informatie-items inderdaad groepen van boeken typeren.
Het grote aantal informatie-items dat (per respondent) is genoemd hangt ook samen met
de opzet van het onderzoek. Aan de respondent zijn 60 boeken voorgelegd, die met
opzet tot veel verschillende genres kunnen worden gerekend. Om tot een evoked set
met een hanteerbare omvang te komen moesten derhalve veel boeken worden geelimi-
neer(13. In paragraaf 4.4.5. zal blijken dat genres hiervoor veelvuldig werden toegepast.
Juist omdat de steekproef van boeken divers van samenstelling was, is een bepaald
genre slechts bij een beperkt aantal boeken, namelijk die tot dat genre worden gere-
kend, bruikbaar om een besluit tot eliminatie op te baseren.
Een derde mogelijke oorzaak is dat boekenkopers verschillende aspecten onderscheiden
aan hetzelfde boek: de ene respondent kan bijvoorbeeld bij het bock 'Meest moder-
mismen' van de auteur Kees van Kooten de schrijver noemen, terwijl voor een ander
'humor' het meest typerende kenmerk van dit boek is. Deze verschillen kunnen
samenhangen met persoonskenmerken.
Hangt het gebruik van bepaalde informatie-items samen met genres? Tabel 4.2.
suggereert een samenhang met drie brede categorieen boeken: de items la 'historisch -
actueel' tot en met item th 'poezie' worden bijvoorbeeld gezien als nadere specificaties
van de globale genre-aanduiding 'literatuur'. Deze genre-benamingen hebben uiteraard

' Veel respondenten die een grote evoked set overhielden, moesten dit alsnog doen toen hen werd
gevraagd een keuze uit de evoked set te maken.

-i....illill
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alleen betrekking op delen van het boekenaanbod, die deze meer specifieke items
benoemen. In het keuzeproces wordt in de regel van 66n genre-benaming gebruik
gemaakt: verderop (§ 4.4.4. en § 4.8.) zal blijken dat boekenkopers beslissingen over de
samenstelling van de evoked set baseren op 66n item en dat meestal niet meer dan 66n
genre-aanduiding wordt gebruikt bij de keuze uit de evoked set. Dit betekent dat ook
andere informatie-items niet worden gecombineerd bij besluiten om een titel te
elimineren of te selecteren. Bij het maken van een keuze uit de evoked set worden
daarentegen gemiddeld drie informatie-items geintegreerd tot een eindoordeel. De
meeste boekenkopers combineren in deze fase bijvoorbeeld een item dat betrekking
heeft op de auteur van een boek met een ander item, meestal een niet-genre.
Een indicatie voor de samenhang van informatie-items met bepaalde (genres) boeken
kan ook worden verkregen door bij elk boek te registreren welk item is gebruikt. Elke
respondent heeft echter 60 boeken beoordeeld. Wanneer bepaald zou moeten worden bij
welk boek door welke respondent een item wordt gebruikt, moeten 3.000 variabelen (50
respondenten vermenigvuldigd met 60 boeken) worden geanalyseerd. Een dergelijk
groot aantal variabelen levert bij de analyse grote moeilijkheden op. Daarom is afgezien
van een uitsplitsing over de 60 boeken.

Op welke wijze kunnen de in tabel 4.2. weergegeven informatie-items verder worden
getypeerd?
In de eerste plaats blijken de drie in het vooronderzoek gevonden hsieke attributen,
'dik of dun boek', 'kaft' en 'uitvoering', door veel respondenten te worden gebruikt in
keuzeprocessen: 76% noemt tenminste dEn van deze drie fysieke kenmerken van
boeken. Alleen het genre, de auteur en het onderwerp zijn door meer respondenten
gebruikt. De mate waarin respondenten gebruik maken van het attribuut 'kaft' kan in
min of meerdere mate zijn overschat doordat de kaft naast een fysiek aspect van een
boek een bron van informatie is. Niet in alle gevallen was duidelijk of een respondent
inderdaad de kaft zelf op het oog had of dat de kaft stond voor een ander informatie-
item. Zo is de kaft mogelijk een aanwijzing geweest voor het genre waartoe het boek
werd gerekend.
Alle respondenten hebben tenminste eenmaal gebruik gemaakt van de auteur om een
boek te elimineren, te selecteren en/of te kiezen uit de evoked set. Wederom komt met
name in dit attribuut de opgedane ervaring met boeken tot uitdrukking. Bijna alle
respondenten (94%) vallen bij tenminste 6dn boek terug op de ervaring die ze met de
auteur ervan hebben opgedaan. In item 12 'meer van de auteur gelezen' en in de
meeste gevallen in item 31 'volgt (serie van) auteur' gebeurt dit expliciet. Bij de items
11 'kent auteur (niet)' en 13 'goed of slecht auteur' kdn ervaring met de auteur tot
uitdrukking komen. Het gebruik van deze items kan echter ook berusten op informatie
uit externe bronnen. Dit laatste komt expliciet naar voren in item 15 'auteur op televisie
gezien'   en is waarschijnlijk  bij  item   14

' bekend of beroemd auteur'   en 16 'auteur  als
persoon'. Onder het laatst genoemde item zijn alle kwalificaties van de auteur begrepen
die niet duiden op (het gebrek aan) schrijverskwaliteiten.
Evenals in het vooronderzoek indiceert item 30 'verfilming van het boek gezien'
bekendheid met de inhoud van het boek en daarmee in zekere zin ervaring met het
boek. Daarnaast kan in het met de auteur verbonden item 27 'schrijfstijl' ervaring met
boeken tot uitdrukking komen. Wanneer een respondent het gebruik van dit item
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verwoordde als 'schrijfstijl bevalt (niet)' gebeurde dit expliciet. Oordelen als 'mooie
schrijfstijl' kunnen, maar hoeven niet op eigen ervaring zijn gebaseerd. Tenslotte komt
ook in het niet-attribuut 'teveel van gelezen' ervaring met een bepaalde categorie
boeken of met een auteur tot uitdrukking.
Er zijn twee infonnatiebronnen die ook als informatie-item in keuzeprocessen worden
gebruikt: personen (item 22 'aangeraden') en recensies / boekrubrieken (item 23 'goede
of slechte kritieken'). In item 15 'auteur op televisie gezien' komt eveneens de invloed
van informatiebronnen tot uitdrukking.
De bekroning van een boek of van een auteur (item 24) is gerelateerd aan informatie-
bronnen. Aan winnaars van prestigieuze prijzen wordt in de media aandacht besteed. Zo
komen genomineerden en uiteraard de winnaar van de AKO-literatuurprijs aan bod in
televisieprogramma's. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van een band om een
boek, het zogenaamde buikbandje, of van een speciale opdruk op de kaft, om melding
te maken van een bekroning. Ook in de steekproef van 60 boeken waren als zodanig

aangeduide bekroonde boeken vertegenwoordigd.
Vrijwel alle respondenten (94%) noemen tenminste eenmaal een niet-attribuut; gemid-
deld wordt er gebruik gemaakt van twee tot drie niet-attributen. Deze niet-attributen
kunnen worden ingedeeld in dde categorieen, die tevens de criteria aanduiden op grond
waarvan informatie-items niet tot attributen worden gerekend:

1.   De eerder genoemde kwaliteitsoordelen over het boek als geheel ontleend aan
informatiebronnen (informatie-items 22 'aangeraden', 23 'goede of slechte
kritieken' en 24 'bekroond').

2.       De   totaaloordelen 'te weinig informatie'   (item 25), nieuwsgierig   (item  28),
'blijvende waarde' (item 35), 'teveel van gelezen' (item 36) en 'te lage kwaliteit'
of 'klassieker' (item 37).

3.   De omschrijvingen van de gebruiksmomenten 'voor vakantie' en 'voor in bed /
voor het slapen gaan' en van de meer functionele benefits 'ten behoeve van studie
of werk' (item 33).

Alle overige informatie-items uit tabel 4.2. zijn attributen. Deze worden meer gebruikt:
alle respondenten maken gebruik van tenminste 66n attribuut. Gemiddeld zijn er negen
tot tien attributen genoemd bij het samenstellen van de evoked set of bij het maken van
een keuze hieruit. Van de 52 onderscheiden informatie-items vallen er 43 (83%) onder
de hier gehanteerde definitie van attributen: het betreft een deelaspect van een boek en
geen aanduidingen van benefits of gebruiksmomenten.
Tabel 4.3. biedt een samenvattend overzicht van de gevonden informatie-items.
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Tabel  4.3.:   Samenvattend  overzicht  van  karakteristieke   kenmerken  van   informatie-items

karakteristiek van informatie-item % respondenten gemiddelde

1. gebruik van genres 98% 5,50
2. items die betrekking hebben op de auteur 100% 3,14
3. gebruik van items met ervaring 96% 2,42

4. gebruik van fysieke attributen 76% 1,10

5. gebruik van verwijzingen naar informatiebronnen 66% 0,84

6. gebruik van attributen 100% 11,40
7. gebruik van niet-attributen 94% 2,74

Toelichting:

1.  Informatie-items: la 'historisch - actueet' tot en met 10 'eltende, drama:
2.  Items: 11 'kent auteur (niet) tot en met item 16 'auteur als persoon'.
3.    Items:    11    'kent   auteur   (niet),   12   'meer  van   de   auteur   gelezen',   30   'ver#lming  van   het  boek  ge-

zien', 31 votgt (serie van) auteur' en 36 'teveel van gelezen'.
4.   Items:  19  'dik of dun  boek',  20  'kaft of omslag' en 21  'uitvoering niet verder gespecificeerd:
5.   Items:  22  'aangeraden',  23  'goede of slechte  kritieken'  en 24  'bekroond'.

4.4.3. Een poging tot segmentatie van kopers op basis van de gebruikte informatie-
items

In de vorige subparagraaf is een overzicht geboden van de mate waarin informatie-
items door respondenten zijn genoemd (zie tabel 4.2.). Nog niet is aan de orde
gekomen welke informatie-items door een respondent worden gebruikt. Kunnen er
clusters van respondenten worden onderscheiden die sommige informatie-items wel en
andere items niet gebruiken? Opnieuw is geen onderscheid gemaakt tussen de vorming
van de evoked set (fase 1) en het maken van keuzes daaruit (fase 2).
Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van correspondentie-analyse (zie
b.v. Snelders en Stokmans, in druk). Deze techniek is gebaseerd op chi-kwadraat-
afstanden, die beter aansluiten bij het nominale en veelal dichotome karakter van de ge-
meten informatie-items dan technieken die gebruik maken van Euclidische afstanden.
Correspondentie-analyse is bovendien een multivariate techniek, waardoor de samen-
hang tussen alle informatie-items integraal wordt bepaald.
Vanwege de chi-kwadraatafstanden is de techniek gevoelig voor data die teveel nullen
bevatten (Greenacre, 1993). Bovendien kunnen rijen of kolommen met een klein
randtotaal de oplossing domineren (Kuijlen, 1993). Veiligheidshalve zijn daarom
informatie-items die door minder dan zes respondenten zijn gebruikt buiten de analyse
gehouden. Bij op chi-kwadraat gebaseerde technieken wordt immers een minimale
verwachte frequentie van zes geeist.
De analyse is uitgevoerd op een matrix van 50 respondenten en de resterende 37
informatie-items. Aan deze matrix zijn 36 factoren onttrokken waardoor geen verlies
aan verklaarde variantie optreedt.
Vervolgens is in deze 36-dimensionale ruimte de cosinus berekend tussen elke respon-
dent en elk informatie-item. De mate waarin een respondent een bepaald informatie-
item meer of minder gebruikt dan de andere respondenten of, technischer uitgedrukt, in
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afwijking van wat verwacht kan worden op basis van de marginale frequenties, wordt
weergegeven door de cosinus van de hoek tussen een respondent en dat item in de
multidimensionale asymmetrische ruimte (Snelders en Stokmans, in druk).
Deze cosinus kan worden opgevat als een maat voor de sterkte van het verband tussen

een respondent en een informatie-item: een grote positieve waarde van de cosinus duidt
op een sterk positief verband tussen een respondent en een grote negatieve waarde op
een sterk negatief verband. Evenals bij een 'gewone' Pearson correlatie-coefficient,
varieert de cosinus tussen de 1 en -1. Uit de berekening resulteerden weinig cosinussen
die boven de waarde 0,35 uitkwamen; geen enkele cosinus was groter dan 0,51. Het
verklaarde variantiecriterium wettigt de conclusie dat er geen respondenten zijn die zich
onderscheiden van anderen in het gebruik van combinaties van informatie-items. Er zijn
geen respondenten waarbij de geobserveerde frequenties in voldoende mate afwijken
van de verwachte frequenties. Hierdoor zijn er ook geen groepen respondenten aan te
wijzen die dezelfde informatie-items meer of juist minder gebruiken. Er zijn alleen
kleine individuele verschillen. Zij volgen geen regelmatig patroon.
De verwachte frequenties indiceren ook de samenhang tussen informatie-items:
naarmate de verwachte frequentie van twee items hoger is, stijgt de kans dat deze items
door dezelfde respondent worden gebruikt.

4.4.4.  Informatie ten behoeve van de samenstelling van de evoked set Of de keuze daar-
Uit

Verondersteld is dat sommige informatie-items geschikter zijn om de evoked set samen
te stellen en zich minder lenen voor het maken van keuzes hieruit. Andere items
daarentegen zijn misschien bee bruikbaar om alternatieve titels in de tweede fase
nauwkeuriger te evalueren.
Zoals vermeld is de respondenten eerst gevraagd om een evoked set samen te stellen
( fase 1). Vervolgens  is  uit de kandidaten voor aankoop een keuze gemaakt  (fase  2).  Zo
kan worden nagegaan welke informatie-items mogelijkerwijs worden ingezet in iedere
fase. Er zijn (relatieve) frequenties beschikbaar van het aantal respondenten dat een in-
formatie-item heeft toegepast bij 6dn of meer eliminatie- of selectiebeslissingen in de
eerste fase. Tevens kan worden beschikt over het aantal respondenten dat hetzelfde item
als criterium heeft gebruikt bij het maken van een keuze uit de evoked set.
Verschillen tussen deze frequenties kunnen statistisch worden getoetst. Vanwege het
nominale karakter van de informatie-items en omdat de frequenties dezelfde respon-
denten betreffen en er dus sprake is van afhankelijkheid, is gebruik gemaakt van de
McNemartest. Tabel 4.4. geeft een overzicht van de resultaten. Alleen de informatie-
items met significante verschillen tussen de frequenties, zijn in deze tabel opgenomen.
Dezelfde nummers zijn gebruikt als in tabel 4.2.. Op deze wijze kan eenvoudig worden
vastgesteld bij welke items geen significante verschillen zijn geconstateerd. Ook deze
items zullen hieronder worden besproken.
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Tabel 4.4.: Overzicht van informatie-items die vaker of minder vaak worden gebruikt t.b.v. het
samenstellen van de  evoked  set  (fase  1)  dan voor  het  kiezen  hiemit  (fase  2)

informatie-item % respondenten

fase 1 fase 2 verschil

1.  titeraire boeken; waarvan: 72% 22% 50%
a. historisch - actueel 24% 10% 14%'

b. vrouwenliteratuur 24% 0% 24%
d. relaties, liefde, sex 18% 0% 18%
e. literatuur 14% 0% 14%

2.   spannende boeken; wawvan: 76% 2% 74%
a. science fiction 54% 0% 54%
b. oorlog 46% 0% 46%
c. detective, misdaad 38% 0% 38%
d. spionage, thriller, avonturen 28% 0% 28 %

e. horror en griezel 18% 2% 16%
f. spannend 14% 0% 14%

3.   romantische boeken; waarvan: 72% 0% 74%
a. streek-, familieroman 42% 0% 42%
b. zoet, romantisch 28% 0% 28%
c. dokters-, ziekenhuisroman 14% 0% 14%

4.  simpel - makkelijk, vlot 42% 0% 42%
6.  te moeilijk, zwaar 26% 0% 26%
7. ongespecificeerd genre 249b 2% 22%

Totaal genres 96% 38% 58%

11. kent auteur (niet) 70% 16% 54%
12. ervaring met de auteur 58% 38% 20%
13. goed of slecht auteur 42% 14% 28%
14. bekend, beroemd auteur (in publiciteiO 14% 0% 14%

Tomal auteur 9896 689b 30%

17. thema of onderwerp 80% 48% 32%

19. dik of dun boek 40% 18% 22%
20. kaft of omslag 46% 4% 42%

Tomal uitvoering 70% 24% 46%

22. aangeraden 42% 12% 30%
23. goede of slechte kritieken 30% 12% 18%
24. bekroond (auteur) 24% 4% 20%

Totaal venvijzing informatiebronnen 58% 26% 32%
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informatie-item % respondenten

25. te weinig informatie - kent inhoud 78% 2% 76%
26. Engelstalig boek 42% 2% 40%
27. titel 36% 2% 34%
30. verfilming van het boek gezien 34% 2% 32%
32. prijs van het boek 26% 10% 16%
33. voor vakantie, in bed, werk of studie 18% 4% 14%
34. uitgever 18% 0% 18%
36. teveel van gelezen 10% 0% 10%1

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn. De overige
verschillen zijn significant op 5%.
*  Indicatief  significantieniveau van  de  McNemartest:   10%.

Voor alle in tabel 4.4. weergegeven significante verschillen geldt dat het desbetreffende
informatie-item vaker is genoemd bij de samenstelling van de evoked set. Door de
respondenten    zijn 17 items zelfs exclusief   voor   dit doel gebruikt. Het totaal aantal
verschillende items dat in de eerste fase bij 66n of meer eliminatie- of selectiebeslis-
singen is gebruikt komt daardoor eveneens 17 items hoger uit.  Ook het gemiddeld  per
respondent genoemde aantal items is hierdoor veel hoger: in de eerste fase bedraagt dit
gemiddelde 12 tot 13 items tegen drie items in de tweede fase. Bij 18 items zijn geen
significante verschillen geconstateerd.
De meeste genres worden vooral gebruikt om de evoked set samen te stellen. Dertien
genres worden exclusief voor dit doel gebruikt. Van de negen genres waarbij geen
significante verschillen konden worden vastgesteld, kan dit bij zeven genres bovendien
zijn veroorzaakt door het geringe aantal respondenten dat 66n van deze genres heeft
genoemd. Dit hangt weer samen met de kleine steekproef.
Een mogelijke eerste verklaring voor dit resultaat bieden verschillen in genrevoor-
keuren. Uit een nadere beschouwing van de inhoud van de evoked sets van de respon-
denten blijkt dat 66n respondent alle literaire boeken heeft geelimineerd. Achttien
respondenten hebben alle spannende, en 30 alle romantische boeken geweerd uit de
evoked set. Voor deze respondenten geldt hoogstwaarschijnlijk dat zij boeken die tot
deze categorieen behoren niet lezen. Het omgekeerde komt ook voor: bij 22% van de
respondenten konden drie tot negen spannende boeken worden aangetroffen en bij 24%
eveneens drie tot zes romantische boeken. Voor deze respondenten behoren deze
boeken waarschijnlijk tot de favoriete genres: zij zullen juist (mede) naar deze boeken
zoeken.

Uit met name de kaft, de titel, de naam van de auteur of de beschrijving van de inhoud
kan bij vrijwel alle spannende of romantische boeken tamelijk eenvoudig en snel
worden opgemaakt dat het 66n van deze genres betreft. Voor een aantal literaire genres,
zoals feministische literatuur, gaat dit eveneens op. Genres zijn hierdoor in veel
gevallen efficiente informatie-items om in de eerste fase van het keuzeproces het kaf
van het koren te scheiden.
In de tweede fase van het keuzeproces worden de overblijvende boeken op gemiddeld
drie items tegen elkaar afgewogen. Genres op basis waarvan eerder 6dn of meer boeken
zijn geelimineerd, maken geen deel uit van deze items. Verderop zullen we bovendien
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zien dat in de eerste fase van het keuzeproces genres vaker worden gebruikt om boeken
te elimineren dan om te selecteren.

Het beeld bij informatie-items die betrekking hebben op de auteur is genuanceerder dan
bij de hierboven besproken genres. Bij twee van deze items zijn de verschillen niet
Significant (15 'auteur op t.v. gezien' en 16 'auteur als persoon') en drie van de vier
overige items worden in de tweede fase door meer respondenten genoemd dan de
diverse genrebenamingen.
Opvallend is de prominente rol van de ervaring die is opgedaan met de auteur van een
boek bij zowel het samenstellen van de evoked set als het maken van een keuze hieruit.
Alleen het onderwerp en het daarmee gerelateerde item 25 'te weinig informatie - kent
inhoud' worden in de eerste fase door meer respondenten gebruikt dan item 12
'ervaring met de auteur'. In de tweede fase wordt alleen het onderwerp vaker genoemd.
Indien de items 11 'kent auteur (niet)' en 13 'goed of slecht auteur', waarin ervaring
met de auteur tot uitdrukking kdn komen, eveneens in de beschouwing worden
betrokken geldt dit in sterkere mate: vrijwel iedereen (98%) maakt gebruik van 66n of
meer van deze drie items in de eerste fase en ongeveer twee op de drie respondenten in
de tweede fase. Dit resuluat duidt op een vrij algemene tendens om bij keuzes in beide
fasen van het beslissingsproces gebruik te maken van ervaringskennis. Deze kennis
neemt in dit geval de vorm aan van een positief of negatief oordeel over een auteur dat
waarschijnlijk is gebaseerd op (on-) plezierige leeservaringen met diens boek of boeken

of op instemmende of juist afwijzende reacties  uit de sociale omgeving.
Het gebruik van kennis gebaseerd op ervaring met boeken manifesteert zich in mindere
mate ook in de items 27 'schrijfstijl', 30 'verfilming van het boek gezien', 31 'serie' en
36 'teveel van gelezen'. De vaak met de auteur verbonden items 'serie' en 'schrijfstijl'
wordt in beide fasen ongeveer even vaak genoemd. De andere twee items worden (vrij-
wel) exclusief toegepast om de evoked set samen te stellen.
Uit zowel tabel 4.2. als tabel 4.3. en 4.4. kan anderzijds worden afgeleid dat boeken-
kopers niet volledig vertrouwen op ervaringskennis en in beide fasen ook gebruik
maken van informatie uit externe bronnen. In de eerste plaats vormen de zeven
informatie-items waarin ervaring (waarschijnlijk) tot uitdrukking komt een klein
gedeelte van het totaal aantal items. Dit weerspiegelt zich in de gemiddelden per
respondent: van de 12 tot 13 items die een respondent gemiddeld heeft gebruikt om de
evoked set samen te stellen zijn er gemiddeld ongeveer twee (2,08) gebaseerd op

ervaring met boeken. Bij het maken van een keuze uit de evoked set behoort gemiddeld
ongeveer Un (0,88) op de drie items tot deze categorie. Deze cijfers geven tevens aan
dat het belang van items waarin ervaring met boeken tot uitdrukking komt groter is in
de tweede fase.
In de tweede plaats is er geen enkele respondent die alleen op basis van ervaring een
eliminatie- of selectiebeslissing neemt. Een kleine minderheid, drie respondenten, maakt
een definitieve keuze op grond van louter ervaringskennis. E6n daarvan volgt een
auteur.
De items 14 'bekend of beroemd auteur', 15 'auteur op tv gezien', 22 'aangeraden'. 23

'goede of slechte kritieken' en 24 'bekroond' verwijzen daarnaast expliciet naar het
gebruik van informatie uit externe bronnen. Met uitzondering van item 15 'auteur op tv
gezien' wordt dit type informatie-item door significant meer respondenten gebruikt om
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beslissingen te nemen over de samenstelling van de evoked set.
Hetzelfde geldt voor de fysieke attributen: met name de kaft en de uitvoering als geheel
spelen volgend de respondenten een marginale rot bij het maken van een keuze uit de
evoked set.
De meeste overige, nog niet besproken (niet-) attributen worden eveneens vaker
gebruikt  om de evoked set samen te stellen. Alleen  bij de niet-attributen 27 'nieuws-
gierig', 35 '(geen) blijvende waarde' en 37 'overall kwaliteitsoordeel' zijn de ver-
schillen niet significant.

Ter  afsluiting  van deze subparagraaf geeft tabel  4.5. een kwantitatief samenvattend
overzicht van de mate waarin informatie-items op karakteristieke kenmerken ver-
schillen.

Tabet 4.5. Overzicht van de verschitten in gemiddeld aantal informatie-items en karakteristieke
kenmerken daarvan tussen fase 1  (samenstellen van de evoked set) en fase 2 (kiezen
uit de evoked Set)

karakteristiek van informatie-item gemiddelde

in fase 1 in fase 2 verschil

1. aantal genre4ndelingen; waarvan; 5,22 0,44 4,76

a. literaire genres 1,42 0,24 1,18

b. genres binnen spannende boeken 2,08 0,02 2,06
c. genres binnen romantische boeken 1,22 0,00 1,22

2.  items die betrekking hebben op de auteur 2,42 0,70 1,56
3. aantal informatie-items met ervaring 2,08 0,82 1,26

4. fysieke attributen (uitvoeringsaspecten) 0,96 0,24 0,72
5.  verwijzingen naar informatiebronnen 0,96 0,28 0,68
6. aantal niet-attributen 2,88 0,64 2,24

Totaal aantal informatie-items 12,68 3,00 9,68

Vetgedrukte   percentages   duiden   verschillen   aan   die   op   minstens    1 %   significant   zijn.    De   overige
verschillen zijn significant op minstens 590.

4.4.5. Informatie ten behoeve van de selectie of eliminatie van boeken bij de samen-
stelling van de evoked set

Sommige informatie-items kunnen bij de samenstelling van de evoked set vooral
bruikbaar zijn om boeken te elimineren, terwijl andere overwegend worden ingezet bij
de selectie van titels.
Het is moeilijk voorstelbaar dat de evoked set louter door een eliminatieproces tot stand
komt. Boekenkopers gebruiken namelijk ook informatie die wijst op interessante titels.
De respondenttaak stimuleerde bovendien dat boeken in de reject set terecht kwamen
op grond van ongewenste eigenschappen en ingedeeld werden in de evoked set op basis
van positief gewaardeerde attributen. Bij elk getoond boek moest een respondent
immers aangeven in welke set hij de titel indeelde.
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Bij het onderbrengen van titels in een evoked en een reject set dienden de respondenten
de informatie te noemen die zij bij deze beslissingen gebruikten. Hierdoor zijn even-
eens (relatieve) frequenties beschikbaar van het aantal respondenten dat een specifiek
informatie-item heeft gebruikt om een boek te elimineren of te selecteren. Verschillen
tussen deze frequenties zijn weer met de McNemartest statistisch getoetst. Tabel 4.6.
geeft een overzicht van de resultaten. Evenals in tabel 4.4., zijn alleen informatie-items
met significante verschillen tussen de frequenties in de tabel opgenomen. Ook zijn
dezelfde nummers gebruikt als in tabel 4.2.. Op deze wijze kan worden vastgesteld bij
welke items geen significante verschillen zijn geconstateerd. Deze items zullen hier-
onder eveneens worden besproken.

Het aantal items dat vooral wordt gebruikt om titels te elimineren is precies in even-
wicht met het aantal items dat overwegend wordt ingezet bij beslissingen om een boek
op te nemen in de evoked set. Het gaat om twee keer 14 items. Niettemin worden per
respondent gemiddeld ongeveer twee items meer gebruikt om eliminatiebeslissingen te
nemen dan ten behoeve van besluiten om een titel op te nemen in de evoked set. Ook
worden items die bij eliminatie-beslissingen worden gebruikt gemiddeld vaker ge-
noemd. Tussen 24 informatie-items zijn geen significante verschillen geconstateerd.
In tabel 4.6. komen genrevoorkeuren expliciet tot uitdrukking. De percentages geven
een indicatie van het aantal respondenten dat wel of juist niet is geinteresseerd in
bepaalde genres. De meeste genre-benamingen worden vaker gebruikt om titels te
elimineren.
Per genre lijkt de schare aanhangers kleiner te zijn dan het aantal respondenten dat deze
boeken niet voor aanschaf overweegt: de percentages respondenten die een boek op
grond van een genre elimineren zijn hoger dan de percentages die op dezelfde gronden
een titel toelaten tot de evoked set. Dit vormt een indicatie voor de gedifferentieerdheid
van de belangstelling van boekenkopers.
Science fiction is een genre waarvan de liefhebbers kennelijk niet in de steekproef
waren vertegenwoordigd.  Ook  het  item  6 'te moeilijk' heeft uiteraard voor boeken-
kopers alleen een negatieve betekenis. 'Spannend' en 'literatuur' worden daarentegen
enkel positief opgevat. Opvallend is dat er verder geen significante verschillen zijn bij
de overige literaire genres (items la tot en met lh). Twee uitzonderingen vormen de
items ld 'relaties, liefde, sex' waarin een groter aantal respondenten niet is geinteres-
seerd en lg 'poezie' waarvan 66n liefhebber in de steekproef was vertegenwoordigd.
Met  uitzondering  van  item  1 f 'spannend' worden daarentegen genres die spannende  of
romantische boeken aanduiden alsmede item 7 'ongespecificeerd genre' door meer
respondenten gehanteerd om titels te elimineren. Door de geringe percentages zijn de
verschillen in drie gevallen niet-significant (items 2c 'detective, misdaad', 2g 'actie,
sensatie & geweld' en 3c 'dokters-, ziekenhuisroman). Hetzelfde geldt voor de items 8
'realisme - fantasie', 9 'diepgang, achtergrond'  en 10 'ellende, drama'.
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Tabel 4.6.: Overzicht van de informatie-items die vaker worden gebruikt t.b.v. het elimineren of
selecteren  bij  het  samenstellen van  de  evoked  set  Uase  1)

informatie-item % respondenten

elimineren selecteren verschil

1.   d. relaties, liefde, sex 16% 2% 149b

e. literatuur 0% 14% 14%

2. spannende boeken; waarvan: 70% 28% 42%
a. science fiction 52% 0% 52%
b. oorlog 38% 8% 30%
d. spionage, thriller, avonturen 22% 8% 14%'

e. horror en griezel 16% 2% 14%
f. spannend 0% 14% 14%

3.    romantische boeken; waarvan: 66% 26% 40%
a. streek-. familieroman 38% 4% 34%
b. zoet, romantisch 22% 6% 16%'

4.  simpel - makkelijk, vlot 42% 18% 24%
6.  te moeilijk, zwaar 26% 0% 26%
7. ongespecificeerd genre 22% 8% 14%

Totaat genres 84% 64% 20%

11. kent auteur (niet) 26% 58% 32%
12. ervaring met de auteur 20% 36% 16%'

14. bekend, beroemd auteur (in publiciteit) 0% 14% 14%
Tomat auteur 58% 90% 32%

17. thema of onderwerp 54% 74% 20%

19. dik of dun boek 32% 12% 20%

22. aangeraden 0% 42% 42%
23. goede of slechte kritieken 0% 30% 30%
24. bekroond (auteur) 0% 24% 24%

Tomat verwijzing informatiebronnen 0% 58% 58%

25. te weinig informatie - kent inhoud 72% 12% 60%
26. Engelstalig boek 38% 4% 34%
28. nieuwsgierig (naar auteur) 0% 30% 30%
31. serie (van auteur) 4% 24% 20%
33. voor vakantie, in bed, werk of studie 0% 18% 18%
34. uitgever 0% 18% 18%
35. (geen) blijvende waarde 2% 12% 10%'

36. teveel van gelezen 10% 0% 10%'

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn
* Indicatief significantieniveau van de McNemartest:  10%.

Over het geheel genomen wordt de auteur vaker gebruikt om boeken te selecteren. Dit
komt enerzijds doordat item 14 'bekend of beroemd auteur' en 15 'auteur op tv gezien'
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(verschil niet-significant) enkel in positieve zin voorkomen. De negatieve tegenpool van
item 14 is waarschijnlijk 'slecht auteur' (een onderdeel van item 13). Anderzijds zijn
items die expliciet negatief of positief zijn geevalueerd vaker gebruikt om een boek op
te nemen in de evoked set. Het betreft hier de items 11 'kent auteur (niet)', 12 'auteur
bevalt (niet)', 13 'goed of slecht auteur' en 16 'auteur als persoon spreekt (niet) aan'.
Er zijn bijvoorbeeld meer respondenten die besloten om een titel op te nemen in de
evoked set omdat zij de auteur kenden, dan respondenten die een boek elimineerden
vanwege de onbekendheid met de auteur. Bij de laatste twee items zijn de verschillen
overigens niet-significant.
In  item 12 'auteur bevalt  (niet)'  komt (dis-) satisfactie met eerder aangeschafte boeken
van een auteur expliciet tot uitdrukking.  In  item   11 'kent auteur  (niet)'  en   13   'goed  of
slecht auteur' kan, maar hoeft dit niet, het geval te zijn. Het opnieuw voor aanschaf
overwegen van boeken van auteurs waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan, doet
denken aan minder vergaande vormen van merkentrouw. De auteur wordt dan be-
schouwd als een merk. Dat goede ervaringen met een auteur bij veel respondenten de
uiteindelijke keuze meebepaten wijst eveneens in deze richting.
De evaluatie van fysieke attributen kan zowel tot eliminatie als selectie van titels
leiden. Maar respondenten worden eerder afgeschrikt dan aangetrokken door volumi-
neuze boeken: 16 respondenten gaven te kennen 66n of meer boeken te dik te vinden
en zes sprak de geringe omvang van een boek aan, terwijl slechts 66n respondent juist
van dikke boeken was gecharmeerd. De kaft blijkt voor ongeveer evenveel respon-
denten reden te zijn om een boek wel of juist niet voor aanschaf in overweging te
nemen.
De informatiebronnen die expliciet als keuzecriteria worden gebruikt, leiden enkel tot
het besluit om een boek decl uit te laten maken van de evoked set.
Drie op de vier respondenten treft bij 660 of meer boeken te weinig informatie aan over
de inhoud en elimineert op grond daarvan een boek. Anderzijds selecteert eveneens

bijna driekwart van de respondenten een boek op grond van het onderwerp of het
thema en vormt voor  18%  van de respondenten de uitgever een reden om een boek op
te nemen in de evoked set. Het geringe marktaandeel van Engelstalige boeken wordt
weerspiegelt in het grote verschil tussen respondenten die op grond van deze taal
boeken elimineren (38%) en selecteren (4%). De overige informatie-items bevatten in
meer of mindere mate een positieve of negatieve evaluatie waardoor vrij duidelijk is
welke functie deze items vervullen.
Tenslotte  zijn  er geen significante verschillen geconstateerd  bij de items  27 '

schrij fstijl',
29 'titel', 30 'verfilming van het boek gezien' en 37 'overall kwaliteitsoordeel. De
percentages respondenten die op grond van deze items boeken elimineren en selecteren

ontlopen elkaar niet veel. Gezien de discussie over het eventuele substitutie-effect van
boeken door films (zie b.v. Schreier en Groeben, 1991 en Verdaasdonk, 1991) mag dit
bij item 30 een interessant resultaat worden genoemd.

Ter afsluiting van deze subparagraaf geeft tabel 4.7. een kwantitatief samenvattend
overzicht van de mate waarin informatie-items op karakteristieke kenmerken verschillen
bij het nemen van eliminatiebeslissingen en bij besluiten om boeken decl uit te laten
maken van de evoked set.
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Tabel 4.7.. Elimineren of selecteren van boeken bij het samenstellen van de evoked set:
overricht van de verschillen in gemiddeld aantal informatie-items en karakleristieke
kenmerken daarvan

specifieke aspect van gemiddelde gemiddelde verschil
informatie-item bij elimineren bij selecteren

1. aantal genre-indelingen; waarvan; 4,38 1,84 2,54
a. literaire genres 0,76 0,64 n.s.

b. genres binnen spannende boeken 1,62 0,46 1,16
c. genres binnen romantische boeken 1.04 0,30 0,74

2.  items die betrekking hebben op auteur 0,82 1,84 1,02
3. aantal informatie-items met ervaring 0,84 1,24 0,40
4. aantal fysieke attributen 0,70 0,52 n. s.

5. aantal verwijzingen naar info bronnen 0,96 0,00 0,96
6. aantal niet-attributen 1,00 1,98 0,98

Totaal aantal informatie-items 7,76 5,72 2,04

Vetgedrukte   percentages   duiden   verschillen   aan   die   op   minstens    1 %   significant   zijn.    De   overige
verschillen zijn significant op minstens 5%.

4.5.    De test-hertest betrouwbaarheid van de informatie-items

4.5.1. Inkiding

De betrouwbaarheid van de in tabel 4.2. weergegeven informatie-items kan worden
beoordeeld door gebruik te maken van het test-hertestprincipe.
In de psychometrie behelst de test-hertestmethode de herhaling van een test bij dezelfde
proefpersonen (Drenth, 1980; p. 207-208). De in dit onderzoek gevolgde procedure
wijkt op een tweetal punten af van de test-hertestmethode. In de eerste plaats is de
'hertest' afgenomen bij een nieuw getrokken tweede steekproef van respondenten.
Vanwege het tijdrovende karakter van het interview bestond er een aanzienlijk risico
dat de meeste respondenten uit de eerste steekproef niet bereid zouden zijn om opnieuw
dezelfde vragen te beantwoorden over identieke boeken.
Uit de resultaten van dit onderzoek en de voorstudie blijkt dat het gebruik van infor-
matie in keuzeprocessen in hoge mate idiosyncratisch is: boekenkopers gebruikten
onderling afwijkend geformuleerde informatie-items. Daarom is achteraf besloten om
aanvullend onderzoek te doen, dat antwoord moest geven op de vraag of gemeenschap-
pelijke dimensies achter deze uiteenlopende items schuil gaan (zie hoofdstuk 5).
Hiervoor moest eveneens een steekproef worden getrokken.
In het aanvullende onderzoek spelen genrevoorkeuren van respondenten een belangrijke
rol. Deze kunnen worden geinventariseerd door respondenten titels te laten indelen in
een evoked en reject set. Dit is dezelfde procedure als in deze studie. Op basis van de
NUGI-codes van de boeken in evoked set kunnen de genres worden bepaald waarvoor
belangstelling bestaat. Dit vormt een tweede reden om de nieuwe steekproef ook te ge-
bruiken voor een gedeeltelijke herhaling van dit onderzoek.
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Deze respondenten zijn dus tweemaal geinterviewd: 66nmaal ten behoeve van de hertest
en om de genrevoorkeuren van respondenten te bepalen en vervolgens voor de
dataverzameling in het aanvullende onderzoek.
Aan de tweede steekproef zijn deels andere boeken voorgelegd. Ook in dit opzicht
wijkt de hier gevolgde procedure af van de in de psychometrie gangbare methode.

4.5.2. Methode van onderzoek

a. Respondenten

De onderzoekspopulatie bestaat wederom uit particuliere kopers die fictie-titel voor
volwassenen ten behoeve van zichzelf kopen. De respondenten zijn opnieuw telefunisch
geworven in Tilburg en de directe omgeving. Daarbij is dezelfde procedure gevolgd als
bij het trekken van de eerste steekproef (zie § 4.2.1.).
In de periode 20 juni - 23 juni en 14 - 16 augustus 1991 zijn 87 respondenten ge-
worven. De data zijn verzameld in de periode 27 juni - 27 augustus 1991.

b. De in de henest gebruikte boeken

Bij de interviews is opnieuw gebruik gemaakt van 60 boeken, die van boekhandel
Gianotten waren geleend. Aanvankelijk is gepoogd om aan de tweede steekproef van
boekenkopers dezelfde boeken voor te leggen als in het eerste onderzoek. Hierdoor
zouden verschillen in het gebruik van informatie voortkomend uit afwijkingen in de
steekproeven van boeken zijn geelimineerd. Omdat de boeken waren geleend zijn deze
na afloop van dit onderzoek geretourneerd. Een half jaar later bleken echter 26 titels
geen   deel   meer   uit te maken   van het assortiment van boekhandel Gianotten.   Bij    13
titels   was het mogelijk een andere titel van dezelfde auteur te lenen. De overige   13
titels zijn vervangen door boeken die met betrekking tot de inhoud, de reputatie van de
auteur en in ieder geval het genre de te vervangen titels zo dicht mogelijk benaderden.
Een overzicht van de gebruikte boeken kan worden aangetroffen in bijlage 4.1.-

c. Methode van dataverzameling en beschrijving van het interview

Bij de tweede steekproef is met behulp van dezelfde methode als bij de eerste steek-
proef ganventariseerd op basis van welke informatie-items eliminatie- en selectiebeslis-
singen zijn genomen. Deze procedure is beschreven in paragraaf 4.2.3..
Het interview dat bij de tweede steekproef van boekenkopers is afgenomen wijkt op
een aantal punten af van het interview dat bij de vorige steekproef is gebruikt. Er is
niet gevraagd naar de informatie-items die worden gebruikt bij het maken van een
keuze uit de evoked set.
Deze beslissing is op basis van twee overwegingen genomen. In de eerste plaats heeft
het tweede interview het karakter van een hertest. De vraag die beantwoord diende te
worden luidde of bij 60 (deels) dezelfde boeken, maar bij een andere steekproef,
dezelfde informatie-items zouden worden gevonden als in de eerste steekproef. Uit de
analyse van het eerste interview bleek dat het maken van een keuze uit de evoked set
geen nieuwe informatie-items opleverde. Dit resultaat gaf aanleiding om te volstaan met
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de informatie-items die bij het samenstellen van de evoked set werden gebruikt.
Doordat niet is gevraagd naar de items die worden gebruikt bij het maken van een
keuze uit de overblijvende boeken in de evoked set (fase 2) is de benodigde interview-
tijd verkort. Hiermee werd een gunstig effect op de respons beoogd.
Hierdoor kunnen geen uitspraken worden gedaan over de test-hertest betrouwbaarheid
van informatie-items die zijn gebruikt in de tweede fase van het keuzeproces. De items
in deze fase vormen echter een deelverzameling van de items die worden toegepast bij
het samenstellen van de evoked set. Het ontbreken van de tweede fase van het
keuzeproces is daarom minder bezwaarlijk.
Het aantal bevraagde achtergrondkenmerken is daarentegen in het tweede interview iets
groter: er is ook gevraagd naar de informatiebronnen die worden geraadpleegd en naar
een specificatie van een eventueel beroep of studie die werd gevolgd. Omdat sommige
kranten en de meeste opiniebladen veel informatie bieden over boeken is evenals in het
vooronderzoek gevraagd of en zo ja, welke kranten en opiniebladen door een res-
pondent worden gelezen. Deze extra vragen kosten weinig tijd en bieden de mogelijk-
heid om te zoeken naar confirmatie van de in het vooronderzoek gevonden relatie
tussen het aantal informatiebronnen dat wordt geraadpleegd en het gebruik van
informatie-items in keuzeprocessen.

4.5.3.  Beschrijving  van steekproef 2  en vergelijking  met  steekproef 1

De representativiteit van steekproef 2 kan op dezelfde achtergrondkenmerken als bij
steekproef 1 worden beoordeeld. Een overzicht van de vergelijking met landelijke
gegevens levert tabel 4.8.

Wederom zijn boekenkopers met een hogere beroeps- of wetenschappelijke opleiding
oververtegenwoordigd. Respondenten uit steekproef 2 komen daarentegen minder in een
boekhandel.
Omwille van een zo zuiver mogelijke vergelijking van de informatie-items die worden
gevonden in de eerste en tweede steekproef van boekenkopers moeten de profielen van
beide steekproeven zoveel mogelijk met elkaar overeenkomen. De vergelijking van
achtergrondkenmerken van steekproef 1 en 2, die niet zijn opgenomen in tabel 4.8. is
opgenomen in bijlage 4.3..
Uit deze vergelijking blijkt dat de achtergrondkenmerken van boekenkopers in beide
steekproeven niet significant van elkaar afwijken. Van de achtergrondkenmerken in
tabel 4.8. en 4.1. is eveneens nagegaan of deze significant van elkaar verschillen. Uit
de uitgevoerde Mann-Whitney u-test kan de conclusie worden getrokken dat de
frequentie waarmee de boekhandel werd bezocht verschilt: boekenkopers die deel
uitmaken van de eerste steekproef bezochten over de hele steekproef bezien vaker een
boekhandel dan boekenkopers die tot de tweede steekproef behoren (u=1274; z=4,091;
p=0,000). Dit resultaat vormt een additionele reden om na te gaan of de frequentie
waarmee een boekhandel wordt bezocht van invloed is op het gebruik van informatie in
het keuzeproces.



4: informatie over boeken in het keuzeproces 101

Tabel 4.8.:  Vergelijking van achtergrondkenmerken van de steekproef 2 (n=87) met kindelijke  data

kenmerk respondent steel*roef 2 Speurwerk / NIPO 1991*

gestacht man 41% 459b
vrouw 59% 55%

opteiding: lo/lbo 7% 17%
mbo 16% 23%
havo/vwo 12% 26%
hbo 39% 19%
WO 25% 12%
anders / geen opgave 1% 3%

leeftijd.· Vm 17 jaar 1% 5%
18-24 jaar 24% 17%
25-39 jaar 45% 35%
40-59 jaar 17% 28%
59+ 13% 14%
gemiddeld 35 jaar 38 jaar

gemiddeld in boekhandet
elke week 15% 22%
eens per twee weken 15% 15%
eens per maand 37% 36%
eens per kwartaal 29% 16%
eens per half jaar 3% 9%
eens per jaar 1% 2%

*   Bron: Septembermeting 1991 (n=368), Stichting Speurwerk betreffende het Boek / NIPO).
Data hebben alleen betrekking op kopers die het laatste jaar minstens Edn boek hebben gekocht
En een voorkeur hebben voor literatuur en/of spannende boeken en/of romantische boeken.

De evoked set van respondenten in steekproef 2 telt gemiddeld twee boeken meer dan
de  evoked  set van respondenten in steekproef  1. De gemiddelde samenstelling  van  de
evoked set blijkt op enkele punten te verschillen: de evoked set van respondenten uit de
eerste steekproef bestaat gemiddeld uit meer bekende auteurs dan die van respondenten
uit de tweede steekproef. Deze respondenten hebben gemiddeld ook meer boeken uit de
evoked set gelezen of in bezit. Hun evoked set bevat daarentegen gemiddeld minder
spannende boeken en minder boeken die geheel onbekend zijn.
Deze verschillen kunnen van invloed zijn op het gel)ruik van informatie: ofschoon dit
in het vooronderzoek niet eenduidig kon worden vastgesteld, mag een positief verband
verwacht worden tussen persoonlijke ervaring met boeken en informatie-items waarin
deze ervaring expliciet tot uitdrukking komt. Voorbeelden hiervan zijn 'bekend auteur'
en   'meer   van de auteur gelezen'. Algemener gesteld, bestaat   de   kans   dat het aantal
boeken uit de steekproef van 60 boeken dat een respondent kent en waarmee hij
ervaring heeft opgedaan het gebruik van informatie beinvloedt. In paragraaf 4.6. zal
worden nagegaan of dit inderdaad het geval is.
Van de respondenten uit de tweede steekproef zijn een aantal additionele persoons-
kenmerken bevraagd. Een overzicht van deze additionele kenmerken geeft tabel 4.9.:
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Tabel  4.9.:   Overzicht  van  de   in  steekproef  2  additioned  gemeten  persoonskenmerken

persoonskenmerk gemiddelde standaard afwijking

1. aantal gebruikte informatiebronnen 5,48 2,15

waarvan: % respondenten % 2 belangrijkste

rneer van de auteur gelezen 84% 38%
personen 79% 44%
recensies & boekrubrieken 78% 45%
bladeren in het boek 70% 24%
omslag van het boek 55% 20%
winkel: etalage, tafel & display 55% 10%

boekenprogramma op televisie 46% 6%
folders 45% 10%
advertenties 28% 1%

aantal respondenten idem in %

2. leest volkskrant of NRC-Handelsblad                     56                               64%
3. leest opinieblad                                                   42                               48%
4. hoofdactiviteit:

werkend                                                                   43                                   49%
studerend                                                                 20                                   23%
anders                                                                      24                                   28%

5. student Letteren, taalleraar of                                 7                                 8%
taal- of literatuurwetenschapper

Afgaande op het aantal geraadpleegde informatiebronnen lijken boekenkopers die
voldoen aan de eisen gesteld aan de steekproef, zich vrij uitgebreid over boeken te
informeren. De eigen ervaring is de meest gebruikte informatiebron. Aan deze bron
wordt echter niet het grootste belang toegekend: personen en recensies & boeken-
rubrieken worden in lichte mate van groter belang geacht dan de eigen ervaring. Het
boek zelf is eveneens een niet te veronachtzamen bron van informatie. De overige
informatiebronnen spelen een minder prominente doch niet te verwaarlozen rol.
Deze resultaten ondersteunen de in hoofdstuk 2 en 3 uitgesproken verwachting dat de
eigen ervaring met boeken een betrouwbare en daardoor veel gebruikte bron is om zich
te informeren over produkten, waarvan de 'prestaties' moeilijker kunnen worden
ingeschat. Anderzijds geven de resultaten eveneens steun aan de hypothese dat keuzes
in belangrijke mate ook op informatie uit externe bronnen berust. Dat commercieel
gedomineerde bronnen daarbij minder worden vertrouwd, treft men in het algemeen bij
keuzegedrag aan (zie b.v. Engel, Blackwell en Miniard, 1993, p. 468-472).
De Volkskrant en NRC-Handelsblad en ook de opiniebladen worden door veel meer
respondenten gelezen dan op grond van het gemiddelde bereik onder de Nederlandse
bevolking kan worden verwacht. Deels wordt dit veroorzaakt door het gemiddeld veel
hogere opleidingsniveau van de respondenten.
Voor zeven respondenten (8% van de steekproeD vervullen boeken een professionele
functie. Dit is minder dan in het vooronderzoek waar 17% van de respondenten uit
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hoofde van studie of de beroepsuitoefening vrijwel dagelijks omgaan met fictie voor
volwassenen.

4.5.4. De test-hertest betrouwbaarheid

De test-hertest betrouwbaarheid kan worden bepaald door de correlatie te berekenen
tussen de scores van de informatie-items in de eerste en de tweede steekproef (Drenth,
1980; p. 208). Vanwege de verschillende omvang van beide steekproeven is deze
correlatie berekend op basis van percentages. Dit heeft hetzelfde effect als standaardi-
sering van de items. De aldus over 59 informatie-items berekende correlatiecoefficient
bedraagt 0,81 (zie bijlage 4.4.). Onder de veronderstelling dat het gebruik van in-
formatie over boeken in keuzeprocessen in een tijdspanne van een half jaar geen
belangrijke wijzigingen ondergaat, geeft deze correlatiecoafficient een goede schatting
van de betrouwbaarheid (Drenth, 1980; p. 208). Bij de hertest zijn deels andere boeken
gebruikt. Hierdoor kan de berekende correlatiecoefficient lager uitkomen dan wanneer
60 dezelfde titels zouden zijn beoordeeld.
Over het geheel genomen geeft een correlatiecoefficient van 0,81 geen aanleiding tot
ernstige ongerustheid over de betrouwbaarheid van de gemeten informatie-items. Uit de
plot in bijlage 4.4. kan echter worden afgeleid dat sommige informatie-items vaker
voorkomen in de tweede of eerste steekproef. De schatting van de betrouwbaarheid
over alle items heen is om deze reden aangevuld met een analyse van de betrouw-
baarheid per item. Daartoe is per item getoetst of de relatieve frequentie in de eerste
steekproef afwijkt van die in steekproef 2. Bij deze toetsing is gel)ruik gemaakt van een
z-toets voor verschillen tussen percentages in twee onafhankelijke steekproeven. Een
overzicht van de resultaten wordt geboden in bijlage 4.5.. De items zullen hieronder
worden besproken.
Bij eliminatie of opneming van een titel in de evoked set zijn alle informatie-items,
genoemd door respondenten uit de eerste steekproef, ook gebruikt door respondenten uit
de tweede steekproef. Ook dit stelt gerust over de betrouwbaarheid van de gemeten
informatie-items.
Anderzijds worden 28 informatie-items door significant meer respondenten uit de
tweede steekproef gebruikt: dit is ongeveer de helft van het totaal aantal verschillende
items.
De meeste verschillen hebben betrekking op genre-benamingen: 16 daarvan werden in
de tweede steekproef intensiever gebruikt bij het samenstellen van de evoked set. Item
7 'ongespecificeerd genre' werd daarentegen vaker toegepast door respondenten uit de
eerste steekproef. Gemiddeld hebben respondenten uit de tweede steekproef 4 genres
meer genoemd.
Met uitzondering van item 3d 'soap, show, roddel', dat alleen in de tweede steekproef
voorkomt, zijn er geen significante verschillen bij de overige genres die romantische
boeken verder typeren. Dat geldt niet voor genres die volgens de respondenten literaire
en spannende boeken onderverdelen:   van  de   11 'literaire genres' werden er zeven
intensiever gebruikt door respondenten uit de tweede steekproef; van de zeven 'span-
nende genres' vier. De genre-indelingen 'politiek, maatschappij', 'reisverhalen' en
'mystiek. geheimzinnig' komen alleen in de tweede steekproef voor. Geen significante
verschillen zijn vastgesteld bij de literaire genres 'vrouwenliteratuur', 'relaties, liefde en
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sex', 'poezie' en het niet verder gespecificeerde genre 'literatuur'. Hetzelfde geldt voor
de spannende genres 'oorlogsromans', 'horror en griezel' en 'actie, sensatie en geweld'.
De items die betrekking hebben op de auteur zijn eveneens met wisselende intensiteit
gebruikt. Meer respondenten uit de eerste steekproef gaven aan dat de (on-) bekendheid
met een auteur voor hen reden was om een besluit te nemen een boek al of niet decl uit
te laten maken van de evoked set. Anderzijds hebben meer respondenten uit de tweede

steekproef gel)ruik gemaakt van de overige items die betrekking hebben op de auteur.
Een uitzondering vormt item 14 'bekend, beroemd auteur' dat even vaak in beide steek-

proeven voorkomt.
Het met de auteur verbonden item 'schrijfstijl' en '(herkenbaar) thema' zijn ook vaker
genoemd door respondenten uit de tweede steekproef. Bij de niet-attributen lijkt het
minder intensieve gebruik van item 35 'geen blijvende waarde' door respondenten die
deel uitmaken van de eerste steekproef gecompenseerd te worden door de hogere

gebruiksfrequentie van item 37 'overall kwaliteitsoordeel'. Een soortgelijke compensatie
lijkt zich voor te doen tussen het item 11 'kent auteur (niet)' en 12 'meer van de auteur
gelezen', waarin ervaring  met een auteur expliciet tot uitdrukking  komt.
Er zijn geen significante verschillen geconstateerd in het gebruik van de overige niet-
attributen en items waarin expliciet ervaring tot uitdrukking komt. Dat geldt ook voor
de fysieke attributen en items die verwijzen naar informatiebronnen. Een uitzondering is
de kaft of omslag, dat vaker wordt genoemd door respondenten die deel uitmaken van
steekproef 2.

Een verklaring voor de geconstateerde verschillen is niet eenvoudig te geven. In
principe kan die gezocht worden in zowel verschillen tussen persoonskenmerken van
respondenten als in afwijkende karakteristieken van beide steekproeven van boeken.
Uit de beschrijving van de achtergrondkenmerken van beide steekproeven van respon-
denten is alleen een significant verschil naar voren gekomen in de frequentie waarmee
de boekhandel wordt bezocht. Deze ligt echter hoger bij respondenten die decl uit
maken van de eerste steekproef die over het algemeen juist minder informatie-items en
genre-indelingen gebruiken om de evoked set samen te stellen. Uitgaande van de
veronderstelling dat in de boekhandel tenminste enige kennis wordt opgedaan en dat
deze positief gerelateerd is aan het aantal informatie-items dat wordt gebruikt, zou
eerder het omgekeerde worden verwacht. Bovendien blijkt dat de frequentie waarmee
de boekhandel wordt betreden geen verband houdt met de intensiteit waarmee in-
formatie-items of karakteristieke onderdelen daarvan worden gebruikt (zie § 4.7.2.).
Verschillen in de bekendheid met de 60 boeken in de steckproef vormen een tweede
mogelijke verklaring. Over het algemeen neemt met de bekendheid met een produkt het
aantal onderscheiden eigenschappen toe (Alba en Hutchinson, 1987). Opnieuw zijn
echter meer auteurs bekend en minder boeken onbekend bij respondenten die decl uit
maken van de eerste steekproef. Er blijkt echter geen relatie te bestaan tussen het aantal
onbekende boeken en de intensiteit waarmee informatie-items worden gebruikt (zie §
4.7.2.).

De geconstateerde verschillen kunnen ook voortvloeien uit afwijkingen tussen beide
steekproeven van boeken. Zo kan het voorkomen van item 3d. 'soap, show, roddel'
mede veroorzaakt zijn doordat de boeken van Hans Galesloot en Jacky Collins alleen in
de tweede steekproef voorkomen. De eerste is de auteur van de tv-serie 'Medisch
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Centrum West' en de tweede de zus van een bekende actrice.

Inhoeverre moeten de conclusies worden bijgesteld die in subparagraaf 4.4.5. zijn
getrokken over specifieke informatie-items die vooral bruikbaar zijn om boeken te
elimineren of te selecteren? Om deze vraag te beantwoorden zijn ook de relatieve
frequenties van het aantal respondenten in steekproef 2 dat een item heeft gebruikt bij
deze twee beslissingen getoetst. Voor zover de resultaten afwijken zijn deze relatieve
frequenties en het verschil daartussen weergegeven in tabel 4.10..

Tabel 4.10.:    Overzicht van de informatie-items die vaker worden gebruikt t.b.v. het elimineren of
selecteren  bij  het  samenstellen van  de  evoked  set  (fase  1)  in  steekproef  2

informatie-item % respondenten

elimineren selecteren verschil

1.  a. historisch - actueel 20% 37% 17%

g. verhalenbundel 20% 7% 13%
h. overig (novellen, poezie) 8% 0% 8%
i. politiek, maatschappij 12% 24% 12%

2.  g. actie, sensatie, geweld 18% 1% 17%
3.  d. soap, show, roddel 21% 3% 18%
7. ongespecificeerd genre 8% 3% n. s.

9. diepgang, achtergrond 0% 8% 8%
10. ellende, drama 25% 0% 25%

Totaal genres 99% 92% n. s.

15. auteur gezien op t.v. 0% 24% 24%

20.  kaft of omslag 51% 36% 15%

31. serie (van auteur) 15% 14% n. s.

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn. De overige
verschillen zijn significant op minstens 5%.

In de meeste gevallen geeft tabel 4.10. dezelfde verschillen weer als in de eerste
steekproef (zie tabel 4.6.). Vooral door de grotere omvang van de tweede steekproef, 87
respondenten tegen 50 in de eerste steekproef, zijn deze verschillen nu wel significant.
Ook dit resultaat geeft vertrouwen in de betrouwbaarheid van de gemeten informatie-
items.  Bij  66n  item is sprake  van een tegengesteld resultaat:  item 1.h. 'poezie, novellen'
zou volgens respondenten uit de eerste steekproef vooral bruikbaar zijn om boeken te
elimineren en volgens die uit de tweede steekproef om titels te selecteren voor opname
in de evoked set. Zonder twijfel wijst dit op verschillen in voorkeur voor dit genre. In
drie gevallen hebben informatie-items volgens respondenten die deel uitmaken van
steekproef 1 wel en bij respondenten uit steekproef 2 geen verschillende functie: de
bekendheid met de auteur en het seriekarakter van een boek zijn volgens de eerst
genoemde groep vaker reden om te besluiten een boek te selecteren. Het omgekeerde
geldt voor item 7 'ongespecificeerd genre'.
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De   items 1.i. 'politiek, maatschappij'   en   3.d.   'soap,   show.   roddel'   zijn   alleen   door
respondenten die deel uitmaken van de tweede steekproef genoemd.

Als afsluiting van deze subparagraaf geeft tabel 4.11. een kwantitatief samenvattend
overzicht van de mate waarin informatie-items op karakteristieke kenmerken verschillen
tussen respondenten uit steekproef 1 en die van steekproef 2.

Tabet 4.11.:    Overzicht van de verschillen in gemiddeld aantal informatie-items en karakteristieke
kenmerken daarvan tussen steekproef I  en steekproef 2

specifieke aspect van informatie-item gemiddelde

steekproef 1 steekproef 2 verschil

1. aantal genre-indelingen; waarvan; 5,22 9,33 4,11

a. literaire genres 1,42 2,85 1,43

b. genres binnen spannende boeken 2,08 3,10 1,02
c. genres binnen romantische boeken 1,22 1,25 n.s.

2.  items die betrekking hebben op de auteur 2,42 3,05 0,63

3. aantal informatie-items met ervaring 2,08 2,06 n.s.

4. aantal fysieke attributen 0,96 1,14 n.s.

5. antal verwijzingen naar info bronnen 0,96 1,09 n. s.

6. aantal niet-attributen 2,88 3,46 n. s.

Totaal aantal informatie-items 12,68 18,57 5,89

Vetgedrukte   percentages   duiden   verschillen   aan   die   op   minstens    190   significant   zijn.    De   overige
verschillen zijn significant op minstens 5%

4.6.   Relaties met persoonskenmerken

4.6.1. Inleiding

Persoonskenmerken die invloed kunnen hebben op het gebruik van informatie door
boekenkopers zijn: de hoeveelheid kennis over het boekenaanbod, de professionele en
sociale functie van boeken en de achtergrondkenmerken opleidingsniveau, leeftijd,
geslacht en lidmaatschap van een boekenclub of de openbare bibliotheek. Evenals in
het vooronderzoek wordt nu nagegaan of deze persoonskenmerken verband houden met
het gebruik van informatie door boekenkopers.

4.6.2.  De omvang van de kennis over boeken

Maken kopers met meer kennis van boeken een verfijnder onderscheid tussen boeken
en nemen zij hun beslissingen met behulp van een groter aantal genre-indelingen en
informatie-items? Evenmin als in het vooronderzoek kan op deze vraag een bevestigd
antwoord worden gegeven. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid kennis die indirect is
gemeten door het aantal boeken dat het afgelopen jaar is gekocht en gelezen en de
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frequentie waarmee een boekhandel wordt bezocht alsook voor de additionele maat-
staven boekenbezit en aantal jaren dat men zich begeeft op de boekenmarkt. De twee
laatst genoemde maatstaven beoogden de hoeveelheid kennis die over een langere
periode is opgebouwd te operationaliseren.
Nu dit resultaat opnieuw is bereikt mag getwijfeld worden aan de geschiktheid van de
gekozen maatstaven om de hoeveelheid kennis indirect te meten. In beide steekproeven
blijken echter de hier gehanteerde operationalisaties de omvang van de kennis over de
steekproef van 60 boeken redelijk te indiceren. Wanneer de steekproeven worden
opgedeeld in drie groepen van ongeveer gelijke grootte, kan worden geconstateerd dat
respondenten die meer boeken kopen en dus meer boeken bezitten ook meer auteurs in
de steekproef kennen, terwijl hun minder boeken onbekend zijn. Bovendien blijkt deze
grotere kennis in aanzienlijke mate gebaseerd te zijn op ervaring met auteurs. Tabel
4.12. geeft een overzicht van de uitkomsten van de t-testen.

Tabel  4.12.:        Het  verband   tussen   enerzijds   kennis   over  boeken   in   de   steekproef  en   anderzijds   het

jaarlijks aantal gekochte boeken en boekenbezit

karakteristiek van de steekproef verschil in gemiddelde in steekproef 1

groep 2 vs 1 groep 3 vs 1 groep 3 vs 2

aantal bekende auteurs n.s. +12,1 +10,2

aantal onbekende boeken n. s. -6,3* n. s.

verschil in gemiddelde in steekproef 2

aantal bekende auteurs +5,9 +6,2 n. s.

aantal meer gelezen auteurs n. s. +4,2 n. s.

aantal onbekende boeken -5,6' -5,1 n. s.

verschil in gemiddelde in steekproef 1

groep 5 vs 4 groep 6 vs 4 groep 6 vs 5

aantal bekende auteurs n.s. +10,0 +9,7

aantal meer gelezen auteurs n.s. +6,5 +6,8

* Indicatief significantieniveau:  10°to.  Overige verschitten zijn significant op minstens  590.
Todichting op de groepsindeling:
Groep 1: Respondenten  die  jaarlijks   1 -5   boeken  kopen  (n,«=19  en  ni =39)
Groep 2: Respondenten  die  jaarlijks  6-20   boeken   (steekproef  1)   of  6-10   boeken   (steekproef  2)

kopen (n24-21 en n =20).
Groep 3: Respondenten  die jaarlijks  21-50  boeken  (steel*roef  1)  of 11-50  boeken  (steekproef 2)

kopen (ns,=10 en n =28).
Groep 4: Respondenten  die  1-75  boeken  bezitten  (n,=12).
Groep 5: Respondenten die 76-200 boeken bezitten (ns=15)
Groep 6: Respondenten  die  meer  dan  200  boeken   bezitten  (n6=23).

De wisselende mate waarin respondenten boeken lezen en de boekhandel bezoeken
heeft niet tot significante verschillen geleid. Wel zijn beide variabelen positief gerela-
teerd aan het aantal jaarlijks gekochte boeken en het daaruit voortvloeiende boeken-
bezit.
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Evenals in het vooronderzoek kon er wel een verband worden geconstateerd tussen het
aantal genoemde items en genres enerzijds en, anderzijds, het aantal informatie-
bronnen, dat gebruikt is om zich te informeren over boeken. De significant van nul
verschillende correlatiecoefficienten bedragen echter 0,33, respectievelijk 0.29, en
duiden daarmee op een zwak positief verband.
Om meer inzicht te verkrijgen in dit verband en om een beeld te vormen van de items
die vaker voorkomen bij respondenten die een beroep doen op meer informatiebronnen
is de steekproef opgedeeld in drie groepen van ongeveer gelijke grootte:

Groep  1: 28 respondenten die gebruik maken  van  66n  tot vier bronnen.
Groep 2: 26 respondenten die gebruik maken van vijf of zes bronnen.
Groep 3: 33 respondenten die gebruik maken van zeven tot tien bronnen.

Alleen groep 1 en 3 verschillen significant van elkaar: in groep 3 worden gemiddeld
vier tot vijf items (4,4) meer dan in groep 1 gebruikt om boeken te elimineren of te
selecteren voor opname in de evoked set (t=3,787; df=55,3; p=O,000)4. In deze groep
komen tevens gemiddeld drie tot vier (3,5) genre-indelingen meer voor (t=3,271;
df=51,4; p=0,002).
In kruistabellen is voor elke groep het percentage berekend van het aantal respondenten
dat een informatie-item heeft genoemd. Gebruik makend van een z-toets voor ver-
schillen tussen twee percentages is vervolgens paarsgewijs getoetst of de groepen
significant van elkaar verschillen. Tabel 4.13. geeft een overzicht van de resultaten.
Opgemerkt zij dat deze resultaten betrekking hebben op steekproef 2 en derhalve alleen
op items die gebruikt worden bij de samenstelling van de evoked set.
Tabel 4.13. maakt duidelijk welke genres vooral van belang zijn bij het formeren van
de evoked set bij respondenten die veel informatiebronnen raadplegen. De grotere
intensiteit waarmee deze respondenten gebruik maken   van  item   1 2   ' meer  van de auteur
gelezen' wordt weerspiegeld in de frequentie waarmee zij de eigen ervaring met auteurs
als informatiebron gebruiken: bijna alle respondenten (97%) uit deze groep noemen de
eigen ervaring met auteurs als informatiebron tegen  57% in groep   1. De grote  rol  van
de eigen ervaring uit zich eveneens in het gemiddeld grotere aantal auteurs in de
steekproef van 60 boeken, waarvan 66n of meer boeken zijn gelezen: in groep 3 ligt dit
gemiddelde ongeveer 4 auteurs hoger dan in groep 1 (t=2,684; df=84; p=0,009).
De Volkskrant, NRC-Handelsblad en ook opiniebladen plegen veel aandacht te
besteden aan (literaire) boeken en vormen daarmee potentieel rijke bronnen van
informatie. Toch is er geen verband gevonden tussen het lezen van beide kranten of 66n
of meer opiniebladen en het aantal genoemde informatie-items of genres.

4 In deze notatie geeft 't' de t-waarde aan, 'df het aantal vrijheidsgraden en 'p' de overschrij-
dingskans (kans op type I-fout).
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Tabel 4.13.:    Informatie-items  die vaker zijn  genoemd  door respondenten  die meer  informatie-
bronnen gebruiken (n=87)

informatie-item verschil in percentage
groep 2 vs 1 groep 3 vs 1 groep 3 vs 2

1.  f. autobiografie n. s. +22%' +24%

g. verhalenbundel n.s. n. s. +24%

2.  b. oorlog n. s. +32% n. s.

3.  a. streek-, familieroman n. s. +30% n.s.

d. soap, show & roddel n. s. +23%' +28%

8.  realisme - fantasie n. s. +25% n.s.

12. meer van de auteur gelezen +21%' +23% n. s.

29. titel n.s. n.s. +26%

* Indicatief significantieniveau:  10%. Overige verschillen zijn significant op minstens 5%.
Toelichting op de groepsindeling:

Groep   1:  Respondenten  die  dkn  tot vier  informatiebronnen  raadplegen  (n,=28).
Groep 2:  Respondenten die vijf of zes informatiebronnen raadplegen (n:=26).
Groep 3: Respondenten die zeven tot lien bronnen raadplegen (n,=33).

De individuele items 'verhalenbundel' en 'soap, show, rodder worden vaker door
lezers van deze kranten gebruikt om hun evoked sets samen te stellen. 'Zwaar, te moei
lijk' komt bij hen minder vaak voor. Dat lezers van deze dagbladen minder snel van
oordeel zijn dat een boek te moeilijk is, heeft te maken met hun hogere opleidings-
niveau: respondenten met een wetenschappelijke opleiding in steekproef 2 blijken
minder gebruik te maken van dit item dan die met een niet-wetenschappelijke of hoger

beroepsopleiding. Lezers van beide kranten blijken evenmin fans van 'soap, show en
roddel'. Over het item 'verhalenbundel' kan niet veel meer gemeld worden dan dat de
lezers van deze dagbladen blijkbaar duidelijker zijn over hun voorkeur voor dit genre.
In de hogere intensiteit waarmee NRC- en Volkskrantlezers gebruik maken van het
item 'bekend auteur' en vooral van 'goede of slechte kritieken' en het minder toepassen
van item 25 'te weinig informatie' komt de functie van beide dagbladen als bron van
informatie over boeken tot uitdrukking. De lezerskring van Volkskrant en NRC staan
bekend als meer dan gemiddelde liefhebbers van films. Het is dan opvallend te
constateren dat zij juist minder gebruik maken van het item 'verfilming van het boek
gezien'. Lezers van opiniebladen blijken tenslotte vaker eliminatie- en selectiebeslis-
singen te baseren  op de items 'thema'  en  'Engelstalig  boek'.

Heeft (on-) bekendheid met de boeken uit de steekproef invloed op het gebruik van
informatie in het keuzeproces? Om dit te toetsen is de steekproef opnieuw opgedeeld in
drie groepen van ongeveer gelijke grootte:

Groep  1: 16 respondenten  voor wie 66n  tot 45 boeken onbekend waren  (32%).
Groep 2: 18 respondenten voor wic 46 tot 50 boeken onbekend waren (36%).
Groep 3: 16 respondenten voor wie 51 tot 60 boeken onbekend waren (32%).
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De f-toetsen laten geen significante verschillen zien in het gemiddeld aantal informatie-
items (f2,47=2,565; p=0,088) of genre-indelingen (f247=1,116; p=0,336), waarvan gebruik
is gemaakt bij de samenstelling van de evoked set of het maken van een keuze hieruit.
Wel duidt de correlatiecoefficient van -0,28 (p=0,047) op een zwak negatief verband
tussen het aantal items waarin expliciet ervaring met boeken tot uitdrukking komt en
het aantal onbekende boeken in de steekproef.
In tegenstelling tot wat verwacht werd is er geen verband tussen persoonlijke ervaring
met boeken en het noemen van informatie-items waarin deze ervaring expliciet tot
uitdrukking komt, zoals 'bekend auteur'   of  'meer  van de auteur gelezen'.  De  aan  de
auteur gerelateerde items 'schrijfstijl' en 'volgt serie (van de auteur)' worden daaren-
tegen door meer respondenten genoemd die bij een driedeling van de steekproef de
meeste auteurs uit de steekproef van boeken kennen. Minder respondenten uit dezelfde
groep hebben bovendien boeken geelimineerd op grond van het item 'te weinig
informatie'.

4.6.3.  De professionele functie van boeken

Zeven respondenten die decl uitmaakten van steekproef 2 volgden een letterenopleiding,
hadden als beroep docent Nederlands of een moderne vreemde taal of waren literatuur-
wetenschapper. Deze respondenten gaan uit hoofde van studie of beroep vrijwel
dagelijks om met boeken. Dit blijkt onder andere uit de hogere frequentie waarmee
een boekhandel wordt bezocht. Deze respondenten betreden gemiddeld eenmaal per
twee weken een boekwinkel tegen gemiddeld eenmaal per vier weken voor de overige
respondenten. De grotere kennis die deze respondenten bezitten komt tot uitdrukking in
het grotere aantal bekende auteurs (gemiddeld 39 tegen 28 voor de overige respon-
denten) en dientengevolge het geringe aantal onbekende boeken (20 tegen 31).
Deze grotere kennis leidt tot een groter aantal informatie-items dat wordt toegepast bij
de samenstelling van de evoked set. De uitgevoerde t-testen laten een significant
verschil zien van gemiddeld plus drie tot vier informatie-items (t=2,35; df=8,94;
p=0,043), waarvan gemiddeld ongeveer 6dn item waarin de grotere ervaring met boeken
tot uitdrukking komt (t==2,31; df=8,15; p=0,049).
'Professionals' gebruiken vier individuele informatie-items vaker en 66n item minder
vaak dan 'vrijetijdslezers'. De genre-aanduidingen 2b 'oorlog' en 4 'simpel - makkelijk'
komen bij 'professionals' meer voor. Meer 'professionals' dan 'vrijetijdslezers' zeggen
te letten op bekroningen of series. De titel is echter van groter belang voor 'vrije-
tijdslezers'.
Opvallend is dat 'professionals' niet vaker het item 'diepgang' hebben genoemd. Dit is
des te opvallender aangezien het hogere percentage dat item 4 'simpel - makkelijk'
heeft genoemd blijkt geeft van een kritischere houding. Even opvallend is dat deze
groep respondenten niet verschilt op de items 'te zwaar of moeitijk'. 'goed of slecht
auteur', 'bekend of beroemd auteur' 'te weinig informatie'   en 'geen Engelstalig  boek'.
Van 'professionals mag immers verwacht worden dat zij meer auteurs kennen en ook
meer uitgesproken oordelen hierover hebben. Gezien hun ervaring wordt waarschijnlijk

5 Ondanks het kleine aantal respondenten voor wie boeken een professionele functie hebben is het
verschil op dit punt significant.
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aan minder boeken een hoge moeilijkheidsgraad of onbekendheid toegekend. Van deze
boekenkopers mag tenslotte ook worden verondersteld dat zij meer boeken lezen in de
taal waarin ze zijn geschreven.

4.6.4. Achtergrondkenmerken van de steekproef

In het vooronderzoek is de voorzichtige conclusie getrokken dat boekenkopers met een
wetenschappelijke opleiding boeken met behulp van gemiddeld meer informatie-items
beschrijven. In beide steekproeven is dit nagegaan. De f-toetsen laten echter geen
significante verschillen zien in het gemiddeld aantal gebruikte informatie-items
(f247=0'180; p==0.836) of genre-indelingen (f2.47=0,425; p=0,656) tussen respondenten
met een wetenschappelijke, hogere beroeps- of andersoortige opleiding. De opleiding
lijkt wel verband te houden met de hoeveelheid kennis over boeken: gemiddeld kennen
academisch geschoolde boekenkopers en kopers met een hogere beroepsopleiding
ongeveer 10 auteurs meer in de steekproef van 60 boeken dan kopers met een ander-
soortige opleiding
(t=3,003 df=47; p=0,004 en t=3,299; df=47 en p=0,002). Dientengevolge zijn voor
hoger opgeleiden minder boeken onbekend. Alleen het verschil tussen academisch
geschoolden en respondenten met een andersoortige opleiding is echter significant
(t=2,043; df==47; p=0,047).
Ondanks dit resultaat kunnen op grond van het opleidingsniveau verschillen worden
verwacht in het gebruik van specifieke items. De meeste academisch geschoolden
beheersen bijvoorbeeld Engels op een zodanig niveau dat verondersteld mag worden dat
zij minder vaak boeken op grond van deze taal afwijzen. Op grond van het hogere
opleidingsniveau kan ook de hypothese worden gesteld dat minder boekenkopers met
een wetenschappelijke opleiding boeken elimineren omdat ze voor hen te moeilijk
zouden zijn en juist meer omdat ze te eenvoudig zijn geschreven. Omdat de Volkskrant,
NRC-Handelsblad en opiniebladen zich richten op hoger opgeleiden mag eveneens
worden verwacht dat meer academisch geschoolde boekenkopers verwijzen naar de in
deze media voorkomende boekbesprekingen. Deze drie voorbeelden kunnen wellicht
worden aangevuld met andere. Om deze reden is voor alle informatie-items nagegaan of
het opleidingsniveau van respondenten gerelateerd is aan de mate waarin van een speci-
fiek item gebruik wordt gemaakt. Daartoe is de steekproef opgedeeld in drie groepen
van ongeveer gelijke omvang: respondenten met een wetenschappelijke (28%), hogere
beroeps- (34%) of andersoortige opleiding (38%). Tabel 4.14. geeft de gevonden ver-
schillen.
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Tabel 4.14.:    Overzkht  van  de  relaties  tussen  opleidingsniveau  en  het  gebruik  van  specifieke
inIonnatie-items

informatie-item verschil in % in steekproef 1

wo vs hbo wo vs anders hbo vs anders

2.  c. detective, misdaad n.s. -44% n.s.

5.  Nederlands - buitenlands tls. +32% n. s.

6.  te moeilijk, zwaar -34% n.s. n.s.

7.  ongespecificeerd genre +40% +41% n. s.

13. goed of slecht auteur n.s. -45% n. s.

16. auteur als persoon n.s. -30% -31%

23. goede of slechte kritieken n. s. +36% n.s.

30. verfilming gezien +32% n.s. n. s.

32. prijs van het boek n. s. +45% +36%
34. uitgever n.s. +21% +35%

verschil in % in steekproef 2

1.  g. verhalenbundel -27% n.s. +22%

6.  te moeilijk, zwaar n. s. -34% -18%'

26. Engelstalig boek -30% -30% n. s.

30. verfilming gezien n.s. -23%' -25%

37. overall kwaliteitsoordeel n. s. +29% n. s.

*:  Indicatief significantieniveaic  10%.
Vetgedrukte percentages duiden verschitten aan die op minstens 1 % significant zijn. Overige ver-
schillen zijn significant op minstens 5%.

Met   uitzondering   van   het   item
'
simpel - makkelijk, vlot' worden de hierboven uitge-

sproken verwachtingen door de resultaten van de analyse bevestigd: academisch
geschoolde respondenten die op grond van het item 'te moeilijk' of het item 'Engels-
talig boek' een titel elimineren zijn minder talrijk dan anders geschoolde respondenten.
Voor   het   item   ' te moeilijk'    geldt   dit in beide steekproeven. Respondenten   met   een
wetenschappelijke opleiding maken daarentegen meer gebruik van het item 'goede of
slechte kritieken'.
Het item 'verfilming van het boek gezien' levert verschillende resultaten op: in steek-
proef 1 geven meer academisch geschoolden te kennen gebruik te maken van dit item
en in steekproef 2 minder. In deze steekproef gebruiken meer anders opgeleiden dit
item.

Bij de overige bevraagde achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht, lidmaatschap van een
boekenclub of de openbare bibliotheek zijn geen significante verschillen gevonden in
het gemiddeld aantal gebruikte informatie-items of genre-indelingen.
Zoals verwacht neemt met de leeftijd het boekenbezit en de lengte van de periode
waarin men zich op de boekenmarkt begeeft toe: zowel de groep 30-36-jarigen (34%)
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als de groep 37-73-jarigen (32%) bezitten gemiddeld 90 boeken meer dan de jongste
groep respondenten (16-29 jaar; 34% van de steekproef). De middengroep begeeft zich
ongeveer acht jaar en de oudste groep ongeveer 20 jaar langer op de boekenmarkt dan
de jongste groep respondenten. Het verschil tussen de groep 30-36-jarigen en de groep
37-73-jarigen bedraagt gemiddeld 10 jaar. Deze resultaten lijken het in de boeken-
branche bestaande vermoeden te bevestigen dat de aankopen van boeken zich concen-
treren tussen ongeveer het dertigste en vijftigste levensjaar (zie b.v. Stichting Speur-
werk/NBLC, 1992).
Vrouwen staan bekend als grotere liefhebbers van romantische boeken dan mannen

(Stichting Speurwerk/NBLC, 1992). Dit uit zich in het gemiddeld grotere aantal
romantische boeken in de evoked set van vrouwen: gemiddeld twee tot drie (2,4) tegen

geen tot 66n boek (0,5) bij mannen. Mannen blijken daarentegen jaarlijks meer boeken
te kopen: gemiddeld 11-20 boeken tegen vrouwen gemiddeld 6-10 boeken. Het boeken-
bezit van mannen is daardoor eveneens gemiddeld 30 boeken hoger dan dat van
vrouwen. Mannen blijken eveneens gemiddeld zes tot zeven auteurs (6,6) meer te
kennen in de steekproef van 60 boeken. Dit is een enigszins onverwacht verschil:
mannen mogen dan meer boeken kopen en bezitten, van vrouwen is bekend dat zij
meer tijd aan het lezen van boeken besteden (Gasenbeek, 1987; S.C.P., 1992).
Een beperkt aantal informatie-items houdt verband met achtergrondkenmerken van de
steekproef. Deze items zijn opgenomen in bijlage 4.6..

4.7. Keuzeregels

Een aantal resultaten van de simulatie van het keuzeproces geven steun aan de
veronderstelling (§ 2.5.2.) dat voor de samenstelling van de evoked set keuzeheuris-
tieken worden toegepast.
In de eerste plaats werd bijna elke beslissing om een bepaald boek te elimineren of
voor opname in de evoked set te selecteren gebaseerd op 660 informatie-item. Deze
kunnen in sommige gevallen staan   voor meer items. Zo kunnen   met   het   item ' auteur'
ook andere aspecten van een boek, zoals de schrijfstijl of het genre worden aangeduid
(zie § 2.3.1.). In een zeer beperkt aantal gevallen werd een eliminatie- of selectie-
beslissing op grond van twee items genomen.
De respondenten hebben 60 eliminatie- of selectiebeslissingen genomen. Daarbij hebben
ze in totaal de 52 in tabel 4.2. genoemde informatie-items onderscheiden. Per respon-
dent zijn gemiddeld    12    tot    13 (12,7) hiervan gebruikt   om de evoked set samen    te

stellen. Een aantal van deze items, met name de genres, bieden beperkte mogelijkheden
om in combinatie gebruikt te worden bij selectie- of eliminatiebeslissingen. Dit lijkt zo
goed als onmogelijk bij tegenstrijdige items zoals 'makkelijk' en 'te moeilijk'. Niette-
min zijn er voldoende mogelijkheden om informatie-items te combineren. Een item dat
een genre identificeert kan bijvoorbeeld in combinatie met een item dat betrekking
heeft op de auteur, met het item 'onderwerp' of 'goede kritieken' voorkomen. Bij het
maken van een keuze uit de evoked set werd van deze mogelijkheden ook gebruik ge-
maakt. Bovendien wijst een gemiddeld aantal gebruikte informatie-items (over de
gehele steekproef   van 60 boeken   heen)   van   13   tot   14   erop   dat   een zeer behoorlijk
aantal van deze items niet alleen bij de respondenten bekend is, maar door hen ook
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wordt toegepast.
De respondenten beschikken over een uitgebreid repertoire aan informatie-items. Toch
worden besluiten om een bepaalde titel te elimineren of te selecteren genomen op grond
van een beperkt deel van de beschikbare informatie, zo niet met een minimum aan
informatie. Dit is een belangrijk kenmerk van keuzeheuristieken.
De eliminatie van titels geschiedt op een wijze die afwijkt van wat in de literatuur over
keuzeheuristieken wordt gezegd. De conjunctieve beslissingsregel (zie b.v. Wierenga en
Van Raaij, 1987; Stokmans, 1991) komt nog het dichtst in de buurt. Op de volgende
punten wordt afgeweken.
Het stellen van een drempelwaarde geldt als den van de karakteristieken van keuze-
heuristieken. Bij toepassing van dergelijke heuristieken worden alternatieven die
voldoen aan de gestelde drempelwaarde toegelaten tot de evoked set. terwijl de overige
alternatieven in de reject set terecht komen. Het gebruik van drempelwaarden sugge-
reert wellicht een keuzeproces met drie fasen. Zowel het verwerpen van alternatieven
als de acceptatie ervan in de evoked set hebben echter geen betrekking op finale keuzes
uit de evoked set (fase 2). Deze beslissingen behoren daarom beide tot de eerste fase
van het keuzeproces (zie § 2.5.3.). Bij een beperkt aantal informatie-items, zoals bij het
fysieke attribuut 'dikte van het boek' of bij de moeilijkheidsgraad of de mate waarin
een onderwerp aanspreekt, is een dergelijk drempelwaarde voorstelbaar. De meeste
informatie-items hebben echter een dichotoom karakter: een boek behoort al of niet tot
een bepaald genre, is weI of niet in het Engels geschreven of wel of niet bekroond.
Wanneer een respondent op grond van een dichotoom informatie-item een boek elimi-
neert lijkt deze beslissing vooral gebaseerd te zijn op de aanwezigheid van 66n niet-
gewenst item.
De respondenten in dit onderzoek hebben beslissingen om een boek al of niet op te
nemen   in de evoked set genomen op grond van gemiddeld    12   tot 13 verschillende
informatie-items. Deze zijn bij sommige boeken wel en bij andere niet gebruikt. Dit
specificeert een tweede verschil met keuzeheuristieken.
Beslissingen om een titel toe te laten tot de evoked set worden eveneens voornamelijk
genomen op grond van de aanwezigheid van Hn gewenst informatie-item, zoals
geliefde genres, een gunstige recensie of de naam van de auteur en in mindere mate de
uitgever van het boek. Wederom kunnen een beperkt aantal informatie-items worden
onderscheiden die in principe een drempelwaarde kunnen aannemen. Ook bij deze
beslissingen blijven meestal gemiddeld 4 tot 5 gewenste items buiten beschouwing.

Bij het ene boek wordt wel en bij het andere boek geen gebruik gemaakt van een
bepaald informatie-item. Dit verklaart het op het eerste gezicht merkwaardige resultaat
dat in de regel 66n item wordt toegepast om de evoked set samen te stellen en dat
respondenten veel verschillende informatie-items gebruiken. Dit geldt ook voor items
die in principe geschikt zijn om alle boeken in de steekproef te beoordelen. Voor-
beelden van dergelijke items zijn de items die betrekking hebben op de auteur, het item
'thema of onderwerp', 'prijs' en 'schrijfstijl'.
Dat ook deze informatie-items niet bij alle beslissingen worden gehanteerd, suggereert
dat het eerder besproken kosten-batenprincipe (§ 2.5.2.) niet alleen wordt toegepast bij
de selectie van een keuzeregel maar ook van een informatie-item. Het is immers
waarschijnlijk dat de gedragskosten van het gebruik van een bepaald item niet bij elk
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boek gelijk zijn. Sommige genres zijn bijvoorbeeld moeilijker als zodanig te herkennen
dan andere of kennen daarbinnen grotere verschillen. Het gebruik van items waarin
ervaring expliciet of in mindere mate impliciet tot uitdrukking komt, kent eveneens lage

gedragskosten wanneer een respondent zich deze ervaringen gemakkelijk kan herin-
neren.

Veel respondenten hebben een boek geelimineerd of in mindere mate toegelaten tot de
evoked set op grond van het genre waartoe de titel wordt gerekend. Dit wijst in de
richting dat beslissingen over de samenstelling van de evoked set niet zozeer worden
genomen op basis van unieke kenmerken van een boek, zoals in de boekenwereld vaak
wordt gesuggereerd (Andriese, 1987) en bijvoorbeeld in veel advertenties wordt
beweerd, maar op grond van eigenschappen die (categorieen van) boeken gemeenschap-
pelijk hebben. Sommige genres zijn kennelijk niet al te moeilijk identificeerbaar. In
deze zin past het gebruik van genres in de tendens om het keuzes te vereenvoudigen.

Bij het maken van een keuze van een boek uit de evoked set is per respondent gebruik
gemaakt van gemiddeld drie informatie-items. Dan moeten gemiddeld drie informatie-
items tot een totaaloordeel worden geintegreerd. De meeste informatie-items die
hiervoor worden gebruikt, lenen zich in principe goed voor combinatie. In de tweede
fase van het keuzeproces werd veel minder gebruik gemaakt van de moeilijker te
combineren genres. Dichotome items komen hier eveneens minder voor.
Door het vrij geringe aantal attributen en doordat in de evoked set het aantal alter-
natieven eveneens is teruggebracht, is het in deze fase van het besluitvormingsproces
denkbaar dat combinatie van informatie-items geschiedt door toepassing van een
informatie-integratiestrategie, zoals de lineair-additieve regel. Ook keuzeheuristieken
kunnen zijn gebruikt. Aangezien geen nader onderzoek is verricht naar het gebruik van
specifieke keuzeregels kunnen hierover geen uitspraken worden gedaan.

4.8. Samenvatting en conclusies

Bij een aselecte steekproef van 50 boekenkopers is geinventariseerd welke informatie
wordt gel,ruikt bij het samenstellen van de evoked set en bij het maken van een keuze
hieruit. Daartoe hebben respondenten een steekproef van 60 boeken ingedeeld in een
categorie onacceptabele boeken (de reject set) en een categorie boeken, die voor
aanschaf werden overwogen (de evoked set). Vervolgens is uit de evoked set 66n boek
gekozen. Bij elke beslissing hebben de ondervraagde boekenkopers de gebruikte
informatie omschreven.
Uit deze inventarisatie resulteerden 52 verschillende informatie-items. De meeste items
zijn ook in het vooronderzoek gevonden bij de beschrijving van boeken in de evoked
set. De hypothese dat informatie die gehanteerd wordt bij de perceptie van boeken
grotendeels dezelfde is als die gebruikt wordt in keuzeprocessen is daarmee in hoge
mate bevestigd.
Gemiddeld noemden respondenten   13  tot 14 items.  Dit ligt boven het niveau  dat  in  de
literatuur wordt vermeld: namelijk 3,7 tot 7,2 items (Bettman en Sujan, 1987) of 2,6 tot
7,1 items (Gertzen. 1992). Bovendien is sprake van een grote verscheidenheid in het
gebruik van informatie-items: vier items slechts worden door meer dan tweederde van
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de respondenten gebruikt. Van de meeste items wordt door minder respondenten
(gemiddeld 30%) gebruik gemaakt.
Deze resultaten hangen gedeeltelijk samen met de vele genres die vooral zijn genoemd
bij de eliminatie van boeken. Doordat de steekproef van boeken een diversiteit aan
genres bevatte, in overeenstemming met de veelkleurigheid van het boekenaanbod, kan
een bepaald genre slechts bij een beperkt aantal boeken een rol spelen. Mede door de
heterogeniteit van de steekproef zijn alleen al 24 genres gebruikt.
Anderzijds kunnen deze resultaten voor een onbekend deel als een artefact van het
onderzoek worden beschouwd. Het is immers niet erg waarschijnlijk dat een boeken-
koper in 66n sessie beslissingen neemt over 60 boeken. Wanneer bedacht wordt dat in
een continu keuzeproces de samenstelling van de evoked set voortdurend wordt
gewijzigd, en op gezette tijden een keuze wordt gemaakt, is het realiteitsgehalte van dit
onderzoek waarschijnlijk hoger.
Behalve genres werden de volgende informatie-items gebruikt:

1. Zes items die betrekking hebben op de auteur (door iedereen is minstens 66n
daarvan genoemd).

2. Drie fysieke attributen (door 76% van de respondenten gebruikt).
3. Twee items, door 86% van de respondenten genoemd, waarin de voorkeur voor een

bepaald onderwerp tot uitdrukking komt.
4. Twee verwijzingen naar informatiebronnen (door 60% gebruikt).
5. Zeven respectievelijk zes overige eigenschappen en niet-attributen die geen gemeen-

schappelijke kenmerken hebben.

De eerste fase van het keuzeproces is vooral verantwoordelijk voor het grote aantal
gebruikte informatie-items: in deze fase zijn per respondent gemiddeld 12 tot 13 items
genoemd tegen gemiddeld drie in de fase waarin een keuze wordt gemaakt uit de
evoked set. De overlap bedraagt ongeveer 6dn item. In de literatuur treft men over het
algemeen de opvatting aan dat eliminatiebeslissingen juist op grond van minder
attributen worden genomen (zie b.v. Bettman, 1979).
Het grote aantal items in de eerste fase hangt samen met de tendens om eliminatie- en
selectiebeslissingen te nemen op basis van informatie-items die betrekking hebben op
een (klein) deel van de steekproef- en van het boekenaanbod waarvan deze een
redelijke afspiegeling beoogt te zijn. Dit geldt met name voor genres: ongeveer drie van
de 12 items in de eerste fase duiden een genre aan. Ook andere items hebben waar-
schijnlijk betrekking op een deel van de boekenaanbod. Voorbeelden hiervan zijn de
items die betrekking hebben op de auteur en de taal waarin een boek is geschreven.
Anderzijds impliceert met name het gebruik van genres dat, in tegenstelling tot anders-
luidende beweringen in het boekenvak, beslissingen om de evoked set samen te stellen
vaak worden genomen op grond van kenmerken die bepaalde boeken gemeenschap-
pelijk hebben.
In de fase, waarin een keuze wordt gemaakt uit de evoked set, wordt in grotere mate
gebruik gemaakt van informatie-items. De vier meest genoemde items in deze fase zijn
'thema', 'meer van de auteur gelezen', 'schrijfstijl' en 'serie (van auteur)'. Deze items
lenen zich beter voor integratie met andere informatie-items. Genre-benamingen worden
bijvoorbeeld veel minder in de tweede fase gebruikt.
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Binnen de eerste fase werden genres door respondenten vaker gebruikt om boeken te
elimineren. Dit kan als een uitdrukking worden beschouwd van het beperkte aantal
genres waarin een boekenkoper is gernteresseerd. Naast genres hebben de meeste
andere items een verschillende hoofdfunctie in het keuzeproces. Geen enkel item werd
daarentegen vaker toegepast in de tweede fase.
Opvallend is verder de prominente rol van ervaringskennis, zowel bij de samenstelling
van de evoked set als bij het maken van een keuze hieruit: vrijwel elke respondent
maakt gebruik van ervaringskennis in de eerste fase en ongeveer tweederde in de
tweede fase. Ook informatie uit externe bronnen speelt een belangrijke rol. Hiervan
getuigt het grotere aantal items waarin geen ervaring tot uitdrukking komt: slechts dde
respondenten baseren hun definitieve keuze louter op ervaringskennis.
Binnen de eerste fase worden, behalve genres, vier van de overige 28 informatie-items
vooral toegepast om eliminatiebeslissingen te nemen.   Van 16 items wordt  door   meer
respondenten gebruik gemaakt om een titel te selecteren voor opname in de evoked set.
Daaronder bevinden zich items waarin ervaring met de auteur tot uitdrukking (kan)
komen, de expliciete verwijzingen naar informatiebronnen, de uitgever en bekroningen.

De correlatiecoefficient tussen de percentages waarmee de informatie-items zijn
genoemd in de eerste steekproef en de tweede steekproef van respondenten bedraagt
0,81. Dit percentage indiceert een bevredigende test-hertestbetrouwbaarheid van de
items. Bovendien zijn alle items uit steekproef 1 ook gebruikt door de respondenten uit
de tweede steekproef. Niettemin ligt bij ongeveer de helft van de items het niveau
waarmee ze worden gebruikt hoger in de tweede steekproef. Met 66n uitzondering leidt
dit niet tot andere conclusies over de mate waarin informatie-items worden gebruikt om
boeken te selecteren of te elimineren.

De analyses van het positief veronderstelde verband tussen de hoeveelheid kennis en
het aantal en soon informatie-items hebben geen eenduidige resultaten opgeleverd.
Enerzijds kon er geen relatie worden geconstateerd tussen het aantal gebruikte items en
genre-indelingen en de maatstaven die indirect de hoeveelheid kennis beogen te meten.
Anderzijds bestond er wel een zwak positief verband met het aantal informatiebronnen
dat wordt geraadpleegd. Respondenten die zich breder informeren blijken van acht
specifieke items, waaronder zes genres intensiever gebruik te maken. Daarnaast blijken
meer lezers van de Volkskrant en NRC-Handelsblad gebruik te maken van onder meer
de items 'bekend auteur' en 'goede kritieken' en minder van het item 'te weinig
informatie'.  In  de mate waarin deze items worden toegepast,  komt de functie van beide
dagbladen als bron van informatie over boeken tot uitdrukking.
De wisselende bekendheid met de boeken uit de voorgelegde steekproef heeft een
beperkte verstorende invloed gehad op het gebruik van informatie. Alleen het aantal
bekende auteurs bleek van invloed te zijn op de frequentie van het gebruik van de
items 'schrijfstijl', 'volgt serie (van auteur)'  en 'te weinig informatie'.
Respondenten voor wie boeken een professionele functie vervullen en die uit dien
hoofde ook een grotere kennis van de steekproef bezitten, maken gebruik van meer en,
voor een beperkt decl ook andere, informatie-items.
Het opleidingsniveau houdt wel verband met de hoeveelheid kennis over de boeken in
de steekproef maar niet met het aantal gebruikte informatie-items of genre-indelingen.
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Niettemin zijn er 13 uiteenlopende items die in een significant verschillende mate door
hoger opgeleiden zijn genoemd. Voorbeelden hiervan zijn genre-aanduidingen, zoals
'verhalenbundel' en 'te moeilijk, zwaar', en 'auteur als persoon', 'goede en slechte
kritieken' en 'Engelstalig boek'.
Er zijn geen relaties gevonden tussen de hoeveelheid gebruikte informatie en de achter-
grondkenmerken leeftijd, geslacht en lidmaatschap van een boekenclub of de openbare
bibliotheek.

De hypothese dat keuzeheuristieken worden toegepast bij de samenstelling van de
evoked set behoeft op grond van de resultaten van dit onderzoek niet te worden
verworpen. In de meeste gevallen lijken de respondenten een bepaald boek te elimi-
neren of selecteren op grond van de aanwezigheid van Un (on-) gewenst informatie-
item. Zij lijken derhalve een klein gedeelte van de ter beschikking staande en ook
bekende informatie te benutten, 66n van de belangrijkste kenmerken van een keuze-
heuristiek.

Op twee punten verschilt het gedrag van respondenten van wat bij keuzeheuristieken
gebruikelijk is. In de eerste plaats worden met name bij het samenstellen van de evoked
set veelal dichotome informatie-items gebruikt. Daarnaast worden items in het keuze-
proces bij bepaalde boeken wel en bij andere niet toegepast. Voor een aanzienlijk deel
kan deze handelswijze worden teruggevoerd op het veelvuldig gebruik van genres, die
betrekking hebben op delen van het boekenaanbod.

Drie conclusies kunnen worden getrokken. In de eerste plaats lijkt het keuzeproces van
boekenkopers te worden gekenmerkt door idiosyncratisch gebruik van informatie over
boeken. Belangrijke items zijn die waarin ervaring tot uitdrukking komt. Ook infor-
matie uit externe bronnen speelt een prominente rol. De meeste items betreft niet-
fysieke aspecten van een boek.
In de tweede plaats worden de meeste van deze items door meer respondenten of zelfs
alleen maar toegepast voor 66n van de drie onderscheiden gebruiksmogelijkheden, te
weten elimineren, selecteren voor opname in de evoked set of kiezen uit de evoked set.
Dit onderstreept het belang van het onderscheid tussen de eerste en tweede fase van het
keuzeproces en tussen evoked en rejected set. In veel evaluatieprocesmodellen (zie b.v.
Wierenga en Van Raaij, 1987; Green et al., 1988; Engel et al., 1993) wordt dit
onderscheid niet gemaakt. Drempelwaarden in heuristieken impliceren eveneens dat
dezelfde attributen worden gebruikt om alternatieven te elimineren en toe te laten tot de
evoked set.
In de derde plaats gebruiken respondenten een klein decl van de informatie die hun ter
beschikking staat. Dit kan niet worden geweten aan gebrek aan informatie of aan de
perceptie van een klein aantal aspecten aan een boek. De respondenten geven blijk van
een vrij uitgebreid repertoire aan items en nemen op zeer uiteenlopende wijze beslis-
singen over dezelfde boeken. Gezien hun 'experiential' karakter zijn boeken interes-
sante produkten. Dat bij zo'n interessant produkt van wet haast een minimum aan
informatie gebruik wordt gernaakt, is opmerkelijk.
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Het onderzoek leverde uiteenlopende beschrijvingen op van informatie-items die
dezelfde betekenis zouden kunnen hebben. Een consistente wijze van coderen is
gevolgd. Daarnaast is door twee beoordelaars in te zetten de intersubjectiviteit van de
codering vergroot. Door deze werkwijze is het risico dat verkeerde informatie-items
(niet) zijn samengevoegd verminderd. Het is niet geelimineerd. Om deze reden is
besloten om aanvullend onderzoek te doen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de
vraag welke informatie-items in essentie dezelfde betekenis hebben en welke in
betekenis verschillen. Gegeven het belang van genre-aanduidingen zal dit aanvullende
onderzoek vooral gericht zijn op een duidelijker typering daarvan. Door gebruik te
maken van Gegeneraliseerde Procrustes-analyse wordt bovendien gepoogd op meer
analytische wijze te bepalen welke verschillende beschrijvingen van gebruikte infor-
matie-items tot dezelfde genre-indeling kunnen worden gerekend.
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Hoofdstuk 5

Gemeenschappelijke kenmerken van informatie-items

5.1. Inteiding

Het gedrag van boekenkopers is in hoge mate idiosyncratisch: zij beschreven boeken in
de evoked set door middel van verschillend verwoorde kenmerken en gebruikten
onderling afwijkend geformuleerde informatie-items in het keuzeproces. In wisselende
mate was het onduidelijk welke informatie-items dezelfde betekenis hadden en welke
een verschillende.
Door de antwoorden door twee beoordelaars te laten coderen is geprobeerd een zo
intersubjectief mogelijke interpretatie te bereiken. In dit hoofdstuk wordt via een
formele procedure gepoogd om de gemeenschappelijke dimensies vast te stellen in de
zo uiteenlopende informatie-items die consumenten aan boeken toekennen.
Sinds kort wordt in consumentenonderzoek een techniek toegepast die hiervoor
bruikbaar lijkt. Deze techniek, Gegeneraliseerde Procrustesanalyse (Steenkamp et al.,
1989; Dijksterhuis, 1992) laat elke respondent vrij in de keuze van (het aantal)
informatie-items en in de wijze waarop deze worden verwoord. Deze vrijheid in het
gebruik van informatie-items is bij idiosyncratisch consumentengedrag van groot
belang.
Gegeneraliseerde Procrustesanalyse (GPA) maakt het mogelijk om idiosyncratische
perceptuele gegevens van individuele respondenten met elkaar in verband te brengen:
GPA extraheert onder bepaalde voorwaarden gemeenschappelijke dimensies en kan op
die grond worden vergeleken met factoranalyse. Dat gebeurt op een zodanige wijze dat
uit de overeenkomsten in de scores van de boeken op deze items geconcludeerd mag
worden dat deze respondenten met die items hetzelfde hebben bedoeld. Assumpties van
GPA die problemen opleveren voor ons onderzoek zullen verderop (§ 5.2. en § 5.3.)
worden besproken.
De data die in dit aanvullende onderzoek zijn gebruikt, zijn vooral gebaseerd op
overeenkomsten tussen objecten. Om deze reden zou GPA met name informatie kunnen
opleveren over genres die boekenkopers onderscheiden. Genres groeperen immers naar
hun aard min of meer omvangrijke categorieen boeken op basis van hun overeen-
komsten. Genres maken bovendien ongeveer de helft van het totaal aantal gebruikte
informatie-items uit en worden veelvuldig gebruikt.
In dit hoofdstuk zal het onderzoek worden besproken waarin met gebruikmaking van
GPA gezocht zal worden naar een antwoord op de vraag welke verschillende beschrij-
vingen van items die genres aanduiden, dezelfde betekenis hebben en daarmee naar de
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verschillende aanduidingen van in essentie identieke genres die boekenkopers onder-
scheiden:
GPA wordt door consumentenonderzoekers sinds kort toegepast. Bovendien is deze
techniek vrij onbekend. Daarom zal in de volgende paragraaf de essentie van GPA
worden uiteengezet. Voor een uitgebreide behandeling wordt verwezen naar de
beschikbare literatuur (zie o.a. Gower, 1975; Peay, 1988; Steenkamp et al., 1989;
Dijksterhuis en Gower, 1991; Dijksterhuis, 1992).

5.2. Gegeneraliseerde Procrustesanalyse

Gegeneraliseerde Procrustesanalyse (GPA, Gower 1975) is een multivariate techniek die
gegevens op individueel niveau analyseert. Dit betekent dat verschillen tussen individu-
en tijdens de analyse gerespecteerd worden. Bij het gebruik van GPA zijn de gegevens

afkomstig van een aantal respondenten (K), die een aantal produkten (N) beoordelen op
een aantal zelf gekozen eigenschappen (Mk)· De score van respondent k op attribuut i
van produkt j kunnen we weergeven als xuk (i-1 ,..,N; j=l ".,Mk; k=l '..,K). Elke res-

pondent definieert dus een 'eigen' datamatrix X · Het aantal variabelen M heeft een
persoonssubscript k om aan te geven dat het niet noodzakelijk is dat alle respondenten
dezelfde (aantallen) attributen gebruiken in de produktbeoordeling.
Uitgangspunt van GPA is dat de relevante informatie in de data van een bepaald
individu is vervat in de relatieve afstanden tussen de produkten in zijn datamatrix X :
deze geven aan in welke mate produkten verschillend worden beoordeeld. Deze
relatieve afstanden worden tijdens de analyse gerespecteerd (zie b.v. Steenkamp et al.,
1989a). Wanneer we ervan uitgaan dat de produkten in principe op dezelfde manier
waargenomen worden, dus dat de relatieve afstanden tussen objecten voor elke respon-

dent gelijk zijn, dan kunnen we drie mogelijke oorzaken aangeven voor geobserveerde
verschillen (Arnold en Williams, 1986):

niveau-efTect
Respondenten kunnen verschillen in de wijze waarop ze de schaal gebruiken. Sommige
respondenten scoren gemiddeld hoger dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze eerder
geneigd zijn om het met iets eens te zijn.

bereikeffect
Een tweede manier waarop respondenten kunnen verschillen in hun schaalgebruik is in
het gebruik van een groter gedeelte van de schaal dan andere respondenten, bijvoor-
beeld omdat zij extremer zijn in het uiten van hun meningen. Dit wordt het bereikeffect
genoemd.

' In marktonderzoek wordt GPA als een alternatieve methode voor positioneringsonderzoek
gepresenteerd (zie Steenkamp et al., 1989; Leemans et al., 1992). Dit type onderzoek verschaft
inzicht in de onderliggende cognitieve dimensies waarop consumenten produkten beoordelen en in
de relatieve positie van de produkten op deze dimensies. In dit onderzoek is de aandacht gericht op
de dimensies zelf.
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In (markt-) onderzoek is het gebruikelijk om bovengenoemde effecten van schaal-
gebruik uit de data te verwijderen. Dit kan gebeuren door de data te standaardiseren,
waardoor zowel het niveau- als het bereikeffect verwijderd worden, of door ze alleen te
centreren, waarmee het niveau-effect verwijderd wordt.

benoemingseffect
Bij toepassing van GPA, hebben respondenten de vrijheid om zelf de attributen en de
bewoording daarvan te kiezen waarop ze de produkten beoordelen. Zij kunnen dus een
verschillende term of combinatie van termen gebruiken om hetzelfde produktaspect te
beschrijven. Dit heet het benoemingseffect. Ook in situaties waarin respondenten
eenzelfde omschrijving gebruiken, hoeven ze hier niet exact hetzelfde onder te verstaan.
In zo'n geval zouden we eerder spreken van een interpretatie-effect.

GPA past een aantal transformaties op de data toe om voor bovenstaande effecten te
corrigeren. Belangrijk kenmerk van deze transformaties is dat ze de relatieve afstanden
tussen de produkten in de individuele matrices, en dus de relevante informatie, ongewij-
zigd     laten.     Om deze reden staan de transformaties bekend     als '

toelaatbaar'      (zie
Steenkamp et al. 19898). Door middel van translatie wordt gecorrigeerd voor het
niveau-effect. Translatie impliceert dat voor elk attribuut het gemiddelde op nul gezet
wordt. Voor het bereikeffect wordt gecorrigeerd met behulp van centrale dilatie.
Centrale dilatie is het uniform uitrekken of inkrimpen van de individuele perceptuele
ruimten. Dit staat ook wel bekend als isotropische schaling (zie b.v. Dijksterhuis, 1992).
Isotropisch wil zeggen dat de schaling in alle richtingen in de ruimte met dezelfde
factor gebeurt. Voor het benoemingseffect wordt gecorrigeerd door middel van de
belangrijkste transformatie, rotatie en/of spiegeling. Deze zorgt ervoor dat attributen die
hetzelfde weergeven, in de ruimte naar elkaar toe gedraaid worden: wanneer een object
op twee attributen hetzelfde scoort, worden deze scores als gelijk gezien en op elkaar
geroteerd (zie b.v. Dijksterhuis, 1992). Spiegeling is een draaiing over 180 graden.

Formeel kan GPA als volgt worden weergegeven. De ruwe data van een bepaalde groep
respondenten zijn weer te geven als K matrices Xk met N rijen voor de produkten en
Mk kolommen voor de attributen. Op elk van deze matrices worden bovengenoemde
transformaties toegepast, zodanig dat de getransformeerde matrices zoveel mogelijk op
elkaar lijken. De getransformeerde matrices worden weergegeven als Yk=rkXkHk+Tk,
waarbij Xk de ruwe datamatrix is, Tk de translatiematrix, H  de rotatiematrix en rk de
centrale dilatie- of isotropische schalingsfactor. De groepsperceptuele ruimte wordt
gedefinieerd als het gemiddelde van de individuele ruimten, nadat deze via de trans-
formaties optimaal met elkaar in overeenstemming zijn gebracht. De mate waarin
individuele getransformeerde perceptuele ruimten van elkaar verschillen wordt uitge-
drukt in de residuele variantie: de afstanden tussen de positie van de produkten in de
groepsruimte en hun positie in de individuele ruimten. Gower (1975) geeft de afteiding
van de resultaten voor de transformaties (zie ook Ten Berge 1977; Peay 1988; Dijkster-
huis en Gower, 1991).

De verkregen groepsruimte bevat in eerste instantie evenveel dimensies als de grootste
van de individuele datamatrices Xr Individuele datamatrices met minder dan het
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maximum worden aangevuld met nullen. Dit verstoort de analyse niet (Dijksterhuis en
Gower, 1991). Door middel van Principale Componenten Analyse wordt de informatie
in de groepsruimte samengevat in een kleiner aantal onafhankelijke dimensies. Deze
ruimte vormt de uiteindelijke groepsruimte die geinterpreteerd wordt. Voor de keuze
van de dimensionaliteit van de groepsruimte gelden dezelfde criteria als bijvoorbeeld bij
factoranalyse. Naast de interpreteerbaarheid van de dimensies speelt de verklaarde
variantie per dimensie een belangrijke rol.
Binnen GPA wordt de onverklaarde variantie uitgesplitst over de respondenten en de
produkten (zie b.v. Dijksterhuis en Punter, 1990). Deze informatie kan worden gebruikt
om produkten te identificeren waarvoor consumenten relatief sterk verschillen in hun
perceptie. Daarnaast is het mogelijk om respondenten te identificeren voor wie de
individuele perceptie minder goed overeenkomt met de groepsperceptie. Deze infor-
matie kan houvast geven voor de identificatie van segmenten.
De interpretatie van de dimensies van de groepsruimte vindt plaats op basis van de
correlaties tussen de posities per dimensie van overeenkomstige boeken in de indivi-
duele ruimten en de groepsruimte (Steenkamp et al., 1991). Deze interpretatie kan
vereenvoudigd worden door VARIMAX-rotatie uit te voeren op de ladingenmatrix.
Deze rotatie behoort niet tot de Procrustesprocedure en moet apart worden uitgevoerd.
Een voorbeeld van de transformaties die decl uitmaken van GPA is opgenomen in
bijlage 5.1..

Toepassing van GPA is niet zonder problemen. In de eerste plaats zal de assumptie dat
de individuele perceptuele ruimten identiek zijn altijd in min of meerdere mate worden
geschonden. Het percentage totate variantie in de data dat door de groepsruimte wordt
verklaard geeft een indicatie van de mate waarin deze assumptie niet geldig is. Dit
percentage kan tevens worden beschouwd als een maat voor het verlies van informatie.
De over respondenten en produkten uitgesplitste onverklaarde variantie geeft tevens aan
voor welke personen en objecten de assumptie van homogene perceptie in mindere
mate geldig is.
Daarnaast corrigeert GPA niet voor het zogenaamde stimuluseffect (zie b.v. Punter en
Dijksterhuis, 1988): consumenten kunnen verschillende aspecten waarnemen in dezelfde
produkten. Vergelijking van dezelfde produkten in de groepsruimten en in de indivi-
duele ruimten   kan deze verschillen gedeeltelijk identificeren. In paragraaf  5.4.   zal   deze
methode worden toegepast.
GPA eist dat de gegevens tenminste van intervalniveau zijn. Consumenten kunnen
attributen echter als dichotome variabelen hanteren. Ook bij boekenkopers zijn
aanwijzingen gevonden voor het dichotoom hanteren van informatie-items. Om deze
reden is nagegaan hoeveel attributen door de respondenten in dit onderzoek dichotoom
zijn gescoord. Op een totaal van 761 attributen zijn er echter slechts 59 dichotoom
gescoord (8%).
Door toepassing van Principale Componenten Analyse vindt projectie plaats op een
kleiner aantal dimensies. Op basis van correlaties worden deze dimensies geYnterpre-
teerd. Niet alle correlaties worden echter bij de interpretatie bepokken. Hierdoor gaat
eveneens informatie over de wijze waarop consumenten boeken waarnemen verloren.
GPA staat geen ontbrekende waarden toe. Dit betekent dat tijdens de dataverzameling
een respondent een score toekent aan alle te beoordelen produkten op zelf gegenereerde
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attributen. Dit is alleen mogelijk, indien wordt verondersteld dat een consument
alternatieven in een bepaalde produktklasse op grond van dezelfde attributen beoordeelt.
In het vorige hoofdstuk is echter de conclusie getrokken dat respondenten beslissingen
nemen over boeken op basis van wisselende attributen. Tijdens de dataverzameling
bleek dit probleem minder ernstig  te zijn, doordat de meeste respondenten de score  ' 1'
gebruikten om aan te geven dat een boek niet werd gekenmerkt door een bepaald
attribuut.
Naast deze algemeen geldende bezwaren zijn er aan de toepassing van GPA een aantal

problemen verbonden die meer specifiek zijn voor dit onderzoek naar consumenten-
gedrag inzake boeken. Deze problemen zullen hieronder worden besproken.

5.3. Methode van onderzoek

De data zijn verkregen van respondenten die ook hun medewerking hebben verleend
aan het in hoofdstuk 4 besproken onderzoek, met dien verstande dat alleen van de
grotere steekproef 2 gebruik is gemaakt2.

Uitgangspunt van het gebruik van een techniek als GPA is de gedachte dat een
consument een meerdimensionaal mentaal 'plaatje' of image heeft van de verschillende
objecten. Wierenga en Van Raaij (1987, p. 103) verwoorden dit als volgt: 'Ieder
produkt wordt door de consument ervaren als een meerdimensionale grootheid en de
'afbeelding'    die   er   in (het hoofd   van) de consument bestaat, kan worden voorgesteld
door een punt in een meerdimensionale ruimte. Het assenstelsel van deze ruimte wordt
gevormd door de relevante perceptuele dimensies. De coordinaten van de individuele
produkten op de assen corresponderen met de scores van het produkt op de perceptuele
dimensies'. Een voorbeeld van een perceptuele ruimte van 14 literaire boeken die met
behulp van GPA is gegenereerd kan worden aangetroffen in bijlage 5.2..
De in positioneringsonderzoek gehanteerde assumptie dat een consument in voldoende
mate een duidelijk meerdimensionaal beeld heeft van een produkt lijkt alleen redelijk
wanneer er sprake is van niet-routinematige keuzes uit de evoked set. Bij routinekeuzes
wordt in beperkt mate een beroep gedaan op informatie om een keuze te maken. In veel
gevallen kan min of meer automatisch een beslissing worden genomen zonder dat
attributen worden afgewogen (Hoyer, 1984; Peter en Olson, 1990). In de voorafgaande
hoofdstukken is echter voldoende gebleken dat het kiezen van boeken niet routinematig
gebeurt.
GPA kan moeilijker worden toegepast op boeken die geen deel uitmaken van de
evoked set. Boekenkopers accepteren veelal op grond van 66n informatie-item een
bepaald boek als onderdeel van de evoked set. Bij het maken van een keuze uit de
evoked set en bij een beschrijving van een boek daaruit zijn daarentegen gemiddeld
drie respectievelijk zes tot zeven (6,7) items gebruikt. Het is niet waarschijnlijk dat
kopers van geelimineerde boeken een even genuanceerde en uitgebreide perceptie
hebben als van boeken in de evoked set.

2 Voor een beschrijving van deze steekproef en de wijze waarop die is getrokken wordt verwezen

naar § 4.3. en § 4.5.2..
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De uiterste consequentie hiervan is dat respondenten bij GPA alleen die boeken
beoordelen die tot de evoked set behoren. In zowel het vooronderzoek als de in hoofd-
stuk 4 beschreven studie bleken echter de evoked sets vrijwel altijd uit verschillende
boeken te bestaan: Het is niet mogelijk om volledig aan individuele respondenten
aangepaste objecten te analyseren: ook GPA stelt als eis dat aan verschillende respon-
denten dezelfde boeken worden voorgelegd.
Een minder vergaande aanpassing kan wel gerealiseerd worden. Een nadere analyse van
de inhoud van de evoked sets van de respondenten die decl uitmaken van steekproef 1
maakte duidelijk dat respondenten grosso modo in drie categorieen kunnen worden

ingedeeld:
1:  Respondenten met enkel interesse in literatuur (NUGI-codes 300,301 en 3414).
2: Respondenten gernteresseerd in literaire en spannende (NUGI-codes 331, 332, 335

en 336) maar niet in romantische boeken.
3: Respondenten geinteresseerd in zowel literaire als spannende en romantische boeken

(NUGI-codes 340 en 342).

Deze driedeling wordt eveneens aangehouden bij de opsplitsing van de respondenten uit
steekproef 2. Deze drie klassen worden hierna aangeduid met deelsteekproef 2a (n=36),
2b (n=31) en 2c (n=18)5. In dit onderzoek moesten respondenten een oordeel geven
over alle voorgelegde boeken. Respondenten die geen spannende en/of romantische
boeken lezen, zullen waarschijnlijk buiten de onderzoekssituatie, bijvoorbeeld in de
boekhandel, deze genres vaak negeren. Dit vergroot de kans dat zij van deze voor hen
oninteressante genres slechts een globaal beeld hebben. Een verdergaande opsplitsing
naar genrevoorkeuren leverde minder duidelijke clusters van respondenten op en zou
bovendien tot veel zeer kleine deelsteekproeven hebben geleid. Dat juist genres
veelvuldig worden gebruikt om de evoked set samen te stellen vormt een additionele
reden om brede categorieen van boeken als scheidingscriterium te hanteren.
Conform de hierboven onderscheiden genrevoorkeuren zijn aan de drie deelsteek-
proeven verschillende titelS voorgelegd. Een aantal boeken paste bij de genrevoorkeuren
van alle respondenten. Vijf daarvan zijn door alle respondenten beoordeeld. Een
overzicht van de gebruikte boeken geeft bijlage 5.3..

Hebben de respondenten in de drie deelsteekproeven verschillende achtergrond-
kenmerken? Dit bleek in beperkte mate het geval te zijn. Tabel 5.1. geeft een overzicht
van de significante verschillen.

Van de in tabel 5.1. weergegeven verschillen gaat geen verstorende invloed uit op de
drie deelstudies die met behulp van GPA worden verricht. De kenmerken Uit tabel 5.2.
hebben immers geen invloed op het aantal onderscheiden informatie-items en een zeer
beperkte op het gebruik van specifieke items. Daarnaast laat GPA expliciet ruimte voor
verschillende (aantallen) items.

3 In het vooronderzoek bleken de 82 evoked sets uit 224 verschillende boeken te bestaan.

4 Zie voor deze codes appendix 3.1. en 4.1..
5 Van 2 respondenten zijn geen of niet-bruikbare data verkregen. Om deze reden tellen de 3
deelsteekproeven in plaats van 87 op tot 85 respondenten.
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Tabel  5.1.:  Overzicht  van  de  verschillen   tussen  de  drie  deelsteekproeven

kenmerk respondenten steekproef 2a steekproef 2b steekproef 2c
(n=36) (n=31) (n=18)

opleidingsniveau: HBO* 44% 41% 17%
lidmaatschap van boekenclub 22% 38% 67%
lezen van Volkskrant of NRC 72% 69% 39%
raadplegen van advertenties 28% 38% 11%

Vetgednikte percentages duiden op signijicante verschillen met beide andere deelsteekproeven.
* De Kruskal-Wallis oneway ANOVA wijst op significante verschillen (p < 0.05) in opleidings-
niveau tussen de drie deelsteekproeven; de z-toets voor verschillen tussen twee percentages
lokaliseert enkel een significant verschil (p< 0,05) in het percentage respondenten dat een HBO-
opleiding heeft gevolgd.
Toelichting op de aanduiding van de steekproeven

Steekproef 20: respondenten die alleen literatuur hebben beoordeeld.
Steekproef 2b: respondenten die literaire en spannende boeken hebben beoordeeld.
Steekproef 2c:  respondenten die literaire. spannende en romantische boeken hebben beoordeeld.

In elke deelsteekproef zijn de 14 boeken opgenomen die het vaakst in deze groep voor
aankoop overwogen werden. Omdat alle boeken op alle door de respondent gegene-
reerde informatie-items moeten worden beoordeeld, komt de bovengrens van het aantal
boeken dat kan worden geevalueerd snel in zicht. Anderzijds vraagt de heterogeniteit
van het boekenaanbod om beoordeling van zoveel mogelijk boeken. In ander consu-
mentenonderzoek dat gebruik maken van GPA (zie b.v. Steenkamp et al., 1987, 1989)
worden bovendien geen problemen met een vergelijkbaar aantal produkten gemeld.
Aan de respondenten in deelsteekproef 2b zijn geen romantische en aan die in 2a ook
geen spannende boeken voorgelegd. Daarnaast hebben de drie deelsteekproeven deels
verschillende literaire boeken beoordeeld. Alle gebruikte boeken vormden een onder-
deel van de steekproef van 60 boeken, die aan de respondenten uit steekproef 1 zijn
voorgelegd. Niet meer beschikbare titels zijn vervangen door zoveel mogelijk gelijk-
soortige boeken (zie bijlage 5.3.).

Individuele informatie-items werden gegenereerd met behulp van de natural grouping-
taak (Kuylen en Verhallen, 1987). Tijdens de testinterviews bleek echter dat respon-
denten niet of nauwelijks in staat waren om de 14 boeken op basis van overall-
gelijkenis te groeperen. Daarom werd de taak enigszins aangepast. De 14 boeken
werden in willekeurige volgorde op tafel gelegd. Vervolgens werd de respondent
gevraagd om boeken die een bepaald informatie-item gemeenschappelijk hebben op 66n
stapel te leggen en boeken die niet of niet voldoende gekenmerkt worden door dit item
op de andere stapel. Tenslotte werd gevraagd de eindpolen van de items aan te geven
waarmee beide stapels het best worden beschreven. Deze uitsplitsingsprocedure werd
voor elke stapel boeken herhaald tot het moment waarop er nog maar 66n boek op de
stapel lag of de respondent aangaf dat verdere uitsplitsing geen zin meer heeft omdat de
boeken niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Een voorbeeld van een uit deze
procedure resulterende uitsplitsingsboom is opgenomen in bijlage 5.4.. Tabel 5.2. geeft
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een overzicht van het aantal informatie-items per respondent dat op de hierboven
beschreven wijze is gegenereerd:

Tabel 5.2.: Aantatten informatie-items per respondent in de 3 deetsteekproeven

deelsteekproef aantal gegenereerde informatie-items

minimum maximum gemiddeld

2a: enkel literatuur (n=36)                                       6                 12                  8,7
2b:  literaire & spannende boeken (2=31)                   5               12                8.9
2c: literaire, spannende & romantische boeken            7               13                9,5

(n=18)

In de tweede fase van de dataverzamelingsprocedure scoorde elke respondent de 14
boeken op negen-punts semantische differentiaalschalen. De bewoording van de schalen
wordt gevormd door de eindpolen die de respondent gebruikte om de stapels in de
natural grouping-taak te omschrijven. Het gebruikte scoreformulier is opgenomen in
bijlage 5.5.-
De 14 boeken waren voor de respondenten in de drie deelsteekproeven in wisselende
mate onbekend: Van respondenten kan bezwaarlijk verlangd worden dat zij zonder
informatie uit externe bronnen oordelen geven over volledig onbekende boeken. Om
respondenten zonder voorkennis over bepaalde boeken in staat te stellen op het moment
van interviewen toch oordelen over deze boeken te geven, zijn zij tijdens de inter-
viewsessie in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de informatie op de voor- en
achterkant van het boek. Ter voorbereiding op de dataverzamelingsprocedure zijn
bovendien gedurende twee tot drie dagen kleurenfotokopieen van de voor- en achterzij-
de van ieder boek aan de respondenten ter beschikking gesteld. Deze werden na afloop
van het eerste interview dat in het vorige hoofdstuk is besproken uitgereikt.
De genomen maatregelen bleken echter niet altijd volledig toereikend: sommige
respondenten klaagden over het gebrek aan informatie die op de kaft van met name het
boek 'Tuinfeest' van Konrad kon worden aangetroffen. Wanneer een respondent nog
steeds een boek moeilijk kon beoordelen is hij niet onder druk gezet om toch een score
te geven. Het forceren van antwoorden zou waarschijnlijk tot weinig betrouwbare en
valide data hebben geleid. Omdat de gebruikte software geen zogenaamde 'missings'
toelaat, is voor deze ontbrekende scores later het gemiddelde ingevuld.
De data zijn geanalyseerd met het PROCRUSTES PC v2.2.-programma (OP&P, 1991),
een speciaal softwarepakket voor het uitvoeren van GPA op de personal computer.
Doordat drie deelsteekproeven voor het grootste deel verschillende titels hebben
beoordeeld moeten ze apart worden geanalyseerd. GPA stelt als eis dat de gegevens
dezelfde produkten betreffen. De drie verschillende deelstudies zullen hierna afzonder-
lijk worden besproken.

6 Een indruk hiervan voor de steekproef als geheel geeft tabel 4.2.
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5.4.    Gemeenschappelijke componenten van idiosyncratische informatie-items

5.4.1. Literaire boeken (deelsteekproef 2a)

De datamatrices van respondenten uit steekproef 2a met minder dan het maximum van
12 attributen zijn aangevuld met nullen (Gower, 1975; Dijksterhuis en Gower, 1991). In
eerste instantie is een 12-dimensionale groepsruimte bepaald. Op deze 'maximale'
groepsruimte is geen Principale Componenten Analyse uitgevoerd en derhalve is er
geen verlies aan variantie door projectie op een kleiner aantal dimensies (Dijksterhuis
en Punter, 1991). Deze groepsruimte verklaart 66,5% van de totale variantie' in de
individuele data.

De totale variantie is per boek, per respondent en eventueel per dimensie op te splitsen
in groeps-, of verklaarde variantie, en residuele, of onverklaarde, variantie. De totale
variantie per boek is een maat voor de variantie van een boek over alle boekpunten van
alle respondenten in de groepsruimte. De residuele variantie is het gedeelte hiervan dat
niet door de groepsruimte wordt verklaard. Deze wordt berekend op basis van de
residuele kwadraatsom, die gelijk is aan de som van de gekwadrateerde afstanden (over
alle respondenten) tussen de positie van een boek in de groepsruimte en zijn positie in
de individuele ruimte. Op soortgelijke wijze worden de residuele varianties uitgesplitst
naar respondenten. De residuele kwadraatsom is dan gelijk aan de gekwadrateerde
afstanden Cover alle boeken) tussen de posities van alle boeken van tan respondent en
deze posities in zijn individuele ruimte.
Tabel 5.3. geeft een overzicht van de percentages totale, verklaarde groeps- en residuele
variantie opgesplitst per boek.
Bij de beoordeling van de mate waarin boeken homogeen worden waargenomen, is
zowel de residuele als de door de groepsruimte verklaarde variantie van belang. Hogere
percentages residuele variantie wijzen op meer heterogeniteit en hogere percentages
door de groepsruimte verklaarde variantie duiden op meer homogeniteit in de perceptie.
Bij de beoordeling van de mate waarin de perceptie van individuele respondenten
afwijkt van de groepsruimte is alleen de residuele variantie beschikbaar. De percentages
door de groepsruimte te verklaren variantie zijn met de gebruikte methode niet te
berekenen. Er zijn geen harde criteria beschikbaar om uit te maken wanneer residuele
varianties te hoog zijn en verklaarde varianties te laag. Bij de onderlinge vergelijking
van boeken en respondenten is daarom voorzichtigheid geboden.

7 De totale variantie is gedefinieerd als de kwadraatsom van de individuele scores over alle
produkten en attributen van alle respondenten (Dijksterhuis en Punter, 1991).
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Tabel 5.3.:  Verklaarde groepsvariantie, residuele variantie en rotate variantie per boek (aUeen
literatuur)

boek auteur vgroeP vresidu vtotaal

1            Van Kooten 9,880 1,921 11,801

2 Achmetov 6,298 1,799 8,097

3 Allende 3,972 2,661 6,633

4 Paz 4,889 2,330 7,220

5 Gur 3,280 2,504 5,782

6 Konrad 2,572 2,666 5,240

7               Van der Heijden 3,059 2,840 5,897

8 Jardin 4,373 2,534 6,905

9 Thomese 5,039 2,555 7,594

10           De Bie 5,308 2,023 7,332

11 Kundera 3,716 2,471 6,192

12 Rubinstein 5,238 2,484 7,721

13 Healy 3,870 2,086 5,956

14            Van Dis 4,955 2,675 7,630

totaal 66,450 33,550 100,000

Vrijwel alle boeken passen redelijk tot goed in de groepsruimte: de door de groeps-
ruimte verklaarde variantie overtreft de residuele variantie. De residuele variantie van
het boek van Van der Heijden bedraagt meer dan 2,75% van de totale variantie en ligt
dichtbij de verklaarde variantie: de perceptie van dit boek is het meest heterogeen. De
perceptie van het boek 'Tuinfeest' van Konrad is eveneens vrij heterogeen: de onver-
klaarde variantie van 2,7 is bij dit boek iets groter dan de door de groepsruimte
verklaarde variantie, die 2,6 bedraagt. De boeken van de auteurs Van Kooten en
Achmetov worden daarentegen het meest homogeen waargenomen: de residuele varian-
ties van deze twee boeken is het laagst en ligt onder de 2% van de totale variantie,
terwijl de verklaarde variantie veel hoger is.

Een vergelijking van de coordinaten van het boek van Van der Heijden in de groeps-
ruimte en in de 36 individuele ruimten geeft nadere informatie over de heterogeniteit in
de perceptie van dit boek. Volgens de groepsruimte is 'Advocaat van de hanen' van
Van der Heijden een Nederlands en humoristisch boek. Drie respondenten beschouwen
het boek als serieuze literatuur, terwijl 10 respondenten een min of meer neutrale

positie innemen. Twee respondenten wijken van de groepsruimte af doordat ze het boek
van Van der Heijden percipieren als een politiek getint en realistisch verhaal. Twee
andere respondenten beschouwen het boek als een verhalenbundel: 'Advocaat van de
hanen'  is  een  deel  uit de serie romans 'De tandeloze  tijd'. Vijf respondenten  zijn  van

mening dat het boek 'Advocaat van de hanen' van Van der Heijden geen liefde bevat.
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De percentages residuele variantie opgesplitst per respondent zijn te vinden in figuur
5.1.
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Figuur 5.1. Percentage residuele variantie per respondent (alleen literatuur).

Ook alle respondenten passen redelijk tot goed in de groepsruimte. De residuele
varianties per respondent ontlopen elkaar niet veel. Er zon twee respondenten met een
residuele variantie groter  dan   1,1%   van   de totale variantie: de perceptie   van  de   14
literaire boeken door deze twee respondenten wijkt het meest af van de groepsruimte.
Een nadere bestudering van de subject plots leert dat deze twee respondenten geen
onderscheiden minisegment vormen.

Bestudering van de verklaarde variantie per dimensie en van de interpreteerbaarheid
van de resultaten hebben tot een zes-dimensionale oplossing geleid. Omdat het onder-
zoek vooral was gericht op inzicht in onderliggende cognitieve dimensies waarop
kopers literaire boeken evalueren, had het tweede criterium een groter gewicht. Een
zes-dimensionale groepsruimte verklaart 63,5% van de totale variantie in de individuele
data en geeft 95,5% weer van de variantie in de groepsruimte zelf. Voor de bepaling
van een zes-dimensionale groepsruimte is een tweede GPA-analyse uitgevoerd.
Voorafgaand aan de GPA-transformaties projecteert het gebruikte computerprogramma
in   deze   analyse   de   12   dimensies   in de individuele ruimten zo goed mogelijk op zes
dimensies. Daarna worden de drie GPA-transformaties translatie, isotropische schaling
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en rotatie op deze ruimten uitgevoerd. Uiteraard voert het programma daarna geen
Principale Componentenanalyse (PCA) meer uit op de groepsruimte.
Er bestaan dus twee GPA-procedures: 66n methode waarin PCA voorafgaat aan de dde
GPA-transformaties (het computerprogramma), en een tweede procedure, waar PCA
wordt uitgevoerd na de drie GPA-transformaties (zie § 5.2. en bijlage 5.1.). Een
beschrijving van de verschillen tuSSen beide GPA-methoden kan o.a. worden aange-
troffen in Dijksterhuis en Punter (1990), Steenkamp et at. (1991) en Dijksterhuis en
Gower (1991). In de praktijk blijken beide methoden tot sterk vergelijkbare groepsruim-
ten te leiden. Bij analyses met het maximaal aantal dimensies is er geen enkel verschil.
De interpretatie van de zes-dimensionale groepsruimte heeft plaats gevonden op basis
van de correlaties tussen de 308 oorspronkelijke individuele attributen en de zes
dimensies. Op de zes-dimensionale ladingenmatrix is een VARIMAX-rotatie uitgevoerd
om de interpretatie te vereenvoudigen. Conform de aanbevolen vuistregel (Steenkamp
et al., 1992) zijn alleen correlaties van minimaal 0,70, voorkomend bij minstens vijf
respondenten, bij de interpretatie betrokken. Tabel 5.4. geeft per dimensie een overzicht
van de attributen die aan deze eis voldoen. Het meest genoemde attribuut geeft de
naam aan de dimensie. Alternatieve omschrijvingen worden hieronder besproken.
Dimensie 1 en 2 kunnen vanwege de verschillende betekenis van de genoemde
attributen niet louter op grond van de meest genoemde eigenschap worden benoemd.
Aan deze dimensies zijn drie respectievelijk twee namen gegeven.

Tabel 5.4:   Interpretatie van de dimensies op basis van de idiosyncratische attributen (atteen
literatuur)

dimensie / attribuut frequentie van corre-
laties > 0,70

dimensie 1
humor, satirisch versus somber, serieus                                        31
Nederlands versus buitenlands                                  19

oppervlakkig versus diepgang, kwaliteit               9

dimensie 2
niet-autobiografisch versus autobiografisch                       27

fictie versus werkelijkheid                                             11

dimensie 3
liefde versus geen liefde                        20

dimensie 4
verhalenbundel versus geen verhalenbundel              15

dimensie 5
niet bekroond versus bekroond                      8

dimensie 6
eigen land versus reisverslag                                                   11

Vanwege de toegepaste Principate Componentenanalyse zijn de dimensies geordend naar het
percentage verklaarde variantie. De rangnummers van de dimensies indiceren daarmee het
relatieve belang van de dimensies.
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Dimensie 1 maakt vooral onderscheid tussen literatuur met humor of satire en literaire
boeken die somber, zwaarmoedig of serieus van toon zijn en/of maatschappelijke of
menselijke problemen als onderwerp hebben. Ongeveer de helft associeert 'humor' met
'Nederlands' en 'somber/zwaarmoedig' met 'buitenlands'. Daarbij wordt niet gedoeld
op de taal waarin het boek is geschreven maar op de nationaliteit van de auteur of de
plaats of cultuur waar het verhaal zich afspeelt. Humor wordt ook omschreven als
'grappig', 'komisch', 'leuke dingen' of 'ludiek'. Nederlandse humoristische boeken zijn
volgens sommige respondenten tevens oppervlakkiger dan buitenlandse sombere of
zware literatuur.
Dimensie 2 kan geYnterpreteerd worden als 'autobiografieen' versus 'niet -autobio-
grafische werken'. Autobiografieen worden tevens geassocieerd met 'realistisch', terwijl
niet-autobiografische bocken als fictie worden beschouwd. Hoewel de meeste respon-
denten de officiele term 'autobiografie' gebruiken, noemen anderen dit 'eigen ervaring',
'eigen persoon' of 'egodokument'. Fictie kent ook twee alternatieve omschrijvingen
('fantasie' en 'verzonnen') en de tegenpool werketijkheid drie ('feiten', 'realistisch' en
'waarheid').
Dimensie  3 kan worden opgevat als  wel  of geen liefdesthema's, dimensie 4  als  wel  of
geen verhalenbundel; dimensie 5 als wel of niet bekroond en dimensie 6 als wel of
geen reisverslag. Elke dimensie wordt op verschillende wijze verwoord. Dit varieert van
66n alternatieve omschrijving van 'bekroond' bij dimensie 5 tot vier alternatieve
omschrijvingen van 'liefdesthema's' bij dimensie 3. Een volledig overzicht van de
diverse omschrijvingen van deze attributen staat in bijlage 5.6..

5.4.2. Literaire en spannende boeken (deelsteekproef 2b)

Ter bepaling van de groepsruimte met het maximaal aantal dimensies zijn de data-
matrices van respondenten uit deelsteekproef  2b met minder  dan 12 attributen eveneens

aangevuld met nullen.  De als eerste  stap  in de analyse bedoelde maximale 12-dimen-
donate groepsruimte verklaart 70,2% van de totale valiantie in de individuele data.

Ook nu is de totale variantie per boek, per respondent en eventueel per dimensie Op te
splitsen in groeps- of verklaarde variantie en residuele of onverklaarde variantie. Tabel
5.5. geeft een overzicht van de percentages totale, verklaarde en residuele variantie,
opgesplitst per boek.
Alle boeken passen opnieuw redelijk tot goed in de groepsruimte. De ongeveer 5%-
punten hogere groepsvariantie vertaalt zich in een gemiddeld iets hogere verklaarde
variantie per boek. Een uitzondering vormt weer 'Advocaat van de Hanen' van Van der
Heijden. De residuele vanantie bedraagt meer dan 2,75% van de totale variantie. Met
dit percentage, dat ongeveer gelijk is aan het percentage onverklaarde variantie in
deelsteekproef 2a, is de perceptie van dit boek wederom het meest heterogeen.
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Tabel 5.5:   Verklaarde groepsvariantie. residuele variantie en rotate variantie per boek (literaire
en spannende boeken)

boek auteur Vgroep vresidu vtotaal

1             Van Kooten 7,918 1,726 9,644
2 Kortooms 7,143 2,221 9,365
3 Allende 4,459 2,479 6,938
4 Baantjer 4,306 2,295 6,600
5             Le Carre 4,276 2,042 6,320
6 Konrad 3,461 2,171 5,632
7              Van der Heijden 1,635 2,812 4,449
8            De Bie 4,936 1,873 6,809
9 Geeraerts 4,160 1,831 5,992
10 Peters 6,895 1,811 8,707
11 Healy 4,762 2,460 7,220
12 Keuls 4,026 2,098 6,122
13 Ludlum 5,706 1,712 7,417
14           Van Dis 6,549 2,238 8,786

totaal 70,230 29,769 100,000

Bovendien is het percentage verklaarde variantie veel lager dan het percentage residuele
variantie. De perceptie van de boeken van de auteurs Allende, Konrad, en Van Dis is
bij deze respondenten homogener dan bij de respondenten die enkel literatuur hebben
beoordeeld: niet alleen zijn de residuele varianties lager, ook de door de groepsruimte
verklaarde variantie is hoger. De boeken van de auteurs De Bie, Geeraerts, Ludlum en
voor de tweede maal Van Kooten worden het meest homogeen waargenomen: de niet
door de groepsruimte verklaarde variantie van deze vier boeken is het laagst en ligt
onder de 2% van de totale variantie.
Een vergelijking van de coOrdinaten van het boek 'Het goud van Thomas Vargas' van
Isabel Allende in de groepsruimte en in de 32 individuele ruimten geeft een tweede
illustratie van de wijze waarop boekenkopers een titel afwijkend kunnen waarnemen.
Volgens de groepsruimte behoort 'Het goud van Thomas Vargas' niet tot de spannende
detectives of spionage- en misdaadromans. Dit boek wordt waarschijnlijk door niemand
als een detective of spionageroman beschouwd. In de beschrijving op de achterkant van
het boek wordt de term 'alledaags geweld' gebezigd. Deze term kan de aanleiding zijn
geweest voor twee respondenten om het boek te typeren door middel van de omschrij-
vingen 'misdaad' en 'geweld'. Twee andere respondenten nemen op dit punt een
tussenpositie in. Vier respondenten wijken van de meerderheid af doordat ze 'Het goud
van Thomas Vargas' percipieren als een realistische en serieuze autobiografie. Unani-
miteit bestaat er over het buitenlandse en vrij complexe karakter van het boek. Volgens
de groepsruimte speelt het verhaal zich af in het nabije verleden, wellicht in de voor
Chili gewelddadige jaren zeventig. Twee respondenten zijn echter van mening dat de
23 bijzondere geschiedenissen hoogst actueel zijn.



134 5: gemeenschappelijke kenmerken van informatie-items

De percentages residuele variantie opgesplitst per respondent zijn te vinden in figuur
5.2.
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Figuur 5.2.: Residuele variantie per respondent (literaire en spannende boeken).

Alle respondenten passen redelijk tot goed in de groepsruimte. De residuele varianties
per respondent ontlopen elkaar wederom niet veel en zijn met uitzondering van
respondent 10 en 25 vergelijkbaar met deelsteekproef 2a. Er zijn drie respondenten met
een residuele variantie groter dan 1.1% van de totale variantie: de perceptie van de 14
literaire en spannende boeken door deze drie respondenten wijkt het meest af van de
groepsruimte. Vier van de vijf meest afwijkende respondenten blijken de minste
verschillen te zien tussen de 14 voorgelegde boeken: zij hebben bij de beoordeling
daarvan gebruik gemaakt van zes attributen, het minimum, tegen gemiddeld negen voor
de gehele deelsteekproef. De vijfde respondent gebruikt een min of meer eigen
terminologie: vier van de zes door deze respondent omschreven attributen werden door
niemand anders genoemd. Een nadere bestudering van de subject plots leert dat deze
drie of vijf respondenten ook onderling afwijken.

Op grond van de verklaarde variantie per dimensie en met name de interpreteerbaarheid
ervan is gekozen voor een vijfdimensionale oplossing. Een extra dimensie zou weinig
verklaarde variantie (2,5%) hebben toegevoegd. Van groter belang was dat aan deze
zesde dimensie geen eenduidige interpretatie kon worden gegeven. Een vijfdimen-
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sionale groepsruimte, resulterend uit een tweede GPA-analyse, verklaarde 64,3% van de
totale variantie in de individuele data en 91,5% van de variantie in de groepsruimte
zelf.
De interpretatie van de vijf dimensies geschiedde wederom op basis van de correlaties
van minimaal 70% tussen de oorspronkelijke individuele attributen en de vijf dimen-
sies. Alleen correlaties voorkomend bij tenminste vijf respondenten zijn bij de interpre-
tatie van de dimensies gebruikt. Tabel 5.6. geeft per dimensie een overzicht van de
attributen die aan de gestelde eis voldoen. Opnieuw benoemt het meest genoemde
attribuut de dimensie. Vanwege de verschillende betekenis van de genoemde attributen
zijn aan dimensie 1 en 2 drie, en aan dimensie 3 twee namen gegeven.

Tabel 5.6:   Interpretatie van de dimensies op basis van de idiosyncratische attributen (literaire,
spannende boeken)

dimensie / attribuut frequentie van corre-
laties > 0,70

dimensie 1
geen detective, misdaad, versus detective, misdaad,                36
spionage spionage
niet-spannend versus spannend                      10

dimensie 2
fictie versus werkelijkheid                         21

niet-autobiografisch versus
autobiografisch                                               13

verstrooiing versus dieper, serieus                     6

dimensie 3
Nederlands versus buitenlands                                      14

makkelijk, ontspannend versus complex                                7
dimensie 4

geen reisverslag versus reisverslag                                                   11

dimensie 5
historie versus heden                         10

Vanwege de toegepaste Principale Componentenanalyse zijn de dimensies geordend naar het
percentage verklaarde variantie. De rangnummers van de dimensies indiceren daannee het
retatieve belang van de dimensies.

Dimensie 1 maakt vooral onderscheid tussen spannende boeken en niet-spannende
boeken. De categorie spannende boeken wordt ook wel aangeduid als 'detectives',
'misdaad'- of 'spionageromans'. Ook 'thriller' is door Un respondent genoemd. De
correlatiecoefficient tussen deze genre-aanduiding en dimensie 1 blijft echter met 0,69
net onder de gestelde grens van 0,70. De frequenties van de correlaties groter dan 0,70
is hoger dan het aantal respondenten in deelsteekproef 2b. Omdat de attributen in een
hierarchische uitsplitsingstaak zijn gegenereerd, kent de belangrijkste eerste dimensie
66n of meer onderverdelingen. Een nadere bestudering van de 31 uitsplitsingsbomen
leerde  dat 18 respondenten  twee  of meer attributen hebben genoemd die dimensie   1   als
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spannend, detectives of misdaad- of spionageromans benoemen. Bij 10 van deze
respondenten kan met zekerheid worden vastgesteld dat het een tweede onderverdeling
betreft. E6n respondent maakte gebruikt van een derde hierarchische uitsplitsing. Er kan
weinig overeenstemming worden bespeurd in de wijze waarop verdere onderverdelingen
zijn gemaakt: 'misdaad' is bijvoorbeeld zowel een subcategorie van 'aktieboeken' en
'spannend'   als een genre dat verder wordt onderverdeeld   in de subgenres 'politie-
verhaal'   en '

spionage'.   Van 13 respondenten is duidelijk   dat   zij geen verdere onder-

verdeling maakten: zij hebben slechts 66n attribuut genoemd dat dimensie 1 als
spannend, detectives of misdaad- of spionageromans typeert. Van de overige acht
respondenten kan niet met zekerheid worden vastgesteld of zij verdere onderverdelingen
maken: zij noemden weliswaar meerdere attributen maar deze kwamen voort uit ver-
schillende takken van de uitsplitsingsboom of werden tegelijkertijd genoemd.
De tegenpool 'niet-spannende boeken' kan voorzichtig verder worden getypeerd als
' humoristische korte verhalen'. Wanneer de minder stringente   eis zou worden gesteld
dat de correlatie tenminste 0,65 moet bedragen, zouden deze items eveneens voldoen
aan de criteria die ten grondslag liggen aan tabel 5.6..
'Detective' wordt ook omschreven als een 'politieverhaal'; 'misdaad' ook als 'crimina-
liteit' of 'moord' en alternatieven voor 'spannend' zijn 'actie', 'sensatie' of 'spectacu-
lair'.

Dimensie 2 kan evenals bij de vorige steekproef worden gernterpreteerd als realistische
autobiografieen versus fictieve niet-autobiografische boeken. Volgens de respondenten
uit deze deelsteekproef kennen autobiografieen meer diepgang of zijn deze boeken
serieuzer van toon terwijl niet-autobiografische fictie meer als verstrooiing bedoeld zou
zijn. Ofschoon opnieuw de meeste respondenten de officiele term 'autobiografie'
gebruiken, noemen anderen deze boeken 'eigen ervaring', 'over zichzel f of 'zelfbe-
schrijving'. Fictie wordt ook wel aangeduid als 'verzonnen' of 'fantasie'. Ook de
tegenpool 'werkelijkheid' kent vijf alternatieve omschrijvingen ('echt gebeurd',
'waarheid', 'realiteit', 'rationele beschrijving' en 'geloofwaardig').
Dimensie 3 differentieert tussen Nederlandse en buitenlandse boeken en in mindere
mate tussen makkelijke, ontspannende lectuur en complexe literatuur. Wederom wordt
niet gedoeld op de taal waarin het boek is geschreven, alle beoordeelde boeken waren
immers in de Nederlandse taal geschreven of daarin vertaald, maar op de nationaliteit
van de auteur of de locatie of cultuur waar het verhaal zich afspeelt. Evenals bij de
respondenten die enkel literatuur hebben beoordeeld, worden Nederlandse boeken als
gemakkelijker en ontspannend opgevat en wordt aan buitenlandse literatuur een hogere
moeilijkheidsgraad toegekend.
Dimensie 4 kan worden opgevat als wel of geen reisverslag en dimensie 5 geeft het
tijdsaspect weer: historische romans versus hedendaagse literatuur. Ook de dimensies 3,
4 en 5 worden op verschillende wijze verwoord. Dit varieert van 66n alternatieve
omschrijving van 'complex' tot drie alternatieve omschrijvingen van 'makkelijk /
ontspannend', 'buitenlands' en 'heden'. Een volledig overzicht van de diverse omschrij-
vingen van deze attributen kan worden aangetroffen in bijlage 5.7..
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5.4.3.  Literaire,  spannende en romantische boeken (deelsteekproef 2c)

De   datamatrices   van   de 18 respondenten uit deelsteekproef   2c met minder   dan   het
maximum   van 13 attributen zijn eveneens aangevuld met nullen.   De   maximale   13-
dimensionale groepsruimte verklaart 75,5% van de totale variantie in de individuele
data. Dit percentage ligt ruim 5%-punten hoger dan in de vorige deelsteekproef.
Daarmee verklaart deze groepsruimte de meeste variantie.

De totale variantie is wederom per boek en per respondent opgesplitst in groeps- of
verklaarde en residuele of onverklaarde variantie. Tabel 5.7. geeft een overzicht van de
percentages totale, verklaarde groeps- en residuele variantie opgesplitst per boek.

Tabel 5.7.  Verklaarde groepsvariantie, residuele variantie en totale variantie per boek (literaire,
spannende en romantische boeken)

boek auteur vgroeP vresidu vtotaal

1            Van Kooten 7,431 1,708 9,140
2 Kortooms 4,912 1,832 6,745
3 Allende 4,086 2,259 6,344
4 Baantjer 5.434 1,840 7,274
5             Van Manen-Pieters 7,135 1,016 8,151

6 Konrad 3,324 2,143 6,467

7               Van der Heijden 4,037 1,767 5,805

8              De Landell 4,382 1,623 6,006

9 Geeraerts 6,033 1,980 8,012

10 Saris 6,799 1,102 7,900
11 Haasse 6.720 1,185 7,905
12 Keuls 3.769 2.016 5,784
13 Galesloot 5.396 2,009 7,405

14            Van Dis 5,088 1,975 7,062

totaal 75,546 24,454 100,000

De door de groepsruimte verklaarde variantie is 5%-punten hoger. Hierdoor passen de
14 boeken uit tabel 5.7. het best in de groepsruimte: de residuele variantie per boek ligt
(ruim) onder of net boven de 2% van de totale variantie en de per boek verklaarde
variantie ligt daar (ruim) boven. Dit geldt ook voor het boek 'Advocaat van de hanen'
van Van der Heijden, dat door respondenten uit de vorige deelsteekproeven het meest
heterogeen werd gepercipieerd. De perceptie van het boek 'Tuinfeest' van Konrad en in
mindere mate het boek 'Het goud van Thomas Vargas' van Allende is het meest
heterogeen. De romantische boeken van Van Manen-Pieters en Saris en de historische
roman van Haasse worden daarentegen het meest homogeen waargenomen: de residuele
varianties van deze drie boeken zijn verreweg het laagst en de door de groepsruimte
verklaarde variantie op het boek van Van Kooten na in alle deelstudies het hoogst.
Een vergelijking van de coordinaten van het boek 'Tuinfeest' van Gyorgy Konrad in de
groepsruimte  en   in  de 18 individuele ruimten geeft een derde illustratie   van de wijze
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waarop boekenkopers een titel afwijkend kunnen waarnemen. 'Tuinfeest' van Gyorgy
Konrad is volgens de groepsruimte vrij moeilijke literatuur. Edn respondent daarentegen
rekent het tot de (makkelijkere) romantische boeken. Zes respondenten wijken van de
groepsruimte af doordat ze 'Tuinfeest' waarnemen als een boek waarin vrij veel
misdaad en geweld voorkomt. Deze associatie kan ontleend zijn aan de zeer summiere
beschrijving van het boek op de kaft als een 'roman over een eenzame intellectueel in
een  verdrukt land'. Volgens de groepsruimte speelt  ook  het  boek van Konrad  zich  af in
het nabije verleden, waarschijnlijk nict vcr voor de val van de Berlijnse muur. Twee
respondenten zijn echter van mening dat 'Tuinfeest' een actueel boek is. Vier respon-
denten nemen op dit punt een tussenpositie in.

De percentages residuele variantie opgesplitst per respondent zijn te vinden in figuur
5.3.
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% residuele variantie

Figuur 5.3.: Percentage residuele variantie per respondent.

Alle respondenten passen redelijk tot goed in de groepsruimte. De residuele varianties
per respondent liggen nu gemiddeld 0,4%-punten hoger dan in beide andere deelsteek-
proeven.  Er  zijn twee respondenten  met een residuele variantie groter  dan  1,5%  van  de
totale variantie: de perceptie van de 14 literaire, spannende en romantische boeken door
deze 3 respondenten wijkt het meest af van de groepsruimte. Een nadere bestudering
van de subject plots leert dat deze twee respondenten eveneens onderling afwijken.

Op grond van de verklaarde variantie per dimensie en vooral de interpreteerbaarheid
ervan is wederom gekozen voor een vijf-dimensionale oplossing. Toevoeging van een
extra dimensie zou weinig verklaarde variantie (2,4%) hebben toegevoegd. Van meer
doorslaggevend belang was dat deze zesde dimensie met vrijwel geen enkel attribuut
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voldoende hoog correleerde. Een vijfdimensionale groepsruimte verklaart 69,3% van de
totale variantie in de individuele data en 91,8% van de variantie in de groepsruimte
zelf.

De interpretatie van de vijf dimensies heeft op analoge wijze plaatsgevonden als bij
beide vorige deelsteekproeven van respondenten. Tabel 5.8. geeft per dimensie een
overzicht van de attributen die zowel voldoende hoog correleren met de desbetreffende
dimensie als ook bij voldoende respondenten. Het meest genoemde attribuut benoemt
wederom de verschillende dimensies. Vanwege de verschillende betekenis van de
genoemde attributen zijn aan dimensie 1 drie namen gegeven.

Tabel  5.8:       Interpretatie   van   de   dimensies   op   basis   van   de   idiosyncratische    attributen   (literaire,
spannende en romantische boeken)

dimensie / attribuut frequentie van corre-
laties > 0,70

dimensie I
literatuur versus streek-, familieroman,            14

romantisch
diepgang, kwaliteit versus flutverhaal                                   9

moeilijk versus makkelijk, vlot                    5

dimensie 2
serieus versus humor                                                                     11

dimensie 3
misdaad versus geen  misdaad                                            17

dimensie 4
historie versus actueel                                     12

dimensie 5
geen reisverslag versus reisverslag                             4

Vanwege de toegepaste Principale Componentenanalyse zijn de dimensies geordend naar het
percentage verklaarde variantie. De rangnummers van de dimensies indiceren daarmee het
retatieve belang van de dimensies:

Dimensie 1 maakt vooral onderscheid tussen enerzijds romantische en anderzijds
literaire boeken. Romantische boeken worden naast als zodanig neutraal omschreven als
'streek- of familieroman'. Deze categorie boeken of delen daarvan worden echter
eveneens duidelijk negatief getypeerd als 'flutroman: Een blik op bijlage 5.8. maakt
duidelijk dat boekenkopers als alternatief voor deze term beschikken over de weinig
vleiende kwalificaties 'truttig', 'flauw huisvrouwenboek', 'kinderlijk geschreven',
'bouquetreeksroman'  en de minder beladen omschrijving 'damesboek'. De aanduiding
'zoetsappig' is eveneens negatief. De omschrijvingen 'makkelijk, vlot geschreven'.

'ontspannend' en 'vakantielectuur' hebben waarschijnlijk een positieve betekenis. Dat
geldt niet voor de tegenpool 'moeilijk geschreven'.
De duidelijk negatieve beoordelingen van een aantal voorgelegde boeken kan niet
worden verklaard door een algehele afkeer van romantische boeken. Deze 18 respon-
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denten zijn immers geselecteerd op hun interesse voor onder meer deze categorie
boeken. Kennelijk bevinden zich onder de 14 beoordeelde boeken 66n of meer titels die
volgens de helft van de respondenten uit deze deelsteekproef van een zeer povere
kwaliteit zijn.
De belangrijkste eerste dimensie kent weer 66n of meer onderverdelingen. Een nadere
bestudering van de 18 uitsplitsingsbomen leerde dat 13 respondenten twee of meer
attributen hebben genoemd die dimensie 1 als romantische boeken, streek- of familie-
roman, flutverhaal of makkelijke lectuur benoemen. Bij acht van deze respondenten kan
met zekerheid worden vastgesteld dat het een tweede onderverdeling betreft. Edn
respondent maakte gebruikt van een derde hierarchische uitsplitsing. Er kan opnieuw
weinig overeenstemming worden bespeurd in de wijze waarop verdere onderverdelingen
zijn gemaakt: 'streekroman' is bijvoorbeeld zowel een subcategorie van 'romantisch' en
'ontspanning' als een genre dat verder wordt onderverdeeld in de subgenres 'familie-
roman' en 'flutverhaal'. Het is duidelijk dat er binnen de genres 'familie- en streek-
romans' onderscheid gemaakt wordt tussen boeken van geringe en voldoende kwaliteit.
Van vijf respondenten is duidelijk dat zij geen verdere onderverdeling maken: zij
hebben slechts 66n attribuut genoemd dat dimensie 1 typeert. Van de overige vijf
respondenten kan niet met zekerheid worden vastgesteld of zij verdere onderverdelingen
maken: zij noemen weliswaar meerdere attributen maar deze kwamen voort uit ver-
schillende takken van de uitsplitsingsboom of werden tegelijkertijd genoemd.
De tegenpool van romantische boeken kan vrij eenduidig worden getypeerd als
'literatuur:    Een    decl    van de respondenten uit deelsteekproef 2c associeert literaire
boeken met 'diepgang' of 'moeilijk geschreven'. Alternatieve omschrijvingen van
'diepgang' zijn 'gedetailleerd', 'goed geschreven' of 'verzorgd taalgebruik'.
Dimensie 2 kan worden opgevat als humoristische versus serieuze boeken, dimensie 3
als wel of geen misdaad en dimensie 5 wederom als wel of geen reisverslag. Dimensie
4 geeft opnieuw het tijdsaspect weer: historische romans versus actuele literatuur. Ook
de dimensies 2,3,4 en 5 worden op verschillende wijze verwoord. Dit varieert van 66n
alternatieve omschrijving van 'actueel' tot vier alternatieve omschrijvingen van
'misdaad' en 'historie'. Een volledig overzicht  van de diverse omschrijvingen  van  deze
attributen kan worden aangetroffen in bijlage 5.8..

5.5.  Samenvatting en conclusies

In deze drie deelstudies is gebruik gemaakt van Gegeneraliseerde Procrustes-analyse
(GPA) om te onderzoeken of er gemeenschappelijke onderliggende cognitieve dimen-
sies te identificeren zijn, waarop kopers literaire, spannende en/of romantische boeken
beoordelen. Omdat GPA vooral onderzoekt welke kenmerken boeken gemeenschap-
pelijk hebben, zou ook gesproken kunnen worden over genres die boekenkopers onder-
scheiden.
De percentages door de groepsruimte verklaarde varianties zijn in de drie deelstudies
van een zeer behoorlijk niveau. Hieruit mag geconcludeerd worden dat grosso modo de
individuele percepties in voldoende mate overeenkomen met de drie onderscheiden
groepsruimten. Bovendien kan aan alle gevonden dimensies een interpretatie worden
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gegeven. Een samenvattend overzicht van de dimensies die uit de drie deelstudies naar
voren kwamen, wordt geboden in tabel 5.9..

Tabel  5.9.:   Overzicht  van  de   dimensies   in   de   3   deelsteekproeven

omschnjving dimensies

2a: enkel literatuur 2b: literaire & spannende 2c: literaire, spannende &
boeken romantische boeken

humor vs somber, serieus (1) humor vs serieus (2)
Nederlands vs buitenlands (1) Nederlands vs buitenlands (3)
oppervlakkig vs diepgang (1) verstrooiing vs dieper (2) flutverhaal vs diepgang (1)

makkelijk vs complex (3) makkelijk, vlot vs moeilijk (1)

(geen) autobiografie (2) (geen) autobiografie (2)
fictie vs werkelijkheid (2) fictie vs werkelijkheid (2)

(geen) liefde (3)

(geen) verhalenbundel (4)

(niet) bekroond (5)

eigen land vs reisverslag (6) (geen) reisverslag (4) (geen) reisverslag (5)

historie vs heden (5) historie vs actueel (4)

(geen) detective, misdaad, (geen) misdaad (3)
spionage (1)
(niet) spannend (1)

streek-, familieroman of ro-
mantisch boek vs literatuur (1)

De rangnummers van de desbetreffende dimensie staan tussen haken. Vanwege de toegepaste
Principale Componentenanalyse zijn de dimensies geordend naar het percentage verklaarde
variantie. De rangnummers indiceren daarmee het relatieve belang van de dimensies.

De alternatieve omschrijvingen van informatie-items ondersteunen de conclusie dat
achter de min of meer private terminologie van de verschillende respondenten een
perceptie schuilgaat van literaire, spannende en/of romantische boeken op in hoofd-
lijnen dezelfde cognitieve dimensies.
Dit resultaat nuanceert de diep gewortelde opvatting in het boekenvak over het unieke
karakter  van  met  name elk literair boek  (zie b.v. Andriese,  1987  p.  Al  2.1.)  en  over  de
onvoorspelbare consument die op zeer individuele gronden een keuze maakt uit het
aanbod (Mosmans et al., 1990). Naast de ongetwijfeld meer unieke kenmerken van een
boek, worden ze naar het oordeel van kopers getypeerd door overeenkomstige karakte-
ristieken. Deze zijn met name van nut bij de samenstelling van de evoked set, wanneer
de behoefte om het keuzeproces te vereenvoudigen groot is. Ook individuele boeken-
kopers worden niet alleen gekenmerkt door afwijkende verzamelingen informatie-items
om boeken te kiezen maar ook door overeenkomstige cognitieve dimensies, zij het op
een hoog abstractieniveau.
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De perceptie van boeken verschilt ook. Er blijft nog 23% tot 33% onverklaarde
variantie over. Niet alle boeken passen goed in de drie onderscheiden groepsruimten.
Met name zijn dat 'Tuinfeest' van Konrad en 'Advocaat van de Hanen' van Van der
Heijden. Deze boeken werden door sommige respondenten tegengesteld waargenomen.
Een klein aantal respondenten heeft eveneens een afwijkende perceptie.
Wanneer de dimensies in de drie deelstudies met elkaar worden vergeleken, blijken
deze sterk overeen te komen. Zoals de bijlagen 5.7. en 5.8. duidelijk maken komen ook
bij respondenten die spannende en eventueel romantische boeken hebben beoordeeld de
typeringen 'liefde' en 'verhalenbundel' voor. 'Bekroond' komt alleen voor bij respon-
denten die uitsluitend literatuur beoordeelden. De resultaten suggereren verder dat het
onderscheid tussen lichtere, vaak humoristische boeken en zwaardere, complexere
boeken het belangrijkst is: dit onderscheid is in alle deelstudies terug te vinden bij de
belangrijkste eerste dimensie.
Respondenten die boeken hebben beoordeeld waarin de meeste verschillende genres
waren vertegenwoordigd (deelsteekproef 2c) blijken de meest homogene perceptie te
hebben. Respondenten die alleen literaire boeken hebben beoordeeld worden daaren-
tegen gekenmerkt door de grootste mate van heterogeniteit in de waarneming van
boeken. De aanduiding 'literatuur' is globaal van karakter. Literaire boeken kunnen
immers verder worden onderverdeeld, bijvoorbeeld in fictieve boeken en autobio-
grafieen.
Dimensies bepaald op basis van GPA of factoranalyse, zijn altijd in meer of mindere
mate afhankelijk van de voorgelegde set produkten. Ook in dit onderzoek geldt dat de
externe validiteit van de gevonden dimensies niet gegarandeerd is. De eerste dimensie
bevat naar het oordeel van de respondenten die alleen literatuur is voorgelegd, een
onderscheid tussen Nederlandse, humoristische maar ook oppervlakkige boeken, en
buitenlandse, sombere literatuur met diepgang. Dezelfde dimensie kan gedeeltelijk ook
worden aangetroffen in de beide andere deelstudies. Dit resultaat is eigen aan dit
onderzoek. Het samengaan van deze drie aspecten hangt vermoedelijk samen met de
keuze van de boeken. Er zijn immers ook humoristische buitenlandse auteurs of
Nederlandse auteurs die sombere verhalen schrijven of complexe formuleringen in hun
werk gebruiken in een boekwinkel te vinden. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de
associatie tussen niet-autobiografisch en fictie.
Door deze complicatie kan bij de interpretatie van deze dimensies niet volledig worden
vertrouwd op de attributen, die bij minimaal vijf respondenten hoger correleren dan
70%. Het is pragmatischer en waarschijnlijk ook meer valide om bijvoorbeeld 'humor -
serieus' en 'Nederlands - buitenlands' als afzonderlijke genre-aanduidingen te inter-
preteren  die door de keuze  van de boeken samengaan op dimensie  1.
Ondanks deze kanttekeningen ondersteunen de in tabel 5.9. weergegeven dimensies de
keuze in het vorige onderzoek van de informatie-items die genres aanduiden. Dat geldt
ook voor de minder gebruikelijke genre-aanduidingen 'relaties, liefde, sex', Nederlands
-buitenlands', 'realisme-fantasie' en in mindere mate 'ellende, drama'8. Deze omschrij-
vingen zijn in dit onderzoek gehanteerd om gemeenschappelijke kenmerken van boeken
te benoemen. Dit is een belangrijke reden om van 'genres' te spreken. Daarnaast

' Dit attribuut correleert voldoende hoog met dimensie 1 in de deelsteekproeven 2a en 2b bij vier
i.p. v. de vereiste vijf respondenten.
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worden de minder gebruikelijke genre-aanduidingen door de respondenten als tegen-
polen gezien van genre-aanduidingen die gangbaar zijn in het boekenvak.
De toepassing van GPA kan echter geen helderheid verschaffen over de overige in tabel
4.2. onderscheiden items, waaronder de belangrijke items waarin ervaring tot uit-
drukking komt.
Wanneer een positieve of negatieve evaluatie buiten beschouwing wordt gelaten,
kunnen enkele informatie-items uit het hoofdonderzoek worden samengevoegd. De
belangrijkste eerste dimensie maakt bij alle drie de deelstudies onderscheid tussen
makkelijke en moeilijke boeken. Respondenten uit deelsteekproef 2b en 2c associeren
moeilijke of complexe boeken met literatuur: deze attributen correleren alle hoog op
66n   dimensie. In tabel   5.9.   is dit alleen   bij de laatste groep zichtbaar. Hetzelfde
verschijnsel deed zich ook voor bij respondenten die geen romantische boeken hebben
beoordeeld. 'Literatuur' is hier echter door minder dan vijf respondenten genoemd en is
daardoor buiten beschouwing gebleven bij de interpretatie. Literatuur wordt ook
verbonden met diepgang. Om deze redenen zijn de eerder gevonden (§ 4.4.2.) infor-
matie-items 'literatuur'. 'diepgang' en 'moeilijk' samengevoegd tot 66n item.
In bijlage 5.7. blijkt daarnaast dat de items spannend, actie, sensatie en geweld behoren
tot het positieve decl van de eerste dimensie. Daarom zijn ook deze items samen-
gevoegd. Tabel 5.10. geeft een overzicht van de mate waarin deze samengevoegde
items in de onderscheiden fasen van het keuzeproces worden gebruikt. Verschillen in
percentages waarmee deze twee samengevoegde items zijn genoemd in de eerste en
tweede fase van het keuzeproces (kolom 3 en 4 van tabel 5.10.) zijn met de McNemar-
test getoetst. Hetzelfde geldt voor de percentages respondenten die deze items ge-
bruikten om boeken te elimineren of toe te laten tot de evoked set (kolom 5 en 6). In
de tweede kolom is vermeld welk gedeelte van de respondenten uberhaupt gebruik
heeft gemaakt van deze items.

Tabel 5.10.:    Overzicht van de mate waarin 04.v. GPA samengevoegde informatie-items worden
gebruikt in het keuzeproces van boekenkopers

informatie-item percentage respondenten

fase 1&2 fase 1 fase 2 elimineren selecteren

diepgang, moeilijk
& literair - simpel 58% 58% 0% 46% 32%
& makkelijk
spannend, actie, 20% 20% 0% 6% 14%
sensatie & geweld

Vetgedrukte   percentages  duiden  verschillen  aan  die  op  minstens   1 %  significant  zijn.

Uit tabel 5.10 kan worden afgelezen dat het gebruik van deze samengevoegde items
verschilt tussen fase 1 en fase 2. De (relatieve) frequenties waarmee deze items zijn
gebruikt om boeken te selecteren of elimineren verschillen eveneens. McNemartoetsen
wijzen echter uit dat alleen de verschillen tussen fase 1 en fase 2 significant zijn.
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Hoofdstuk 6

Slotbeschouwing

6.1. Marktomstandigheden waarin boekenkopers keuzes maken

Bij het kopen van boeken spelen een aantal specifieke marktomstandigheden een rol. In
de eerste plaats is er een groot en snel wisselend aanbod van titels. Hiermee gaat samen
een continue en overvloedige stroom van nieuwe informatie over recent uitgegeven
boeken. De snelle wisselingen in het aanbod maken kennis over verkrijgbare boeken
'vluchtig'. Kopers zullen daarom gebruik maken van informatie uit externe bronnen.
Het aanbod kent voorts grote heterogeniteit. Het is voor boekenkopers in wisselende
mate complex en ondoorzichtig. De verschillen in onderverdelingen naar genres in de
diverse boekhandels dragen hieraan bij.
Door deze kenmerken van het aanbod geeft informatie een beperkt beeld van de
kwaliteit van de te verwachten leeservaring. Gezien het 'experiential' karakter van
boeken zijn deze ervaringen echter van groot belang bij het maken van een keuze.
Uit deze studie bleek dat externe informatie die boekenkopers gebruiken vooral
afkomstig is uit recensies en van personen. Het beperkte gebruik van de overige
informatiebronnen is voor een decl terug te voeren op de wijze waarop uitgevers de
markt bewerken. Een blik op bijvoorbeeld advertenties en kaften van boeken leert dat
uitgevers in de marketing van boeken sterk de nadruk leggen op het boek en de auteur
daarvan. De uitgeverij als 'producent' blijft op de achtergrond. In de meeste gevallen
volstaat men met een bescheiden vermelding van de naam van de uitgeverij op de kaft.
Uitgevers presenteren hun boeken op dezelfde manier als die waarop recensenten over
boeken praten. Om het kopende publiek te overtuigen, hanteren uitgevers dezelfde
argumenten: het boek is van hoge kwaliteit, het is een uitdrukking van het schrijvers-
talent van de auteur. Het gaat meestal om een belangwekkend boek waarvan de lezer
kennis genomen moet hebben. Terwijl uitgevers als ondernemers en als exploitanten
van een boek andere oogmerken met hun promotie hebben dan boekbesprekers met hun
recensies. Het lijkt bijvoorbeeld zinvoller om duidelijk te maken hoe het boek past in
het gehele funds en om, gezien de 'hedonistische' functie van boeken, positieve
leeservaringen te benadrukken.
In de regel wordt gepoogd de hoge kwaliteit aan te tonen door middel van externe
referenties. Dat kan door in advertenties of op buikbandjes melding te maken van een
bekroning. Een veel toegepaste manier is het gebruik van positieve recensies. Sinds het
taboe daarop is doorbroken, wordt ook gewezen op hoge verkoopcijfers.
Door deze referenties maken uitgevers en boekhandelaren zich in hoge mate afhankelijk
van externe instituties zoals  jury' s   en de literatuurkritiek. Belangrijker   is de assumptie
dat de consument door deze autoriteitsargumenten kan worden overtuigd. Vrijwel alle
boeken worden gepositioneerd als kwalitatief van een hoog niveau. Deze informatie is
echter weinig onderscheidend en daarom van beperkte waarde in keuzeprocessen van
consumenten (zei hiervoor b.v. Miniard et al., 1992). In Nederland zijn momenteel
meer dan 70 literaire prijzen (Stichting Speurwerk/NBLC, 1992). In het buitenland
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worden vergelijkbare aantallen prijzen toegekend. Dit betekent dat een koper in een
boekhandel met tal van bekroonde boeken wordt geconfronteerd. In de kritiek kan een
tendens worden bespeurd om de meeste boeken welwillend te bespreken (Janssen,
1994). Een citaat uit een positieve boekbespreking is daarom meestal wel te vinden.
Samen met de hoge kwaliteit wordt het unieke karakter van boeken benadrukt. Ge-
wezen wordt bijvoorbeeld op de unieke schrijverstalenten van een auteur, het verrassen-
de thema of de originele wijze waarop dit is uitgewerkt. Hierbij wordt 'uniek' min of
meer als een substituut voor 'hoge kwaliteit' gebruikt. De aspecten waarop boeken van
elkaar verschillen blijven meestal onduidelijk. Het benadrukken van het unieke in
boeken hangt samen met de keuze om de marketing van boeken sterk te richten op
individuele titels en auteurs. Anderzijds wordt aandacht besteed aan ge-
meenschappelijke kenmerken van boeken: boeken worden naar genre onderverdeeld.
Deze spelen echter een geringe rol in de presentatie van boeken naar de consument.
In het boekenvak wordt de hierboven globaal beschreven marktbenadering vaak
verdedigd door te wijzen op het bijzondere karakter van het produkt 'boeken'. Het is de
vraag of dit terecht is. Het argument kan evenzeer wijzen op onvoldoende inzicht in de
boekenkoper. Baverstock  (1990,  pag   11) is bijvoorbeeld deze mening toegedaan.  Zij
noemt het veronderstelde bijzondere karakter van boeken 'een gemakkelijk excuus voor
vrijwel alle voorbeelden van gebrekkige marketing, van slechte verkoopbrieven tot
tegenvallende verkoopresultaten'.
Gezien de kenmerken van het aanbod en de beperkingen van de informatie over boeken
is het eigenlijk wonderlijk dat boekenkopers zich vrij goed weten te redden. In dit
onderzoek gaven bijvoorbeeld bijna alle kopers te kennen makkelijk een keuze te
kunnen maken en geen moeite te hebben met het vinden van boeken in de winkel.

6.2. Het gebruik van informatie door boekenkopers

6.2.1. Assumpties

In bestaand onderzoek over componenten van beslissingsgedrag en over het kopen van
boeken, konden nauwelijks aanknopingspunten worden gevonden omtrent de hoeveel-
heid en vooral de soort informatie dat bij het kopen van boeken kan worden verwacht.
De meeste studies over beslissingsgedrag hebben betrekking op conventionele duurzame
consumptie- of dagelijkse gebruiksgoederen, die utilitaire functies vervullen en op
grond van informatie over relatief objectieve, vaak fysieke attributen worden gekozen.
Boeken zijn produkten die overwegend uit 'hedonistische' motieven ('ontspanning')
worden geconsumeerd. Op grond van dit 'experiential' karakter van boeken, werd
verwacht dat tastbare attributen, die juist oordelen mogelijk maken over utilitaire
functies, bij het kiezen van een boek een ondergeschikte rol spelen. Een boekenkoper
wil veeleer indicaties over het leesplezier dat van het lezen van cen bepaald boek mag
worden verwacht. 'Genres', 'auteur', 'thema' zijn niet-fysieke attributen, die blijkens
verricht onderzoek naar het kopen van boeken van belang zijn. Welke (soort) informatie
voor deze indicaties verder van belang is blijft in de literatuur onduidelijk. Door hoogst
globale definities kunnen aan de literatuur over 'experiential products' geen suggesties
worden ontleend voor de wijze waarop informatie over boeken kan worden getypeerd.
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Bestaand onderzoek en de literatuur over 'hedonistische' produkten geven derhalve
geen afdoend antwoord op de vraag welke informatie kopers in keuzeprocessen
gebruiken. Daarom is besloten om deze informatie zo volledig mogelijk te inventari-
seren en achteraf naar overeenkomsten tussen informatie-items te zoeken. Voor deze
items is een typologie voorgesteld.
Het omvangrijke, snel veranderende en bovendien heterogene aanbod van boeken en de
sequentiele structuur van veel informatie over boeken zijn de belangrijkste factoren die
het kiezen van een boek tot een complex proces maken. Gegeven de gelimiteerde
motivatie, gelegenheid en cognitieve capaciteit van een boekenkoper om informatie te
zoeken en te verwerken, zal dit leiden tot een tendens om het keuzeproces te vereen-
voudigen. Deze vereenvoudiging moet echter wel tot het vertrouwen leiden dat een
goede keuze wordt gemaakt.
Het onderbrengen van titels in een evoked en een reject set levert aan deze vereenvou-
diging een belangrijke bijdrage. Verondersteld is dat bij de samenstelling van de
evoked set gebruik gemaakt wordt van vereenvoudigende keuzeheuristieken. In het
keuzeproces worden twee fasen onderscheiden: 66n waarin de evoked set wordt samen-
gesteld en 66n waarin uit de evoked set een keuze wordt gemaakt. Fase 66n kan meer-
malen worden doorlopen. In deze fase kan gezocht worden naar informatie zonder het
oogmerk een aankoop te verrichten ('ongoing search').
Informatie vervult een functie bij het selecteren van titels voor opname in de evoked
set, de eliminatie van titels en bij het maken van een keuze uit de evoked set. Boeken-
kopers kunnen, maar behoeven niet dezelfde informatie-items te gebruiken voor deze
drie doeleinden.
Zowel de informatie zelf, als de wijze waarop deze in keuzeprocessen wordt gebruikt,
kan samenhangen met persoonskenmerken, zoals de omvang van de kennis van een
boekenkoper over het aanbod, de eventuele professionele functie van boeken en de
achtergrondkenmerken 'opleidingsniveau', 'leeftijd', 'geslacht' en 'lidmaatschap van de
openbare  bibliotheek  of een boekenclub'.

6.2.2. Methode van onderzoek

Om een lijst van informatie-items te ontwikkelen, die aan de respondenten in het
hoofdonderzoek kon worden voorgelegd, is in de voorstudie aan kopers in een boek-
winkel gevraagd om boeken te omschrijven die op het moment van aankoop decl
uitmaakten van de evoked set. Deze voorstudie (Hoofdstuk 3) gaf een voorlopig beeld
van de informatie die kopers gebruiken bij de perceptie van boeken in de evoked set.
Het hoofdonderzoek (Hoofdstuk 4) behelsde een simulatie van een gefaseerd keuze-
proces bij een aselecte steekproef van boekenkopers. De eerste fase is gesimuleerd door
de respondenten te vragen een aselect samengesteld bestand van 60 boeken in te delen
in een evoked en een reject set. De tweede fase is gesimuleerd door een titel uit de        '
evoked set te laten kiezen. Bij elke indeling van een boek, en na de keuze van een titel
uit de evoked set, gaf de respondent aan op grond van welke overweging de beslissing
was genomen. Nadat alle boeken waren ingedeeld en nadat de overwegingen waren
genoteerd op grond waarvan een keuze uit de evoked set was gemaakt, is gevraagd om
aan te geven welke van de 50 kaartjes met informatie-items waren gebruikt. Op deze
wijze zijn twee verschillende metingen verkregen van de informatie-items die kopers
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hanteren bij het samenstellen van de evoked set en bij het maken van een keuze hieruit.
Edn meting liet respondenten vrij in het aantal. het type en de bewoording van de in-
formatie. De tweede was gestandaardiseerd. Bij de analyse van de data bleken er tussen
beide metingen onacceptabel grote verschillen. De 'vrije' dataverzamelingsmethode was
completer en kon op grond van het geringere kunstmatige karakter als meer valide
worden beschouwd. Om deze redenen zijn de data uit de analyse gelaten die met
behulp van de gestandaardiseerde lijst zijn verkregen.
Bij de codering van de data van beide studies was het vaak onduidelijk welke infor- <
matie-items dezelfde betekenis hadden en welke niet. Bovendien leek op het eerste ,
gezicht dat de informatie die boekenkopers gebruiken sterke individuele verschillen
kent. Na analyses is daarom besloten om een aanvullend onderzoek te doen (Hoofdstuk
5). Dat moest antwoord geven op de vraag of gemeenschappelijke cognitieve dimensies
konden worden onderscheiden. In dit onderzoek is Gegeneraliseerde Procrustesanalyse
gebruikt omdat deze methode ruimte laat voor verschillende (aantallen) informatie-items
en de wijze waarop deze worden verwoord.

6.2.3. Conclusies

Keuzeprocessen van boekenkopers lijken in belangrijke mate te worden gekenmerkt
door een idiosyncratisch gebruik van informatie over boeken. In vergelijking met meer
conventionele produkten maken boekenkopers een persoonlijke selectie uit een groot
repertoire aan informatie-items. Hierdoor is er grote verscheidenheid in het gebruik van
informatie: bijna alle items worden door een (kleine) minderheid gebruikt. Er kunnen  1evenmin voldoende homogene clusters van respondenten worden geidentificeerd, die i
zich van elkaar onderscheiden in het gebruik van 660 of meer specifieke items. Er is  1
bovendien sprake van een min of meer private terminologie: informatie-items worden  i
op verschillende wijze verwoord, waardoor de betekenis ervan in wisselende mate
onduidelijk is.
Anderzijds wordt beslissingsgedrag van boekenkopers niet volledig gekarakteriseerd
door individuele verschillen. Er zijn ook een aantal informatie-items die vrij algemeen I
zijn gebruikt. De belangrijkste hiervan zijn genre, auteur, thema, de uitvoering van een
boek en verwijzingen naar informatiebronnen.                                                     i
Genre, auteur en thema kwamen ook in eerder onderzoek (Storm en Luijten, 1985; '
Leemans, 1989; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991) als belangrijke attributen naar voren.,/
De naam van de auteur verwijst naar de (on-) bekendheid met deze auteur, de toege-
dichte schrijverskwaliteiten of een indruk van de auteur als persoon. Ook het item
'genre' is op zich weinig informatief. In deze studie zijn 24 verschillende genres
onderscheiden, die specifieke categorieen boeken aanduiden. Deze worden veelvuldig
gebruikt.
Achter de verschillend verwoorde genres blijken in hoofdlijnen dezelfde cognitieve
hoofddimensies schuil te gaan. Deze dimensies bevinden zich op een hoger abstractie-
niveau, in de zin dat ze minder specifiek en direct een titel kenmerken.
Het wisselende abstractieniveau en het verschillende belang van de dimensies wijzen
erop dat zij onderdeel zijn van een hierarchische structuur. De belangrijkste eerste
dimensie maakt onderscheid tussen moeilijke, serieuze boeken en meer ontspannende,
lichtere, vaak humoristische, literatuur. Aan deze zeer verschillend verwoorde dimensie
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worden zowel duidelijk positieve als ook niet mis te verstaan negatieve evaluaties
gekoppeld.
Zoals verwacht, spelen tastbare, relatief objectieve, vaak fysieke attributen van boeken

een beperkte rol in het besluitvormingsproces. Wanneer ze worden gebruikt, duidt de
omslag vaak een genre aan.
Kennis gebaseerd op ervaring met boeken speelt un prominente rot bij zowel de
samenstelling van de evoked set als bij het maken van een keuze hieruit: vrijwel elke
respondent in de eerste fase en ongeveer tweederde van de respondenten in de tweede

fase gebruiken 66n of meer informatie-items waarin expliciet ervaring met auteurs of
(de inhoud van) boeken tot uitdrukking komt. Bij veel andere items, zoals genres en
'goed of slecht auteur', is het waarschijnlijk dat zij hun bruikbaarheid in keuze-
processen ontlenen aan ervaring met boeken.
Ook informatie uit externe bronnen speelt een belangrijke rol. Respondenten zetten een
groot aantal informatie-items in waarin expliciet naar externe informatiebronnen wordt
verwezen of waar de eigen ervaring niet in alle gevallen een rol speelt. Het item 'kent
auteur' bijvoorbeeld drukt bekendheid uit die zowel kan zijn verkregen door een boek
van deze auteur te lezen of door 6ver deze auteur te lezen. Een kleine minderheid blijkt
haar definitieve keuze te baseren op louter items, waarin ervaring expliciet tot uit-
drukking komt.
De meeste informatie-items (31 van de 52) worden exclusief of voornamelijk toegepast
om titels voor opname in de evoked set te selecteren, boeken te elimineren of om te
kiezen uit de evoked set. Vrijwel alle genre-aanduidingen worden het meest in de eerste
fase gebruikt. Ze worden voornamelijk ingezet om titels te elimineren. Naast genres
worden ook de meeste andere items (17 van de 28) in de eerste fase gebruikt en wet
vooral bij besluiten om boeken toe te laten tot de evoked set.
De hypothese dat vereenvoudigende keuzeheuristieken worden toegepast, wordt
bevestigd door de gegevens over de eerste fase van het keuzeproces. In de meeste ge-
vallen werd een beslissing om een bepaald boek te elimineren of toe te laten tot de
evoked set gebaseerd op de aanwezigheid van 66n blijkbaar (on-) gewenst informatie-
item. In een minderheid van de gevallen was een tendens te bespeuren tot het stellen
van een drempelwaarde. Bovendien werd uit het beschikbare repertoire aan informatie-
items een wisselende selectie gemaakt: dezelfde respondent gebruikte een bepaald item
bij de beslissing om een beperkt aantal boeken te elimineren of selecteren wel en bij
besluiten omtrent de meeste andere titels niet. Dit gold voor alle respondenten.
Hierdoor kan de wijze waarop boekenkopers informatie gebruiken in de eerste fase van
het keuzeproces niet door een uit de literatuur bekende heuristiek worden getypeerd. De
conjunctieve regel komt nog het dichtst in de buurt: er is geen rangorde in het belang
van informatie-items en er wordt informatie verwerkt over een beperkt aantal items.
Het beperkte aantal alternatieven en het kleine aantal gebruikte informatie-items in de
tweede fase laat de meeste opties met betrekking tot het gebruik van infurmatie open:
naast keuzeheuristieken zouden ook informatie integratiestrategieen, zoals de lineair
additieve regel kunnen zijn toegepast.
Er is vrijwel geen samenhang geconstateerd tussen persoonskenmerken en het gebruik
van informatie in keuzeprocessen. Een beperkt aantal informatie-items wordt door meer
of juist minder respondenten gebruikt die meer informatiebronnen raadplegen, die
kranten of opiniebladen lezen waarin veel informatie over boeken kan worden aange-
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troffen, voor wie fictie voor volwassenen een professionele functie vervult, of die
specifieke scores behalen op de achtergrondkenmerken 'opleiding', 'leeftijd', 'geslacht'
of   'lidmaatschap   van een boekenclub   of de openbare bibliotheek'.   Voor   deze   ver-
schillen kon niet altijd een plausibele verklaring worden gevonden.
De resultaten ondersteunen noch verwerpen het veronderstelde positieve verband tussen
de omvang van de kennis en het aantal gebruikte genre-indelingen en informatie-items.
Enerzijds bleken respondenten met meer kennis niet meer genre-indelingen of infor-
matie-items te gebruiken. Anderzijds kon deze relatie deels wel worden vastgesteld bij
'professionals' en bij respondenten die meer informatiebronnen raadplegen. Beide
groepen respondenten beschikken over meer kennis van het boekenaanbod.
Gelden deze conclusies alleen voor keuzeprocessen van boekenkopers? Zijn boeken een
unieke produktklasse? Mijns inziens is dit niet het geval. Dezelfde kenmerken van het
keuzeproces mogen ook verwacht worden bij andere culturele produkten. Voorbeelden
zijn films, muziek, zowel life als op compact disc of cassette, en musea. Deze produkt-
klassen kennen eveneens een groot en snel veranderend aanbod en worden op een min
of meer vergelijkbare manier aan de consument gepresenteerd.
Daarnaast wijst een beperkt onderzoek naar filmkeuzes (Cooper-Martin, 1991) op het
gebruik van soortgelijke informatie, als in dit onderzoek is gevonden. Voorbeelden
hiervan zijn filmgenres, de plot van een film en de met de auteur te vergelijken acteurs
en regisseurs. Uit deze studie blijkt bovendien dat bioscoopbezoek wordt afgewogen
tegen andere vormen van vrijetijdsbesteding.
Wanneer ook andere produktklassen, die geacht werden 'utilitaire' functies te vervullen,
een sterker 'experiential' karakter krijgen (Poiesz, 1993), wordt de kans op met boeken
kopen vergelijkbare keuzeprocessen groter. De studie van Kuijlen (1993) naar hypo-
theekkeuzes doet bijvoorbeeld denken aan het keuzeproces van boekenkopers: ook in
dit onderzoek was sprake van een beperkt gebruik van informatie, van heterogeniteit in
het gebruik van informatie en van een verschillend gebruik van informatie in de diverse
onderscheiden fasen in het beslissingsproces.

6.3. Discussie

6.3.1. Houdbare assumpties

Kopers blijken veel aspecten te kunnen onderscheiden aan boeken: gemiddeld hebben
de respondenten bijna 14 informatie-items genoemd. Gezien het ruime gebruik van
externe informatiebronnen zijn boekenkopers bereid om tijd en moeite te steken om
zich over boeken te informeren. Vanwege het 'hedonistische' karakter behoren boeken
vaak tot de interessantere produktcategorieen: 'hedonistische' produkten bieden
mogelijkheden voor ontspanning en kunnen soms een uitlaatklep zijn voor fantasieen
(Hirschman en Holbrook, 1982). Hierdoor kan zich informeren over boeken genoegens
opleveren. Naast het opbouwen van een soort 'databank' van kennis, motiveert dit het
zoeken naar informatie zonder de bedoeling te hebben een aankoop te verrichten   (' on-
going search'). 'Ongoing search' komt ook bij boekenkopers voor (SSB. 1979c). Het
gebruik van het gemiddeld grote aantal informatie-items en externe informatiebronnen,
wijst crop dat keuzeprocessen van boekenkopers niet worden getypeerd door exploratief
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gedrag: bij deze wijze van besluitvorming wordt immers niet of nauwelijks gebruik
gemaakt van informatie en van externe bronnen.
De 'hedonistische' functie van boeken heeft als gevolg dat de meeste informatie geen
betrekking heeft op fysieke attributen. Fysieke attributen die indicaties leveren over het
genre of de inhoud worden echter wel gebruikt. De diverse genre-aanduidingen, de
informatie-items die betrekking hebben op de auteur en het thema zijn niet-fysieke attri-
buten, die door veel boekenkopers worden gebruikt.
Doordat bij 'hedonistische' consumptie ervaringen centraal staan, wordt daarop een
groot beroep gedaan bij het maken van vervolgkeuzes. In deze zin wordt 'hedonis-
tische' consumptie gekenmerkt door een zeker conservatisme. Dit komt op macro-
niveau bijvoorbeeld tot uitdrukking in de concentratie van de verkopen op een beperkt
aantal bekende en meestal al succesvolle auteurs. De vrij marginale aandacht voor het
afwijkende wordt eveneens weerspiegeld in kleine marktaandelen. Een voorbeeld hier-
van is poezie. Het afgaan op ervaringen met auteurs kan eveneens worden gezien als
een vorm van merkentrouw en wellicht zelfs inertie. Vertrouwen op de kwaliteit van
auteurs is een alternatieve wijze om beslissingen te vereenvoudigen.
Externe informatie vooraf geeft een beperkt beeld van de kwaliteit van de te ver-
wachten leeservaring. Dit is een tweede reden om een beroep op ervaringen te doen.
Door de 'vluchtigheid' van kennis maken boekenkopers daarnaast veelvuldig gebruik
van informatie uit externe bronnen.
Zoals verondersteld maken boekenkopers in de eerste fase van het keuzeproces gebruik
van vereenvoudigende keuzeheuristieken. In de tweede fase kunnen ook informatie
integratiestrategieen zijn toegepast. Veel informatie-items bleken vooral of zelfs
exclusief te worden gebruikt om alternatieven te elimineren of te selecteren voor
opname  in de evoked  set  (fase   1). Het gemaakte onderscheid tussen een evoked  en  een

reject set wint hierdoor aan belang.
Het veelvuldig gebruik van genres bij de samenstelling van de evoked set is niet
strijdig met theorietin  die  ten grondslag liggen aan 'schema-driven affect'. (Sujan  1985;
Sujan en Bettman, 1989; Park en Smith; 1989; Johnson, 1989; Stayman et al., 1992).
Deze theorieen stellen dat wanneer een alternatief als een voorbeeld kan worden
beschouwd van een categorie, de consument deze categorie evalueert, en niet de afzon-
derlijke attributen. De beslissingen die zijn genomen op grond van het genre kunnen
worden opgevat als toepassingen van dit type evaluaties. Aangezien elk alternatief niet
op zijn eigen merites behoeft te worden beoordeeld, vereenvoudigt het gebruik van
genres beslissingen om titels te elimineren of op te nemen in de evoked set. 'Schema
driven affect' kan om deze reden als een keuzeheuristiek worden beschouwd.
Hoe kunnen alternatieven als behorende tot een categorie worden gerdentificeerd?
Veelal wordt ervan uitgegaan dat identificatie optreedt, indien een consument bij een
alternatief 66n of meer karakteristieke kenmerken van de categorie waarneemt. Deze
kenmerken vormen een onderdeel van in het geheugen opgeslagen categorieschema.
Ofschoon deze redenering plausibel is, laten de resultaten van deze studie geen
uitspraken toe over het realiteitsgehalte ervan bij boekenkopers. Desalniettemin lijken
een aantal geinventariseerde informatie-items zoals auteur, thema, titel, kaft en wellicht
uitgeverij geschikt om de rol van typerende kenmerken van bepaalde genres te ver-
vullen.
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6.3.2. Onverwachte resultaten

In dit onderzoek zijn 52 informatie-items onderscheiden. Dit aantal is groter dan vooral
was voorzien. Zelfs een op vooronderzoek gebaseerde lijst van 50 items bleek verre van
compleet te zijn: Achteraf kan worden geconstateerd dat de eigen ervaring van groot
belang is in keuzeprocessen van boekenkopers. Wellicht bieden eigen ervaringen meer
ruimte voor onderling verschillende informatie-items en is het gebruik van veel
attributen een kenmerk van 'hedonistische' produkten. Het grote aantal informatie-items
is waarschijnlijk ook een gevolg van de onderverdeling van een blijkbaar heterogeen
waargenomen boekenaanbod in genres. Het gebruik van een aantal van deze items in
keuzeprocessen mag eveneens opmerkelijk worden genoemd. Dat sommige mensen een
uitgesproken hekel hebben aan een bepaald auteur als persoon was bijvoorbeeld niet
verwacht.
Van de meeste informatie-items wordt door een minderheid van de boekenkopers
gebruik gemaakt. Slechts vijf items zijn door meer dan 50% van de respondenten
genoemd. Deze heterogeniteit in het gebruik van informatie-items was eveneens niet
voorzien. De informatie-items worden bovendien zeer verschillend verwoord. Het
gebrek aan uniformiteit bij het gebruik van informatie-items was aanleiding tot het
verrichten van additioneel onderzoek. Hieruit bleek dat het onderscheid tussen makke-
lijke, lichte boeken en moeilijke, serieuze boeken het belangrijkste te zijn.
Ondanks een zeer behoorlijke motivatie en de mogelijkheden om boeken vrij gedetail-
leerd te beoordelen, blijken respondenten zeer grove, globale keuzestrategieen te
gebruiken: beslissingen om titels te elimineren of toe te laten tot de evoked set werden
overwegend op grond van 660 item genomen. Veelzeggend is ook dat het informatie-
item 'te weinig informatie op het boek te vinden' tot de vijf meest gebruikte items
behoort. Wanneer een beslissing niet gemakkelijk kan worden genomen, wordt een
bepaalde titel snel geelimineerd. Dit zou voor uitgevers en boekhandelaren een reden
moeten zijn om veel zorg te besteden aan de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie
over boeken.
De evoked set bestaat uit een beperkt aantal alternatieven: Hierdoor zijn de gedrags-
kosten verbonden aan het verwerken van informatie in de tweede fase lager. Hiervan
werd een positief effect verwacht op de hoeveelheid informatie die daarin wordt
gebruikt. Dit effect treedt in bescheiden mate op: in de tv/eede fase worden gemiddeld
drie informatie-items gebruikt. Dit is minder dan de helft van het aantal attributen dat
in twee andere studies werd gerapporteerd (Bettman en Sujan, 1987; Gertzen, 1991).
In de literatuur treft men vaak de opvatting aan dat consumenten informatie zoeken om
de onzekerheid over de aankoop te reduceren (zie b.v. Wierenga en Van Raaij, 1987).
Door het beperkte gebruik van informatie zou in deze visie de kans op teleurstellingen
groter worden. Boekenkopers geven echter geen blijk van ontevredenheid met de
meeste aankopen (Kamphuis, 1991). Er zijn evenmin aanwijzingen dat het gebruik van
grove, globale keuzestrategieen leidt tot een gebrek aan vertrouwen in de keuze die is
gemaakt. Het vergroten van het vertrouwen in de gemaakte keuze wordt vaak als een

1 In deze lijst vormen attributen met negatieve en positieve evaluaties aparte items.
2 In herinnering wordt geroepen dat een grote evoked set vaak in een tweede ronde alsnog werd
verkleind.
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tweede motief genoemd om naar informatie over alternatieven te zoeken (zie b.v. Van
Raaij, 1988). Vaak wordt bovendien een beperkt risico gelopen. De bedragen die voor
een boek moeten worden neergeteld zijn voor de meerderheid van de kopers betrek-
kelijk gering3. Voor kopers met een smalle beurs zijn er daarnaast meestal goedkope
alternatieven beschikbaar. Tenslotte kan een consument gecharmeerd zijn van een
bepaalde mate van onzekerheid. Kennisnemen van onbekende personen en culturen is
bovendien 660 van de motieven om boeken te lezen.
Verwacht werd een positieve relatie tussen de omvang van de kennis over boeken, de
eventuele professionele functie van boeken en het opleidingsniveau enerzijds en het
gebruik van informatie anderzijds. Er bleek echter vrijwel geen samenhang te zijn. Dit
resultaat is op het eerste gezicht strijdig met 66n van de uitkomsten van de dissertatie

van Kraaykamp (1993). Volgens hem kunnen genrevoorkeuren en het leesniveau van
boekenkopers worden verklaard door ondermeer algemene intellectuele capaciteiten en
verworven kennis en vaardigheden. Deze variabelen worden onder andere geoperationa-
liseerd door het opleidingsniveau en de eventuele uitoefening van beroepen, waarin
taalgevoel van groot belang is.
De resultaten van beide onderzoeken zijn niet shjdig. In de eerste plaats verschillen de
afhankelijke variabelen. Kraaykamp zoekt naar verklaringen voor genrevoorkeuren en
de keuze voor complexere en onconventionele literaire boeken. In deze studie zijn
mogelijke verbanden tussen persoonskenmerken en het gebruik van informatie in
keuzeprocessen onderzocht. De doelstellingen van beide studies zijn derhalve verschil-
lend. Daarnaast onderzoekt Kraaykamp ook non-fictie. Verder is de complexiteit en de
kwaliteit van genres en boeken bepaald door oordelen van experts (literatuurweten-
schappers). Deze oordelen hoeven niet overeen te komen met de evaluaties van
consumenten. Tenslotte verklaren de door Kraaykamp relevant geachte variabelen niet
meer dan 25% van de variantie in de complexiteit van gelezen genres of van literaire
boeken.

6.3.3. Methodologie

In deze studie is respondenten gevraagd om achtereenvolgens 60 boeken te beoordelen.
Dit kan als een door de onderzoeksmethode kunstmatig gecreeerde keuzesituatie
worden beschouwd, die afwijkt van de wijze waarop een boekenkoper met het be-
schikbare aanbod wordt geconfronteerd in een boekwinkel of in een catalogus van een
boekenclub. Ofschoon kopers in de regel een flink aantal boeken bekijken, is het niet
waarschijnlijk dat zij bijvoorbeeld tijdens 66n bezoek aan de boekhandel beslissingen
nemen over 60 boeken. Boekenkopers kunnen echter op verschillende momenten de
samenstelling van de evoked set wijzigen. Hierdoor heeft de onderzoeksopzet waar-
schijnlijk een minder kunstmatig karakter.
Respondenten moesten de overwegingen kenbaar maken op grond waarvan de evoked
set werd samengesteld of een keuze daaruit werd gemaakt. Hierdoor wordt het risico
gelopen dat de ondervraagde boekenkopers zich rationeler voordoen dan in normale
keuzesituaties. Wanneer men dit risico geheel wil uitsluiten, dient afgezien te worden

3 Dat boekenkopers boeken 'duur' vinden duidt veeleer op een onvoldoende geachte prijs-waar-
deverhouding.
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van verbale onderzoeksmethoden. De informatie-items die boekenkopers gebruiken
vormen echter een onderdeel van hun cognitieve structuur. Betwijfeld kan worden of er
voor het meten van informatie die zich in de hoofden van consumenten bevindt niet-
verbale methoden kunnen worden toegepast. Wanneer bruikbare alternatieven ont-
breken, moet het risico van voorgewend rationeel gedrag zoveel mogelijk worden
beperkt. Door het keuzeproces te simuleren en bestaande boeken te gebruiken is de
kans verkleind dat respondenten zich in het onderzoek anders gedragen dan daarbuiten
(Holbrook en Hirschman, 1982; Grunert en Grunert, 1991). Veel respondenten bleken
spontaan de informatie-items te noemen. Dit indiceert dat respondenten niet teveel zijn
geforceerd om beslissingen achteraf te rechtvaardigen met argumenten die doorgaans in
reele keuzesituaties niet worden gehanteerd.
Respondenten mochten hun eigen terminologie gebruiken. Dit had tot gevolg dat de
betekenis van informatie-items vaak onvoldoende duidelijk was. Dan wordt de interpre-
tatie van deze items in min of meerdere mate vertekend door het oordeel van de
onderzoeker. Omwille van de betrouwbaarheid zijn items dubbel gecodeerd. Ook is een
formele techniek, Gegeneraliseerde Procrustesanalyse, gebruikt om een bijdrage te
leveren aan de oplossing van dit probleem. De genomen maatregelen hebben de
problemen weliswaar verminderd maar niet volledig opgelost. De Procrustesanalyses
hebben wel meer helderheid verschaft over genres die door boekenkopers worden
onderscheiden, maar boden geen aanknopingspunten voor de interpretatie van de
overige informatie-items.
Bij de inventarisatie van informatie-items kon een respondent gebruik maken van de in-
formatie die op de kaft kon worden aangetroffen, was het toegestaan besluiten te
herzien en werden geen tijdsrestricties opgelegd. Ook is een poging ondernomen om de
effecten vast te stellen op het gebruik van informatie van persoonskenmerken zoals de
belangrijk geachte omvang van de kennis over de produktklasse 'boeken'. Andere
relevante contextvariabelen zijn echter niet of in een van normale koopsituaties afwij-
kende vorm in de gehanteerde onderzoeksmethode verdisconteerd. Zo heeft het
vrijblijvende karakter van de respondenttaak, respondenten behoefden bijvoorbeeld het
gekozen boek niet zelf te betalen, er vermoedelijk toe bijgedragen dat evoked sets van
een zeer grote omvang werden verkregen. Persoonlijke kenmerken, zoals de leeshistorie
en cruciale momenten daarin, zoals het niet meer lezen van een genre en de overstap
naar andere, bleven geheel buiten het gezichtsveld.
Uit de aard van de gevonden informatie-items laat zich niet gemakkelijk afteiden dat
boeken de door sommigen geopperde functie van statussymbool vervullen (zie b.v.
Stoks, 1989; Ganzeboom, 1989; Kraaykamp, 1993). Wellicht kan dit voor een decl op
het conto worden geschreven van de gehanteerde onderzoeksmethode: wanneer boe-
kenkopers in een mondeling interview expliciet naar keuzecriteria wordt gevraagd
kunnen sociaal niet-wenselijke antwoorden worden vermeden.

6.4. Kiezen door verwerking van informatie: een achterhaaid paradigma?

Bij de opzet van deze studie heeft een gewijzigd informatie-paradigma als uitgangspunt
gefungeerd. Sommige auteurs (zie b.v. Olshavsky en Granbois, 1979; Poiesz, 1989.
1993) gaan een stap verder en stellen dat consumenten zelden alternatieven afwegen om
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een keuze te maken. Er zou in de meeste gevallen niet langer sprake zijn van een
'keuzeproces' maar veeleer van het vermijden van keuzes: een 'ontsnappingsroute'
(Poiesz, 1989). In deze visie is het beeld van een consument als (beperkt) rationele
beslisser geevolueerd tot een consument die geneigd is om elke uitkomst van een keuze
te accepteren of om aankoopbeslissingen te delegeren naar een andere partij (Poiesz,
1993). Voorbeelden zijn het overlaten van de keuze van verzekeringen en van spaar- en
beleggingsvormen aan een tussenpersoon of een bank.
De argumenten voor de stelling dat consumenten geneigd zijn om keuzes te vermijden
worden ontleend aan ontwikkelingen op de aanbodzijde van de markt.
In de eerste plaats wordt gewezen op het grote en snel wisselend aanbod op de meeste
Westerse markten. Deze markten worden hierdoor voor consumenten complexer en
ondoorzichtiger. Als gevolg hiervan zijn consumenten minder in staat om zicht te
houden op datgene wat zich in de markt voordoet. Volgens Poiesz (1989, p. 10) zijn
daarnaast 'de vele soorten produktinformatie die de consument vanuit meerdere
commerciele en niet-commerciele bronnen en via diverse media bereiken dikwijls
tegenstrijdig, ingewikkeld, onvolledig of gekleurd'. Dit draagt verder    bij     aan    een

vermindering van de capaciteit en motivatie van consumenten om informatie over
alternatieven te verwerken.
Bovendien zou sprake zijn van 'produkthomogenisering' (Poiesz, 1989): de technische
verschillen tussen produkten in een bepaalde prijsrange zijn verwaarloosbaar klein
geworden, o.a. doordat innovaties snel door de concurrentie worden gekopieerd. Door
deze concurrentie en door o.a. wetgeving en het optreden van consumentenorganisaties
bevindt de kwaliteit van veel produkten zich volgens Poiesz (1993 p. 498) momenteel
op een gemiddeld hoog niveau. De snelle technologische ontwikkelingen worden tevens
verantwoordelijk gehouden voor de toename van de kennisachterstand van consu-
menten. Hierdoor worden technische verschillen vaak niet waargenomen of begrepen.
Wanneer veel produkten als een homogeen aanbod van gemiddeld hoge kwaliteit over-
komen, ziet een consument in deze visie weinig aanleiding om zich te orienteren op
verschillen tussen alternatieve merken of produkten. Door het geven van garanties hoeft
hij zich ook minder zorgen te maken over het functioneren van het produkt, waardoor
de motivatie om informatie te verwerken verder zou zijn verminderd. Zelfs bij grote
uitgaven  zou een consument weinig risico' s waarnemen en daardoor niet geneigd  zijn
om uitgebreid informatie te verwerken voordat een keuze wordt gemaakt. Van het ver-
werven van informatie kunnen dan immers nauwelijks voordelen worden verwacht,
zodat er vrijwel alleen informatiekosten resteren.
Wanneer consumenten weinig verschillen tussen produkten waarnemen, is volgens
Poiesz (1993) tevredenheid en merkentrouw niet gebaseerd op een vergelijking tussen
voor de aankoop verwachte en tijdens de consumptie ervaren prestaties (zie b.v. Oliver
1980; Tse en Wilson. 1988). Tevredenheid en merkentrouw vloeien dan veeleer voort
uit het ervaren gebruiksgemak of de behoefte om de keuze achteraf te rechtvaardigen.  4-
Als gevolg van de geringe technische verschillen, zouden aanbieders proberen om pro-
dukten 'psychologisch' te onderscheiden door zogenaamde 'outer layers of meaning'
(Hirschman, 1980) toe te voegen. In Hirschman's terminologie worden met deze 'outer
layers of meaning' niet-tastbare, symbolische en met name niet-fysieke attributen
aangeduid. In het imago van merken en produkten worden alle (psychologische)
betekenissen samengevat (Poiesz, 1993). In deze redenering zijn niet zozeer technische
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kenmerken maar imago, niet-tastbare attributen en symbolische associaties bepalend
voor de kwaliteitsperceptie van consumenten. Consumenten zouden daarom keuzes op
deze 'criteria' baseren.
De psychologische positionering  en het vestigen of onderhouden van imago' s steunt   in
sterke mate op communicatie (zie b.v. Pieters en Van Raaij, 1992; Poiesz, 1993). Dit is
66n van de oorzaken voor de sterke stijging van het aantal commerciele boodschappen
(Poiesz, 1989, 1993). Gegeven de beperkte mogelijkheden en motivatie van consu-
menten om informatie te verwerken, heeft dit echter tot gevolg dat veel marketing-
communicatie de doelgroep niet bereikt of verkeerd wordt begrepen (zie b.v. Jacoby en
Hoyer, 1989).

De hierboven weergegeven argumentatie kan op een aantal punten worden onder-
schreven en de kritiek die daarin doorklinkt op het informatie-verwerkingsparadigma
wordt tot op zekere hoogte gedeeld.
In de eerste plaats is gewezen op het grote en snel wisselende aanbod en, daarmee
samenhangend, op een continue en overvloedige stroom van produktinformatie. Ook is
gesteld dat consumenten aan hun mogelijkheden en motivatie om informatie te
verwerken grenzen stellen. Op grond hiervan is de gedachte bekritiseerd dat consu-
menten uitgebreid informatie verwerken. In het multi-attribuut attitudemodel of de
lineair additieve keuzeregel komt deze visie bij uitstek tot uitdrukking. Voorzover het
gaat om de vorming van de evoked set, ondersteunen de resultaten van deze studie deze
kritiek.
In de tweede plaats is betoogd dat bij de keuze van 'hedonistische' produkten niet-
fysieke attributen en beeldvorming een hoofdrol spelen. Ook deze verwachting wordt
door de resultaten van dit onderzoek bevestigd. Wanneer meer 'traditionele' consumen-
tengoederen een sterker ' hedonistisch' karakter krijgen, kan worden verwacht   dat   het
belang van niet-tastbare attributen en beeldvorming bij de keuze van deze produkten
eveneens toeneemt.
In de derde plaats speelt communicatie bij deze beeldvorming een rol. Een aantal door
boekenkopers gebruikte informatie-items, zoals 'goede of slechte kritieken', 'bekroond
(auteur)' en 'goed of slecht auteur' wijst hier op. Bij culturele produkten moet bij
communicatie op grond van de zeer beperkte budgetten niet zozeer gedacht worden aan
reclame maar aan publiciteit in de vorm van bijvoorbeeld besprekingen en bekroningen.
Beperkte budgetten impliceren ook dat de mogelijkheden om culturele produkten via
reclame 'psychologisch' te onderscheiden beperkt zijn. Een fors budget wordt immers
als een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van reclame beschouwd (zie b.v. Aaker
et al, 1992; Pieters en van Raaij, 1992). Een groot budget wordt nodig geacht omdat de
consistente opbouw van het gewenste imago een langdurig proces is en een eenmaal
gevestigd imago moet worden onderhouden.
In de vierde plaats is eerder (§ 6.3.2.) gesteld dat boekenkopers een beperkt risico lopen
en dat het beperkte gebruik van informatie, dat hiermee gepaard gaat, niet tot onte-
vreden consumenten leidt. Tevens is geopperd (§ 2.5.5.) dat een bepaalde mate van
onzekerheid omtrent de te verwachten consumptie-ervaring ook positief kan worden
gewaardeerd. Dit geldt waarschijnlijk voor alle relatief goedkope 'hedonistische'
produkten. Hieronder vallen de meeste culturele goederen en diensten.
In de vijfde plaats ZOU (On-) tevredenheid vanwege de geringe gepercipieerde ver-
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schillen tussen produkten, niet resulteren uit de vergelijking tussen verwachtingen bij
aankoop en ervaringen gedurende de consumptie. Ook in dit boek (§ 2.5.5.) is deze
opvatting over tevredenheid betaitiseerd. Hiervoor zijn echter andere argumenten
aangevoerd. Niet de afwezigheid van waarneembare verschillen tussen produkten, maar
het ontbreken van duidelijke maatstaven om produkten te vergelijken wordt als de

  belangrijkste reden gezien  voor de ongeldigheid  van  het (dis-) confirmatie van verwach-
tingenparadigma. Het ontbreken van duidelijke maatstaven is een kenmerk van
'hedonistische' produkten: consumptie-ervaringen laten zich moeilijker inschatten dan
functionele prestaties. 'Hedonistische' produkten ontberen de relatief objectieve
attributen, op grond waarvan een consument prestaties van utilitaire produkten redelijk
kan schatten. Bij 'hedonistische' produkten staat de consumptie-ervaring echter centraal.
Hierdoor steunen consumenten bij het maken van keuzes in belangrijke mate op
ervaringen die met deze produkten zijn opgedaan.
In dit verband is het uit de dienstenmarketing afkomstige 'attribute qualities framework'
interessant. Gebaseerd op de experimenten van Nelson (1970), maken auteurs als Ford
et al. (1988) en Maute en Forrester (1991) onderscheid tussen 'search', 'experience' en
'credence' attribute qualities. Alleen de eerste groep attributen leent zich voor een
accurate en efficiente evaluatie voor de aanschaf van een produkt. In de tweede groep
attributen komt ervaring met produkten tot uitdrukking. Deze attributen zijn bij 'expe-
riential products' zeer belangrijk. De derde groep attributen kan zelfs na consumptie
van het produkt niet accuraat en efficient door een consument worden geevalueerd.
Edn van de zinvolle aanbevelingen van critici van het informatie-paradigma luidt dat in
consumentenonderzoek meer aandacht moet worden besteed aan bestaande (merk-)
kennis (zie b.v. Poiesz, 1993). Deze aanbeveling impliceert dat het gebruik van deze
vorm van informatie wet mogelijk wordt geacht. De uitspraak dat 'bestaande merk-
kennis (juist of onjuist) de toegankelijkste informatiebron is', onderstreept de gemaakte

gevolgtrekking. Kennelijk heeft het bekritiseerde gebruik van informatie voor de
aankoop alleen betrekking op informatie uit externe bronnen. In een winkel kan een
consument ook vaak makkelijk toegankelijke informatie aantreffen. Een voorbeeld is
een makkelijk te begrijpen en vaak opvallende aangekondigde prijsverlaging. Het valt
moeilijk in te zien waarom de motivatie of capaciteit van een consument nu in de
meeste gevallen tekort schiet om deze moeilijk te ontlopen en tamelijk eenvoudige
informatie te verwerken. Bovendien betreft het in dit voorbeeld een niet-technisch
attribuut.

De stelling dat consumenten geneigd zijn om geen informatie te gebruiken en te kiezen
voor de 'ontsnappingsroute' berust voor een belangrijk decl op het argument dat
informatieverwerking nauwelijks baten oplevert en daarom een tevergeefse bezigheid is

geworden. Dit argument is echter niet universeel geldig, dat wil zeggen voor alle
consumenten in alle mogelijke keuzesituaties.
In de eerste plaats laat het ontbreken van waarneembare en begrijpelijke teChnische
verschillen de mogelijkheid open dat produkten of diensten zich op andere punten
onderscheiden. Psychologische positionering (Pieters, 1991; Aaker et at, 1992: Poiesz,
1993) is een veel geopperd alternatief. Het wordt ook door critici van het informatie-
paradigma genoemd. Door succesvolle psychologische positionering bestaat er weer
onderscheid tussen technisch identieke produkten. Klassieke voorbeelden van deze
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vorm van positionering zijn Marlboro filtersigaretten en coca cola. Marlboro wist door
het consistent gebruik van de cowboy, ha Amerikaanse symbool voor mannelijkheid,
een sigaret voor vrouwen te transformeren tot een zeer succesvol filtermerk voor
mannen. Het merkbeeld van coca cola werd pas op zijn waarde geschat, toen na de
introductie van nieuwe coca cola met een verbeterde smaak, stormen van protest rezen
van gebruikers, die zich beroofd zagen van een frisdrank die kennelijk veel voor hen
betekende. Ook in dit boek is betoogd dat rondom boeken en auteurs beeldvorming
optreedt. Het gebruik van informatie-items, zoals 'beroemd' of 'goed auteur' wijst op
deze beeldvorming.
Psychologische positionering zou daarnaast in hoge mate steunen op communicatie.
Communicatie impliceert echter dat een zender, de adverteerder, erin slaagt om een
boodschap, de gewenste positionering, over te brengen naar de consument. Psycholo-
gische positionering kan dus niet zonder aandacht voor en verwerking van deze
boodschap. Om de interpretatie van deze boodschappen niet en van technische ken-
merken van produkten wel als informatieverwerking te beschouwen is een arbitrair
onderscheid, waarvoor de redenen bovendien onduidelijk zijn. Wanneer door psycholo-
gische positionering onderscheid tussen produkten is gecreeerd kan het ontbreken
daarvan ook niet meer als argument worden gehanteerd voor de afwezigheid van een
keuzeproces.
De claim dat consumenten geneigd zijn om keuzes te vermijden, zou in principe voor
alle produkten gelden. Toch is er reden om onderscheid te maken tussen uiteenlopende
typen produkten. Holbrook en Hirschman (1982), critici van het informatie-paradigma,
wijzen op het belangrijke verschil tussen utilitaire en 'hedonistische' produkten. Zoals
eerder gezegd (§ 1.5.1.) moet de consumptie van 'hedonistische' produkten vooral
emotionele behoeften vervullen, terwijl utilitaire produkten primair functionele pres-
taties leveren of problemen oplossen. Verder is betoogd dat fysieke of technische \
attributen niet of nauwelijks indicaties opleveren voor het vervullen van behoeften door  •
'hedonistische' produkten. Technische kenmerken hebben bij dit type produkt derhalve
nooit een rol van betekenis gespeeld. Het verdwijnen van technische verschillen of het
ontstaan van onbegrijpelijke technische eigenschappen kan bij 'hedonistische' produkten
daarom ook geen reden zijn voor consumenten om over te stappen van informatiever-
werking naar een 'ontsnappingsroute'.
Wanneer 'hedonistische' produkten nauwelijks worden getypeerd door technische
eigenschappen, kunnen   deze  ook niet leiden tot 'produkthomogenisering'. Een grote
mate van differentiatie lijkt veeleer een kenmerk te zijn van veel 'hedonistische'
produkten. De heterogeniteit van veel van deze produkten leidt onder andere tot een

  onderverdeling
in genres, stijlen e.d.. In dit onderzoek bleken kopers bij fictie voor

volwassenen 24 verschillende genres te onderscheiden. Cooper-Martin (1991) vermeldt
' eveneens het gebruik van filmgenres bij bioscoopbezoekers. Ook binnen een bepaald

genre kennen boeken grote verschillen in bijvoorbeeld thema en schrijfstijl. In het
boekenvak en boekbesprekingen is het gebruikelijk om juist de unieke aspecten van een
titel te benadrukken. Observatie van bijvoorbeeld affiches leert dat deze praktijk ook bij
veel andere culturele produkten en diensten wordt gebezigd. Wanneer differentiatie een
kenmerk is van een produktklasse, is het zinvol om zich te orienteren op verschillen.
Bij de meeste 'hedonistische' produkten ontbreken garanties, terwijl consumenten
waarschijnlijk wel kwaliteitsverschillen tussen deze produkten ervaren. De nadruk
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hierop in veel communicatie stimuleert de perceptie van kwaliteitsverschillen. Ook uit
dit onderzoek blijken kopers onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld goede en slechte
auteurs. Het vrijwel ontbreken van garanties en de perceptie van kwaliteitsverschillen
bevordert de motivatie om informatie te zoeken: hierdoor levert informatieverwerking
immers baten op.
Bij de meeste culturele produkten is in beperkte mate sprake van herhalingsaankopen:
het is onwaarschijnlijk dat hetzelfde alternatief keer op keer wordt gekocht. Afgezien
van cadeaukopen zal een consument niet snel geneigd zijn om bijvoorbeeld dezelfde
titel te kopen. Dit impliceert dat consumenten andere titels in overweging nemen of met
andere woorden zich begeven in een keuzeproces. Vanwege de snelle veranderingen in
het aanbod van de meeste culturele produkten is de kans klein dat dit louter alterna-
tieven betreft, die een consument al kent.
De snelle wijzigingen in het aanbod stimuleren consumenten verder om bestaande
kennis aan te vullen met informatie uit externe bronnen over deze nieuwe alternatieven.
Het gebruik van informatie uit deze bronnen bleek zowel in dit onderzoek als in vorige
door ons en anderen verrichte studies naar boeken kopen (Leemans, 1989; Leemans en
Verdaasdonk, 1990; Kamphuis, 1991; Stichting Speurwerk/NBLC, 1991).
Hiervoor (§ 6.3.1.) is beargumenteerd dat 'hedonistische' produkten voor veel consu-
menten interessante produktcategorieen zijn. Hierdoor wordt de motivatie om informatie
te zoeken eveneens bevorderd. Bloch et al. (1986) spreken in dit verband over 'endu-
ring  involvement', vrij vertaald in 'interesse  in de produktklasse:  De  kans dat infer-
matie zoeken op zich genoegens schenkt, is bij deze vorm van betrokkenheid groter.
Veel leveranciers van kwaliteitswijnen weten bijvoorbeeld dat abonnees klagen wanneer
de maandelijkse mailing uitblijft en dat jaargangen lang worden bewaard. In de
'wijnwereld' zijn bovendien velen van mening dat kennis het plezier van wijndrinken
verhoogt.

Bestaat er bij de keuze van 'hedonistische' produkten Oberhaupt geen 'ontsnappings-
route'? Wanneer wordt gekozen voor alternatieven waarmee  men geen ervaringen heeft
opgedaan,    kan    men zich laten leiden door oordelen afkomstig uit tv-programma' s,
besprekingen of personen in de naaste omgeving. Cooper-Martin (1991) spreekt in dit

i verband over 'experiential sources of information': informatiebronnen die hun bruik-
I baarheid en geloofwaardigheid ontlenen aan de ervaringen van andere personen. Dit

roept associaties op met de hierboven beschreven 'credence' attribute qualities. Het
volgen van keuzes van anderen doet tevens denken aan delegatie van beslissingen, een
mogelijke 'ontsnappingsroute'. Dit is echter alleen het geval als een keuze volledig
wordt bepaald door deze externe oordelen. In onze studie bleek dat deze oordelen
vooral worden gel,ruikt bij de samenstelling van de evoked set en in veel mindere mate
ten behoeve van het maken van keuzes hieruit.
Op een niveau van produktklassen is het eveneens mogelijk dat consumenten informatie
mijden. Wanneer een consument uit is op 'hedonistische' responsen staan hem een
breed scala van alternatieven in de vrijetijdssector ter beschikking (zie b.v. Knulst en
Kalmijn, 1988). In grote delen van dit enorme aanbod is een consument niet gemteres-
seerd. Zo gaan veel Nederlanders niet naar opera's of (experimenteel) theater en lezen
veel mensen geen boeken. Vanwege de desinteresse in deze produktklassen zullen deze
consumenten geen informatie verwerven over alternatieven. Culturele pagina' s    in
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kranten en tijdschriften en andere culturele informatie zullen dan worden gemeden. Het
maken van keuzes tussen diverse opera's, theatervoorstellingen of titels is immers voor
deze consumenten niet relevant. Tenslotte wordt niemand gedwongen om decl te nemen
aan deze of andere vormen van cultuur of algemener aan vormen van vrijetijds-
besteding. Wanneer consumenten vrijwillig en vaak uit interesse kiezen voor bepaalde
vormen van vrijetijdsbesteding is het moeilijk voorstelbaar dat consumenten informatie
over alternatieven willen ontlopen en keuzes willen vermijden: kiezen is niet altijd een
'opgave'.

6.5.1. Aanbevelingen aan het boekenvak

Boekenkopers blijken zeer wel in staat te zijn om zelf oordelen te vormen over boeken
en op basis daarvan te kiezen. Dit impliceert dat uitgevers meer aandacht moeten
besteden aan de informatie die zij over hun boeken geven en niet teveel moeten
verwachten van de veel gehanteerde autoriteitsargumenten. Bekroningen van boeken en
positieve recensies zijn soms reden om een boek voor aanschaf te overwegen. Betwij-
feld kan echter worden of finale keuzes er vaak op worden gebaseerd.
Uitgevers presenteren hun boeken op dezelfde manier als die waarop recensenten over
boeken praten: dezelfde argumenten worden gehanteerd: het gaat bijna altijd om een
belangwekkend boek waarvan de lezer kennis genomen moet hebben. Vaak wordt
geciteerd uit positieve recensies. Gezien het 'hedonistische' karakter van de consumptie
van boeken is het zinvoller om informatie te geven over het type ervaringen dat bij het
lezen kan worden verwacht. Gezien het belang van de dimensie zouden aanwijzingen
gegeven kunnen worden of het een ontspannend, vrij makkelijk te lezen boek betreft of
een boek dat hogere eisen stelt aan de (voorkennis van) consumenten en vooral bedoeld
is om de nieuwsgierigheid naar onbekende personages, culturen en samenlevingen te
bevredigen.

Boekenkopers elimineren veelal op grond van 66n blijkbaar ongewenst (niet-) attribuut
titels en velen hebben een hekel aan onduidelijke of zelfs geen informatie over de

  auteur en
de inhoud van een boek. Informatie over boeken zou aan moeten sluiten bij

.bestaande kennis. Dit betekent minder nadruk op de unieke aspecten van een boek. In
plaats daarvan zou het genre waartoe een boek kan worden gerekend en boeken die aan
auteur eerder heeft geschreven een groter gewicht moeten krijgen: veel beslissingen 1 1
over de samenstelling van de evoked set worden genomen op grond van het genre 1
waartoe een boek behoort of de (ervaringen met) de auteur van het boek. , 7
Dit betekent dat genre-indelingen zoals die door consumenten worden gehanteerd
relevant zijn voor de presentatie van boeken door uitgevers en boekhandelaren. In dit
onderzoek zijn enkele niet in het boekenvak gehanteerde genre-benamingen aan het
licht gekomen. Deze suggereren mogelijkheden om de bestaande NUGI-indeling van
genres in een meer consument georienteerde richting te wijzigen. De dimensies die
door de Gegeneraliseerde Procrustesanalyse zijn verkregen, bieden hiervoor concrete
aanknopingspunten. Kennis over genres zoals boekenkopers die waarnemen kan tevens
worden toegepast bij de ontsluiting van het assortiment van boekhandels en in catalogi
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van boekenclubs, bij de bewegwijzering en voor de positionering van boeken4.

Aansluiten bij bestaande kennis over boeken impliceert niet dat positionering van een
boek achterwege kan worden gelaten. Het is echter niet voldoende om alleen te claimen
ddt een boek van uitzonderlijke kwaliteit is en zich daarmee onderscheidt van anderen.
De hoge kwaliteit en het onderscheid moet ook aannemelijk worden gemaakt.
Daarnaast suggereren Meyers-Levy en Tybout (1989) en Stayman et al. (1992) dat juist
produkten die niet teveel afwijken van een schemarepresentatie het positiefst worden
geevalueerd. Dit zou betekenen dat bij de marketing van boeken zowel zou moeten
worden gecommuniceerd welke kenmerken een boek gemeen heeft met andere titels als
ook de eigenschappen op grond waarvan het boek zich positief van andere onder-
scheidt.
Dezelfde theorieBn opperen een alternatieve strategic, namelijk het creeren van een
nieuw subgenre, ook wel subtypering genoemd (zie b.v. Sujan en Bettman, 1988). De
trendgevoelige belangstelling voor Middeleeuwse thematiek en later voor reisverhalen
hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe subgenres. Deze ontwikkeling is echter
geen gevolg van positioneringsstrategieen van uitgevers.
De bekendheid en reputatie van auteurs, al dan niet gebaseerd op ervaring met
schrijvers, zijn belangrijke elementen in het keuzeproces van boekenkopers. De naam
van de auteur lijkt daarbij als een soort merknaam te fungeren: een naam die al dan
niet staat voor kwaliteit, waarop een boekenkoper kan vertrouwen. Indien een auteurs-
naam als merk kan worden opgevat, gaat merkenbeleid eveneens tot de mogelijkheden
behoren. Aspecten als imago en positionering van auteurs, gekoppeld aan een zorg-
vuldig fondsbeleid, worden dan belangrijke aandachtspunten in het marketingbeleid van
met name uitgeverijen.

6.5.2. Methodologische aanbevelingen

In evaluatieprocesmodellen en met name in het multi-attribuut attitude- en conjuncte
analysemodel (Fishbein en Ajzen 1975; Van Raaij 1977; Wierenga en Van Raaij, 1987;
Green et al., 1988) wordt uitgegaan van de assumptie dat attributen in keuzeprocessen
kunnen worden gemeten met 66n voor alle consumenten geldende, beperkte verzame-
ling van produkteigenschappen.
Zeker indien het 'hedonistische' produkten betreft moet juist heterogeen gebruik van
informatie worden verondersteld. In dit geval kan alleen gebruik worden gemaakt van
categorie-beoordelingsschalen op een standaard verzameli  van informatie-items,
indien de veronderstelde homogeniteit duidelijk is aangetoond. Hetzelfde geldt voor de

7oepassing van door dezelfde attributen beschreven profielen van alternatieven.
(t jbdien,  zoals bij boekenkopers het geval  was,  niet kan worden beschikt over betrouw-
 -'bare en valide studies die een duidelijk beeld geven van de informatie die in keuze-

processen wordt gebruikt vormt een inventarisatie hiervan een noodzakelijk onderdeel
van onderzoek gericht op het verwerven van inzichten in keuzegedrag.
Bij deze inventarisatie dient gebruik gemaakt te worden van methoden die respondenten
vrij laten in de keuze van de informatie-items en in de bewoording daarvan.

4         Zie voor een verdere uitwerking van deze mogelijkheden: Leemans et al. (1992).
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Aan het gebruik van vrije interviewmethoden zijn ook nadelen verbonden. Edn ervan is
dat gemeenschappelijke componenten in het gebruik van informatie zich moeilijker
laten identificeren waardoor een onderzoeker ten onrechte kan concluderen dat deze
ontbreken. Methoden die enerzijds ruimte laten voor idiosyncratisch gebruik van
informatie maar die anderzijds gericht zijn op de identificatie van gemeenschappelijke
componenten daarin kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem.
Een voorbeeld hiervan is Gegeneraliseerde Procrustesanalyse.
Verder verdient het aanbeveling om de definitie van categorieen waarin informatie- 14
items worden gecodeerd zoveel mogelijk  aan te laten sluiten  bij de kernbegrippen zoals   Il
die door respondenten bij de formulering van de items zijn gehanteerd. Door zo te
handelen wordt de kans verkleind dat consumenten een andere taal spreken dan de
onderzoeker en beleidmakers die zich door diens resultaten laten inspireren. Dit zou een
effectieve (marketing-) communicatie in de weg staan.
Daarnaast is samenvoeging van informatie-items tot een beperkt aantal categorieen
omwille van bepaalde analyses of beperking van het aantal onderscheiden items, af te
raden. Individuele verschillen in het gebruik van informatie kunnen hierdoor worden
'weggecodeerd'. Wanneer bijvoorbeeld in plaats  van de diverse onderscheiden genres
was volstaan met sec de categorie 'genre: zou weliswaar de conclusie kunnen worden
getrokken dat elke boekenkoper op het genre let, maar zou belangrijke informatie over
genrevoorkeuren, de omschrijving van (groepen van) genres en het verschillend gebruik
in de twee fasen van het keuzeproces aan het oog worden onttrokken.

6.6. Suggesties voor vervolgonderzoek

Ieder onderzoek kent zijn beperkingen. Het erkennen daarvan zet de resultaten van een
studie in een beter perspectief. Behalve aan de beperkingen kunnen suggesties voor
vervolgonderzoek worden ontleend aan de gevonden specifieke kenmerken van het
keuzegedrag van boekenkopers.
In dit onderzoek bleken boekenkopers uit een groot repertoire aan informatie-items
wisselende selecties te maken. Het is van belang te weten welk sturingsmechanisme
achter deze selectie schuilgaat, dus waarom een boekenkoper bij het nemen van een
beslissing over een bepaald boek gebruik heeft gemaakt van het genoemde informatie-
item. Aan de respondenten is niet gevraagd om aan te geven waarom zij een beslissing
baseerden op juist het genoemde item en op welke wijze informatie hierover was
verkregen. Bij sommige informatie-items, zoals de items waarin expliciet ervaring tot
uitdrukking komt of wordt verwezen naar informatiebronnen, is het vrij duidelijk hoe
kennis over deze items is verkregen. Bij andere informatie-items, zoals bekend auteur
of een bepaald genre blijft dit meer in het midden.
Verder onderzoek kan hierover meer helderheid verschaffen. Daarbij lijkt het kosten-
batenprincipe een veel belovende invalshoek. In recent onderzoek wordt gerapporteerd
dat keuzeregels verschillen in de gedragskosten van informatieverwerking (Bettman et.
al, 1990) en dat deze verschillen voor een belangrijk decl bepalend zijn voor de selectie
van keuzeregels (zie b.v. Payne et al., 1988, 1992). Dezelfde lijn van redeneren kan
waarschijnlijk worden gevolgd bij de selectie van specifieke informatie-items. Ook aan
het gebruik van informatie-items zijn verschillende gedragskosten en uiteenlopende
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baten verbonden. Zo lijken de g »agskosten van informatieverwerking lager te zijn
indien gebruik kan worden gemaakt van ervaringskennis-of-duideiijk te identificeren
kenmerken van boeken, die in voldoende mate aansluiten bij bestaande kennisrepresen-
taties. De toegankelijkheid van deze informatie (zie b.v. Miniard et al., 1992) lijkt in
deze gevallen groter en daarmee de gedragskosten lager. Ook tussen de baten die het
gebruik van specifieke informatie-items opleveren, bestaan waarschijnlijk verschillen,
bijvoorbeeld op grond van een verschillend vermogen tot het maken van onderscheid
tussen alternatieven.
In de onderzoeksopzet is met een beperkt aantal  tfacto  rekening gehouden.
Het verdient daarom aanbeveling om in vervolgondbmoele-mEEr van zulke factoren in
het onderzoeksontwerp te specificeren om de invloed daarvan vast te stellen. Ter
bevordering van de externe validiteit zou ook het keuzegedrag in meer natuurlijke
settings zoals een boekwinkel kunnen worden gevolgd.
Aangezien kennis gebaseerd op ervaring een belangrijke rol blijkt te spelen in keuze-
processen, biedt retrospectief onderzoek naar eerder gemaakte keuzes interessante
perspectieven. Het boekenbezit vormt immers de meest tastbare neerslag van leeserva-
ringen. Oordelen over eerder gelezen boeken, bijvoorbeeld in de vorm van karakte-
riseringen of evaluaties van genres, auteurs en thema's, geven een beeld van het kader
waarbinnen informatie over nieuwe titels wordt geplaatst. Hierdoor worden aankno-
pingspunten verkregen voor een beter begrip van de gebruikte informatie bij keuze-
processen. Onderzoek naar leeservaringen verschaft vermoedelijk tevens meer holder-
heid over de breed omschrijven behoefte 'ontspanning', waarvoor boeken worden
gekocht en meer inzicht in processen van informatie-verwerking na de keuze (zie b.v.
Svenson, 1992).
Doordat dit onderzoek betrekking had op alle genres die tot fictie geschreven voor
volwassenen kunnen worden gerekend, werden respondenten geconfronteerd met een
sterk heterogene produktcategorie. De vraag kan zelfs worden gesteld of fictie geschre-
ven voor volwassenen wel als 66n produlaklasse kan worden beschouwd en of het niet
zinvoller is om genres of combinaties daarvan, bijvforbeel    oals die in de Procrustes-
analyses naar voren kwamen, als afzonderlijke duktklas te beschouwen.
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Bijlage 3.1.: NUGI-codes van boeken in de voorstudie

113 statistiek 121 geschiedenis
126 godsdienst 131 didactiek

149 beeldende vorming

200 kinderboek algemeen 210    plant, dier en mens
211 sport, spel en hobby 213 wereldorientatie

220    fictie tot 9 jaar 221    fictie 10-12 jaar
222 fictie > 13 jaar 223 overige fictie voor kinderen

230 baby, peuterboek 240 voorleesboek

250 rijmpjes, liedjes 260 aanvankelijk lezen

280 prentenboek 281 uitklapboek

300 Nederlandse literaire romans, 301 vertaalde literaire romans,
verhalen en novellen verhalen en novellen

310 poezie 311 populaire poezie
312 religieuze poezie 320 literaire essays
321 literaire biografie 330 realistische romans
331 thrillers, avonturenromans,

spionage 332 detectives

335 science fiction 336   griezel- en spookverhalen, horror

340 streek- en familieromans 341 historische romans
342 dames- en volksromans 351 columnbundel

352 humor e.d., cartoons 370 strips algemeen publiek
381 verhalenbundels

401 doe 't zelf 411 tuinieren

421 kookboeken e.d. 431 transport als hobby
450 denksport

603 uitgeverij en boekhandel 612 filosofie

631 godsdienst algemeen 642 geschiedenis
644 cultuurgeschiedenis 661 mens, maatschappij
675 toerisme 685 personeelsbeleid

713 psychotherapie 732 gezondheid
734 alternatieve gezondheidszorg

814 ruimte en sterrekunde 856 software

911 kunst algemeen 912 kunstgeschiedenis
921 beeldende kunst 923 bouwkunst
925 theaterkunst e.d. 941 taalwetenschap
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Bijlage 3.2.: Verkorte versie van de vragentijst (identieke vragen zijn eenmaal weergegeven), ge-
bruikt in de voorstudie

Datum interview oktober 19

Interviewer                                         :
Respondent nummer                   :
Omvang evoked set boeken

1 INLEIDING

1.1               Was u van plan een bezoek l. ja

te brengen aan de boekhandel? 2. nee

1.2 Was u van plan een boek 1.ja

te kopen? 2. nee

1.3 Was u van plan flit boek / deze boeken l. ja

te kopen? 2. nee

2  'EVOKED SET' (maximaal 5 boeken)

VRAAG: Welke boeken heeft u overwogen te kopen?

NB: Haal deze boeken uit de kast en neem ze mee naar de tafel. Noteer onderstaande kenmerken
behalve die aangegeven zijn met een *. Deze kunnen na het interview genoteerd worden.

2.1: BOEK 1:
Auteur           :

Titel

Uitgever* :

NUGI-code* : Prijs*: Fl.

Boek gekocht? l. ja Auteur eerder l. ja

2. nee gekocht? 2. nee
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Boek al gelezen? 1. ja Boek in top 10?* 1.ja
2. nee 2. nee

Boek volgens respondent in top 10? 1. ja

2. nee

De kenmerken van een eventueel boek 2,3,4 en 5 zijn op dezelfde wijze genoteerd.

3 BESCHRIJVING EVOKED SET

VRAAG: Als u mij zou moeten vertellen wat voor boek dit is, hoe zou u dit boek dan om-
schrijven?

3.1: BOEK 1

1:

2:

3:

4:

5:

3.2: BOEK 2

1:

2:

3:

4:

5:

De beschrijvingen van een eventueel boek 2,3,4 en 5 zijn op dezelfde wijze genoteerd.
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4 VERGELIJKING (verschmen en overeenkomsten)

VRAAG: Wilt U de verschillen en/of overeenkomsten tussen de volgende boeken aangeven?

INSTRUCI'IE: Laat de paren boeken zien; omcirkel V (=verschil) of 0 (=overeenkomst).

4.1: Boek 2 vs 1:

V /01:

V / 02:

V / 03:

V / 04:

V / 05:

V / 06:

Beschrijvingen van verschillen en overeenkomsten tussen eventuele andere paren boeken (bijvoor-
beeld boek 3 versus 1) zijn op dezelfde wijze genoteerd.

5 BOEKVERWERVING EN KOOPGEDRAG

5.1 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar Rekocht?

5.2 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar eeleend via de openbare bibliotheek of

van vrienden, familie of bekenden?

5.3 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar Relezen?

eekocht aeleend gelezen

0                 0                0

1- 5 1- 5 1- 5

6- 10 6- 10 6- 10
11- 20 11- 20 11- 20
21- 30 21- 30 21- 30
31- 40 31- 40 31- 40
41- 50 41- 50 41- 50
51-100 51-100 51-100

> 100 > 100 > 100
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5.4 Bent u lid van een 1. ja

boekenclub?: 2. nee

5.5 Koopt u wel eens boeken 1. ja

2de hands?: 2. nee

5.6 Bent u lid vd openbare 1. ja

bibliotheek?: 2. nee

5.7 Hoeveel boeken die u het afgelopen jaar heeft gelezen, stelden teleur?

Aantal:

6 INFORMATIEVERWERVING

6.1 Hieronder volgen een aantal informatiebronnen. Wilt u per bron aangeven of u die
wel of niet hebt gebruikt om u te informeren over de set boeken die voor u ligt?

BOEKNUMMER:

1.    Advertenties                                                                                                   1.             2.             3.             4.             5.
2. Recensies                           1.   2.   3.   4.   5.
3. Literaire rubrieken                                              1.       2.       3.       4.       5.
4. Literaire programma's op radio of TV                       1.       2.       3.       4.       5.
5.  Folders van uitgever of boekhandel                                   1.         2.         3.         4.         5.
6.  Catalogus van boekenclub                                     1.       2.       3.       4.       5.
7.  Advies van personeel in de boekhandel                        1.        2.        3.       4.        5.
8.   Etalage of tafel in de boekhandel                                           1.          2.          3.          4.          5.
9.   Collega's of medestudenten                                                                  1.             2.             3.             4.             5.

10. Omslag van een boek 1. 2. 3.      4.      5.
11.  Bladeren  in  een  boek                                                                                             1.                2.                3.               4.                5.

12. Een andere informatiebron namelijk:                         1.       2.       3.       4.       5.

6.2 Welke krant leest u? 1. Nieuwsblad

2. Volkskrant
3. NRC

4. Telegraaf
5. Andere krant:
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6.3 Leest u: 1. Vrij Nederland

2. De 11jd
3. Haagse Post
4. Groene Amsterdammer
5. Ander opinieblad:
6. Geen opinieblad

6.4 Hoe vaak per jaar komt u in de boekwinkel?

Aantal keren per jaar:

6.5 Hoe gemakkelijk kunt u in de boekhandel de boeken vinden die u zoekt?

1. Zeer gemakkelijk
2. Makkelijk
3. Neutraal
4. Moeilijk
5. Zeer moeilijk

6.6 Hoe moeilijk was het een keuze te maken?

1.     Zeer gemakkelijk
2. Makkelijk
3.        Neutraal
4. Moeilijk
5. Zeer moeilijk

7  SOCIALE EN PROFESSIONELE FUNCTIE VAN BOEKEN

7.1 Bent u gehuwd of samenwonend, woont u alleen of is uw woonsituatie anders?

1. Woont alleen NAAR VRAAG 7.6.
2.   Gehuwd of samenwonend
3. Anders, namelijk:

7.2 Praat u met huisgenoten over l. ja

boeken? 2. nee

7.3 Heeft u kinderen? l. ja

2. nee NAAR VRAAG 7.6.
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7.5 Leest u kinderen voor uit (kinder-) boeken? 1. ja

2. nee

7.6 Praat u met vrienden en/of collega's over 1. ja: collega's

boeken? 2. ja: vrienden
3. nee

7.7 Bent u:

1. Werkend
2. Studerend
3. Anders namelijk: NAAR VRAAG 7.9.

7.8 In welke branche bent u werkzaam en/of welke stlt(lie volgt u?

Werkzaam in:

Gevolgde studie:

7.9 Is de aanschaf van f!11 boek nodig in verband met uw beroep, studie of hobby?

1. ja, voor beroep
2. ja, voor studie
3. ja, voor hobby
4. nee

7.10 Indien de aanschaf niet nodig is, is het dan wel makkelijk flit boek in uw beat te

hebben in verband met uw, beroep, studie of hobby?

1. ja, voor beroep
2. ja, voor studie
3. ja, voor hobby
4. nee

8 ACHTERGRONDVARIABELEN

8.1 Leeftijd: jaar

8.2 Wat is uw hoogst genoten opleiding?

1. WO                2.      HBO
3. MBO               3.     LBO
4. Algemeen middelbaar 4. anders:

8.3 Geslacht noteren: 1.vrouw 2. man
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Bijtage 3.3.:    Specificatie van de informatie-items die expliciet een evatuatie bevanen en van de
diverse omschrijvingen van het thema of het onderwerp, het type auteur. de
schrijfstijl, de uitvoering en de algehete kwaliteit van een boek

De volgende informatie-items bevatten expliciet een evaluatie:

informatie-item aantal respondenten idem in %

13 thema spreekt aan                                           6                           7%
19 goed auteur                                               8                        10%
21 mooie schrijfstijl                                        10                        12%
22  mooi of goed uitgevoerd                                              8                                  10%

totaa!                                                                         26                                 32%

De frequenties van de hieronder gegeven omschrijvingen hebben betrekking op 211 omschreven
boeken en niet op de 82 respondenten: dezelfde respondent kan derhalve een bepaalde omschrijving
meermalen hebben gebruikt.

Diverse omschrijvingen van het ondenvem of bet thema: onderwerp 6x, dood 4x, onwaarschijnlijke
en vreemde dingen gebeuren 3x, man achter schilder 3x, maatschappij 2x. dieren - meisje 2x,
reflectie op leven 2x, inhoud 2x, massamoordenaar en motief hiervoor 2x, grote mensenwereld 2x,
gek meisje, uitvindingen, specifieker, moeder-dochter, kroniek v leven ve persoon, levensbeschou-
wing), zienswijze, filosofische overpeinzing, universeel thema, wo2, toekomst, politiek, helderziend
meisje, totaal anders, droevige inhoud, Russen - Amerikanen, vrouw met kinderen, katten,
hetzelfde, verleden, tegendraads meisje, vooroordelen, bebouwde omgeving.

Diverse omschrijvingen van het type auteur: verschillend 5x, onbekender 4x. 40 jaar aan gewerkt
2x, komisch 2x, feministe 2x, joods verleden 2x, diverse auteurs 2x, vrouw 2x, nuchter, beschou-
welijk, kunstenaar zelf, hele staf, oosters - westers, Rus - Schot, beeldhouwer, architect, verteller,
pluk de dag-figuur, man, Russische oorsprong.

Diverse omschrijvingen van de schrij/stijl: verhaaltrant 7x, anders 3x, sluit aan bij leefwereld kind
2x, ouderwetser 2x, anekdotisch 2x, genuanceerder 2x, minder algemeen, emotioneler, minder de-
tails, eenvoudiger, encyclopedisch, vrolijk, speels, dezelfde, somber, veel flashbacks, beschouwelij-
ker, uitgewerkter, overzicht.

Diverse omschrijvingen van de uitvoering: kleuren 6x, (veel) illustraties 5x ,paperback 5x, meer
foto's 4x, zwart-wit 3x, gebonden 2x, klein 2x, vrolijk uiterlijk 2x, degelijk of stevig 2x, valt niet
uit elkaar, sober, uiterlijk, weinig tekst, kwetsbaar, handzaam, goedkoop uitgegeven, lettertype,
hardback, grootte, vorm, anders getekend, harde kaft, te weinig duurzaam, formaat, tekeningen,
strakke vormgeving, valt zo uit elkaar, vlotte tekeningen.

Diverse omschrijvingen van de kwatiteit van een boek: boeiend 5x, diepgang 4x, goed boek 3x,
leuk boek 3x, fantastisch boek 2x, pakkend, inspirerend, geen prul, interessant. goed voor te lezen,
schattige kinderroman, staat alles in, ha boek vd kunstgeschiedenis, hoge kwaliteit, fijn om te
lezen.
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Bijlage  4.1.:   Lijst  van  de   gebruikte   boeken

NR AUTEUR TITEL PRIJS NUGI

1     Kees van Kooten Meest modermismen 10,00 300

2 Toon Kortooms Patertje pispaal 27,50 340

3     Jean M. Auel Het dal der beloften 49,90 301

4    A.C. Baantjer De Cock en moord in beeld 15,00 332

5 Nizanetdin Achmetov Straat van de vnjheid 24,50 301

6 Isabel Allende Het goud van Tomas Vargas 29,90 301

7     Jos van Manen-Pieters Geluk heeft vele gezichten 19,90 342

8 Willem Brakman Heer op kamer 42,50 300
9 Ludlum Het Medusa ultimatum 34,90 331

10 Maryse Conde Stgou I en H 22,00 301

11      Olaf J. de Landell De porseleinen spiegel 29,90 340
12 Patrick Deville De kijker 24,50 301

13     Umberto Eco De naam van de roos 18,90 301

14 Alistair Maclean De kanonnen van Navarone /
Commando Navarone 24,90 331

15 Heere Heeresma Een hete ijssalon 29,90 300
16    Cissy van Marxveldt Marijke trilogie 19.50 342

17 Jan Wolkers Turks fruit 14,90 300
18 Frederick Forsyth Honden van de oorlog 14,90 331

19    Octavio Paz Het labyrinth der eenzaamheid 29,90 301

20    Halil Gur De hemel bleek grauw 23,50 300
21 Paul 1heroux The kingdom by the sea onbekend
22 Leni Saris Goudenregen omnibus 18,90 342

23 GyOrgy Konrad Tuinfeest 48.50 301

24    Stephen King Carrie 22,90 336

25     Hella S. Haasse Het woud der verwachting 59,90 300
26 Heinz Konsalik Het gestolen geluk 26,50 340
27     A.F.Th. v der Heijden Advocaat van de hanen 47,50 300
28 Alexandre Jardin De zebra 36,90 301

29 Harold Robbins De geketenden / Een zoon van de
duivel 34,90 340

30 Salman Rushdie Haroen en de zee van verhalen 22,90 301

31 Marion Bradley Nevelen van Avalon 49,90 341

32 Yvonne Keuls Annie Berber en het verdriet van
een tedere crimineel 14,50 300

33 Dan Simmons Hyperion 34,90 335
34   W.F. Hermans De donkere kamer van Damocles 49,90 300
35     Mensje van Keulen Allemaal tranen 23,90 300
36 Cateau Kray-Sijsma Als harten elkaar vinden 16,90 340
37 Herman Finkers Verhalen voor in het haardvuur 14,90 300
38     John le Carrd Spion van nobel bloed 16.90 331

39    Wim de Bie Morgen zal ik m'n mannetje staan 19,90 300
40 Henny 1hijssing-Boer Fenne trilogie 19,90 340
41 Truman Capote In cold blood 16,65
42 Milan Kundera Onsterfelijkheid 49,90 301

43 Marga Minco Een leeg huis 14,90 300
44 Isaac Asimov Een robot droomt 14,90 335

45 Dirk Ayelt Kooiman Montyn 24,50 300
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46     Wil den Hollander En de boer hij ploegde voort /
mijn vallei in Franknjk 29,90 342

47 Renate Rubinstein Nee heb je 24,90 300

48 Ellis Peters Het gemene gewas 17,90 332

49 Patrick Suskind Het parfum 14,90 301

50     J. Rentes de Carvalho Laurentius tranen 29,90 301

51         Anne de Vries Bartje / Bartje zoekt het geluk 32,50 340
52 Marilyn French Ruimte voor vrouwen 14,90 301

53 Alistair Maclean Night watch 16,65 331

54 John Healy Losgeslagen 11,00 301

55 Erich Segal Dokters 55,00 340
56     Adriaan van Dis Het beloofde land 22,50 300

57 Emily Bronte Wuthering heights 15,25

58    Stephen King The dark half 16,65
59    Louis Paul Boon De Kapellekesbaan / Eros en de

eenzame man / wapenbroeders /
het nieuwe onkruid / 90 mensen 39,90 300

60    E.M. Forster A passage to India 24,75

VERKLARING VAN DE NUGI-CODES:

300 Nederlandse literaire romans, verhalen en novellen (17)
301 vertaalde literaire romans, verhalen en novellen (15)

331 thrillers, avonturenromans, spionage (5)
332   detectives (2)
335 science fiction (2)

336   griezel- en spookverhalen, horror (1)
340   streek- en familieromans (8)
341 historische romans ( 1)

342   dames- en volksromans (3)
- Engelstalige boeken: (6), waarvan 1 horror, 1 streekroman en 4 literatuur

Lijst van afwiykende titels van dezelfde auteur die aan de tweede steekproef respondenten zijn voor-
gelegd:

NR AUTEUR TITEL

2 Toon Kortooms: 'Laat de dokter maar opkrassen'  i.p.v. 'Patertje pispaal'.
4  A.C. Baantjer: 'De Cock en de moord in extase' i.p.v. 'De Cock en moord in beeld'.
14 Alistair Maclean: 'Komplot op zee / poolbasis Zebra' i.p.v. 'De kanonnen van Navarone/

commando Navarone'.
15 Heere Heeresma: 'Geschoren schaamte' i.p.v. 'Een hete ijssalon'.
24 Stephen King: 'Carrie'  i.p.v.  'Ogen  van de draak'
29 Harold Robbins: 'De speculanten' i.p.v. 'De geketenden / Een zoon van de duivel'.
32 Yvonne Keuls: 'Jan Rap en z'n maat' i.p. v. 'Annie Berber en het verdriet van een

tedere crimineel'.
38 John le Carrd: 'Het Ruslandhuis' i.p.v. 'Spion van nobel bloed'.
43 Marga Minco: 'De val' i.p.v. 'Een leeg huis'.
47 Renate Rubinstein: 'Mijn bee ik' i.p.v. 'Nee heb je'.
48 Ellis Peters: 'Een hard gelag' i.p.v. 'Het gemene gewas'.
49 Patrick Suskind 'De dulf i.p.v. 'Het parfum' (wel vermeld: 'auteur van Het parfum').
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50 J. Rentes de Carvalho: 'Het miljoen, herinneringen en andere verzinsels'
i.p.v. 'Laurentius tranen'.

Lijst van afwijkende titets en auteurs die aan de Meede steekproef respondenten zijn voorgelegd

NR AUTEUR TITEL

17 P.F. Thomase: 'Zuidland' (vanwege AKO-literatuurprijs) i.p.v. Jan Wolkers; 'Turks
Fruit' en Willem-Frederik Hermans; 'De donkere kamer van Damo-
cles': Deze boeken hadden veel mensen (verplicht) gelezen.

37 Jos Brink: 'Kat in het bakkie' i.p.v. Herman Finkers; 'Verhalen voor in het haard-
vuur' (beide bekend van theater / televisie).

46 Gerda v Wageningen: 'Koren en kaf i.p.v. Wil den Hollander; 'En de boer hij ploegde voort
/  mijn  vallei in Frankrijk' (beide 'boerenverhalen')

45 Jack Higgins 'De adelaar is geland' i.p.v. Dirk Ayelt Kooiman; 'Montyn' (beide oor-
logsromans en recent op televisie geweest).

60 Hannah Green 'I never promised you a rose garden' i.p.v. Foster; 'a passage to India'
(beide Engelse literaire klassiekers).

44 SjOwall en Wah100: 'De politiemoorenaar' i.p.v. Isaac Asimov; 'Een robot droomt' (detecti-
ves waren ondervertegenwoordigd, terwijl sf een genre is voor liefheb-
bers: ddn titel volstaat voor sf).

36 Catherine Cookson: 'Geluk is als een zijden draad' i.p.v. Cateau Kray-Sijsma; 'Als harten
elkaar vinden' (hetzelfde genre; titels lijken op elkaar).

55 Hans Galesloot: 'Strijd in medisch centrum west' i.p.v. Erich Segal; 'Dokters' (beide
doktersroman).

21 Julian Barnes: 'The history of the world in 2 1/2 chapters' i.p.v. Paul 'Iheroux; 'The
kingdom by the sea' (beide recente Engelstalige literaire romans die
veel publiciteit hebben gekregen).

18 Jef Geeraerts: 'Drugs' i.p.v. Frederick Forsyth; 'Honden   van de oorlog'; (in beide
boeken zit politiek; Geemerts heeft een betere reputatie als auteur).

40 Peter Wright: Spy  catcher i.p.v. Henny Thijssing-Boer; 'Fenne trilogie': Streek-  en
familieromans waren over- en spannende boeken wat ondervertegen-
woordigd.

41 Jacky Collins: 'Lady Boss' i.p.v. Truman Capote; 'In cold blood' (beide boeken wor-
den als 'megasellers' gebracht; allebei populaire Engelstalige pockets),

13   Meinderts en Jekkers:       ' Uit de school geklapt'   (om een anderssoortig humoristisch  boek  op  te
nemen dan van het duo Van Kooten / De Bie).
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Bijlage 4.2.: Verkorte  versie  van  de vragentijst (identieke vragen  zijn eenmaa! weergegeven),
gebruikt in het hoofdonderzoek

SCOREFORMULIER DEEL 1 respondentnummer _

INTERVIEWERINSTRUCTIE: Laat boek 1 van de lijst zien. Stel de volgende vraag:

1.1         Kent u  dit boek? -   Ja: omcirkel code  1; ga
verder met 1.3 - 1.5

-    Nee: ga verder met  1.2

1.2 Kent u deze auteur? -  Nee: vul niets in;

neem het volgende boek
-    Ja:  ga verder met  1.5

1.3    Heeft u (lit boek in uw bezit (eerder gekocht)?

1.4    Heeft u dit boek gelezen?

1.5 Heeft u een ander boek van ......... (noem de naam van de auteur) gelezen?

Omcirkel het juiste antwoord of de juiste antwoorden

nr auteur bekend bekende gekocht gelezen ander boek

boek auteur boek boek gelezen

1     Kees van Kooten             1            2            3            4             5
2 Toon Kortooms                1             2             3             4              5
3     Jean M. Auel                   1             2             3             4              5
4 Baantjer    1 2 3 4  5
5 Nizanet(lin Achmetov         1            2            3            4             5
6 Isabel Allende                  1             2             3             4              5
7    Jos van Maanen-Pieters       1            2            3            4             5
8 Willem Brakman             1           2           3           4            5
9 Ludlum     1 2 3 4  5
10 Maryse Condd                1            2            3            4             5
11      Olaf J. de Landell                  1                 2                 3                 4                  5
12 Patrick Deville                 1             2             3             4              5
13    Umberto Eco                  1            2            3            4             5
14 Alister Maclean                  1              2              3              4               5
15 Heere Heeresma              1            2            3            4             5
16    Cissy van Marxveldt          1             2             3             4              5
17 P.F.Thomdse    1  2  3  4   5
18 Jack Higgins                     1              2              3              4               5
19    Octavio Paz                   1            2            3            4             5
20    Halil Gur                       1             2             3             4              5
21 Hannah Green                 1            2            3            4             5
22 Leni Sads                     1            2            3            4             5
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nr auteur bekend bekende gekocht gelezen ander boek

boek auteur boek boek gelezen

23 Gyorgy Konrad              1           2           3           4            5
24    Stephen King (vertaald)      1            2            3            4             5
25    Hella S. Haasse                1             2             3             4              5
26 Heinz Konsalik              1           2           3           4            5
27    A.F.Th. van der Heijden      1             2             3             4              5
28 Alexandre Jardin               1             2             3             4              5
29 Harold Robbins                 1              2              3              4               5
30 Salman Rushdie                1             2             3             4              5
31 Marion Bradley                1             2             3             4              5
32 Yvonne Keuls               1           2           3           4            5
33 Peter Wdght                   1             2             3             4              5
34     SjOwall en Wam             1              2              3              4               5
35    Mensje van Keulen           1            2            3            4             5
36 Catherine Cookson            1             2             3             4              5
37 Julian Barnes                    1              2              3              4               5
38     John le Carrd                     1              2              3              4               5
39    Wimde Bie                    1             2             3             4              5
40 Hans Galesloot                1            2            3            4             5
41    A.S. Byatt                   1           2           3           4            5
42 Milan Kundera                 1             2             3             4              5
43 Marga Minco                    1              2              3              4               5
44 Jef Geeraerts                         1                 2                 3                 4                  5
45 Jos Brink                      1            2            3            4             5
46     Gerda van Wageningen        1              2              3              4               5
47 Renate Rubinstein           1           2           3           4            5
48 Ellis Peters                    1            2            3            4             5
49 Patrick Suskind                1             2             3             4              5
50    J. Rentes de Carvalho         l             2             3             4              5
51    Anne de Vries                 1             2             3             4              5
52 Marilyn French                  1              2              3              4               5
53 Jackey Collins                  1             2             3             4              5
54 John Healy                     1             2             3             4              5
55 Dan Simmons                  1             2             3             4              5
56    Adriaan van Dis               1             2             3             4              5
57 Emily Bronte                1           2           3           4            5
58    Stephen King (Engels)        1             2             3             4              5
59   L.P. Boon                  1           2          3          4           5
60    Meinderts en Jekkers          1             2             3             4              5
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SCOREFORMULIER DEEL 2

INTERVIEWERINSTRUKTIE:

- Laat de respondent TWEE stapels boeken maken: 6dn stapel boeken die de respondent zeker
NIET voor zicllzelf wil kopen en een andere stapel boeken die de respondent MISSCHIEN wil
kopen.

-  De stapels hoeven NIET even groot te zijn.
-  Omcirkel de nummers van de boeken die de respondent MISSCHIEN wil kopen. (gebruik hier-

voor pagina 1 en 2 van het scoreformulier deel I).
- Vraag aan de respondent WAAROM sommige boeken op de stapel 'koop ik zeker niet' en

andere op de stapel 'koop ik misschien' liggen. Vraag door bij antwoorden als 'boeken op de
stapel 'koop ik misschien' vind ik mooier'; vraag dan 'waarom zijn die mooier'? Met andere
woorden: vraag naar de criteria op grond waarvan de twee stapels zijn gemaakt.

-  De respondent hoeft niet bij elk boek even zeker van zijn / haar zaak te zijn: bij twijfel tijd
gunnen om een beslissing te nemen.

- Eigenschappen hoeven NIET bij elk boek te zijn gebruikt.
-   Het kan heel goed om een globale indruk gaan of om verwachtingen.
-  Noteer de antwoorden hieronder:

Eigenschap  1:

Eigenschap 2:

Eigenschap 35:

SCOREFORMULIER DEEL 3

INTERVIEWERINSTRUKTIE:

-  Laat vervolgens de respondent de kamjes met de eigenschappen doorwerken. Vraag hem of
haar twee stapeltjes van de kaartjes te maken: een stapeltje kaartjes met eigenschappen die WEL
zijn gebruikt en een stapeltje met kamjes die NIET zijn gebruikt bij de beslissing of een boek
ZEKER NIET of MISSCHIEN zal worden gekocht Met andere woorden: leg de kaartjes met
eigenschappen die zijn gebruikt om de twee stapels boeken te maken apart. Met gebruik wordt
bedoeld: de eigenschap is een criterium geweest om te beslissen of een boek op de stapel accep-
tabele titels komt of op de stapel niet-acceptabele titels.

-   Een voorbeeld: de respondent heeft gelet of hij of zij de auteur van een boek heeft gezien in een
boekenprogramma op televisie. Boeken waarvoor dit zo is liggen op de stapel acceptabele
boeken.

-   Geef de gelegenheid om een kaartje op een andere stapel te leggen.
- Omcirkel hieronder de nummers van de gebruikte eigenschappen:

NR EIGENSCHAP

1     U heeft de auteur van het boek gezien in een boekenprogramma op televisie.
2    De uitvoering van het boek spreekt aan.
3     De titel van het boek spreekt NIET aan
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NR EIGENSCHAP

4    Het boek is geschreven door een beroemd auteur.
5     Het boek is een deel uit een serie.
6    De prijs van het boek.
7     U weet waarover het verhaal gaat.
8    De schrijfstijl van het boek spreekt u aan.
9     Het boek behoort tot de vrouwen- of minderhedenliteratuur.
10 Het thema van het boek spreekt u aan.
11     Het is een literair boek.
12    Het boek of de auteur ervan heeft een prijs gekregen.
13 Het thema spreekt NIET aan.
14 Het thema van het boek sluit aan bij uw eigen ervaringen: Het thema is herkenbaar.
15   Het boek is u aangeraden door familie, vrienden of bekenden.
16   De uitvoering van het boek spreekt NIET aan.
17   Het boek verruimt uw blik: U kunt er iets van opsteken.
18   U kent de auteur van het boek.
19   U kent het boek NIET.
20   Het boek is vlot geschreven.
21   U weet wat u van de auteur kan verwachten.
22   Het boek is in niet in het Nederlands geschreven.
23   Het boek is hunoristisch geschreven.
24   U heeft een verfilming van het boek gezien.
25   Het is een spannend boek.
26   Het boek is geschreven door een auteur met een internationale reputatie.
27   Het boek geeft een boeiende beschrijving van personen of relaties tussen personen.
28   De kaft valt op.
29 Het genre of soort verhalen spreekt NIET aan.
30   Het boek heeft goede kritieken gekregen in de pers.
31   Het is te simpel.
32   U heeft goede ervaringen met de schrijver.
33   Het is en moeilijk te lezen boek: zware kost.
34   Het is een ontspannend boek.
35   De schrijfstijl bevalt NIET.
36   Het is een typisch vakantieboek
37   U bent nieuwsgierig naar de auteur.
38   U kent de auteur van het boek NIET.
39    U kum het boek gebruiken voor uw werk of studie.
40   Het is een boek met diepgang.
41    Het boek is makkelijk te lezen.
42   Het boek is te dik.
43   Het is een boek om voor het slapen gaan te lezen.
44   De auteur bevalt NIET goed.
45   Het boek is te zoetsappig.
46    Het boek geeft een goed beeld van de historie of de toekomst.
47 Het genre of soort verhalen spreekt aan.
48   Het boek heeft slechte kritieken gekregen in de pers.
49   Het boek is te snel uit.
50   Het boek behoort tot de klassiekers in de literatuur.
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SCOREFORMULIER DEEL 5

N.B.: Het gaat hierna alleen om fictie voor volwassenen: d.w.z. dat kinderboeken, studieboeken
en informatieve boeken NIET meetellen!

5.1 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar (juli '90 - juli '91) Rekocht? U moet studie-

boeken en informatieve boeken niet meetellen.

TOELICHTING: het gaat om de genres boeken zoals hier voor u liggen.

1.      1-5                    2.     6-1 0
3.     11 - 20 4.    21 - 30
5.     31 - 40 6.    41 - 50
7.     51 -100 8.  > 100

5.2 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar (juli '90 - juli '91) eeleend? U moet studieboe-

ken en informatieve boeken niet meetellen.

1.      1-5                    2.     6-1 0
3.     11 - 20 4.    21 - 30
5.     31 - 40 6.     41 - 50
7.     51 -100 8.  > 100
9. geen enkele

5.3 Hoeveel boeken heeft u het afgelopen jaar (juli '90 - juli '91) Relezen? U moet studieboe-
ken en informatieve boeken niet meetellen.

1.      1-5                    2.     6-1 0
3.     11 - 20 4.    21 - 30
5.     31 - 40 6.    41 - 50
7.     51 -100 8.  > 100
9. geen enkele

5.4 Hoe vaak per jaar komt u in de boekwinkel?

0. Nooit 1.     Elke week
2.       Een keer per twee weken 3.     Een keer per drie weken
4.       Een keer per vier weken 5.     Een keer per zes weken
6.       Een keer per twee maanden 7.      Een keer per drie maanden

8.             Een keer per half jaar 9.     Minder vaak.

5.5 Hoeveel meter boek zijn er in dit huishouden? U moet studieboeken en informatieve
boeken niet meetellen. Een meter is ongeveer 40 boeken!

1.     tot 1/2 meter 2.     1/2 - 1 meter
3.     1-2 meter 4.2-3 meter
5.     3-4 meter                 6. 4-5 meter
7.     5-6 meter                8. 6-7 meter
9.     7-8 meter                10. 8-9 meter
11.    9 - 10 meter                 12.     10 - 11 meter
13.    11 - 12 meter              14.    > 12 meter
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5.6 Hoelang koopt u al boeken voor u zelf? U moet studieboeken en informatieve boeken (b.v.

kookboeken) niet meetellen.

Sinds jaar.

5.7 Bent u lid van een boekenclub? 1. Ja:  naar 5.8

2. Nee: naar 5.9

5.8 Hoeveel (kwartaal-) catalogi kijkt u per jaar in?

0. geen enkele
1.Wn 2. twee

3. drie 4. alle vier

5.9 Bent u lid van de openbare bibliotheek? l. ja 2. nee

5.10 Leent u boeken van familie, vrienden of bekenden?
1. ja 2. nee

5.11 Welke van de onderstaande bronnen gebruikt u om aan informatie over boeken te komen?
U moet studieboeken en informatieve boeken buiten beschouwing laten.

1. advertenties 2. recensies
3. boekenrubrieken 4   boekenprogramma's op T.V.
5. folders 6. etalage boekhandel

7.  tafel of display 8.  collega's of medestudenten
9.  familie of vrienden 10. omslag van het boek
11. bladeren in boek 12. eerder ander werk gelezen
13. andere bron

5.12 Welke zijn de TWEE belangrijkste informatiebronnen?

1. advertenties 2. recensies
3. boekenrubrieken 4.  boekenprogramma's op T.V.
5. folders 6. etalage boekhandel
7.  tafel of display 8.  collega's of medestudenten
9.  familie of vrienden 10. omslag van het boek
11. bladeren in boek 12. eerder ander werk gelezen
13. andere bron

5.13 Welke krant leest U?

1. geen krant 2. Nieuwsblad
3. Volkskrant 4. NRC

5. Telegraaf of AD 6. HaH-blad
7. andere landelijke krant 8. andere regionale krant

5.14 Welk opinieblad leest U?
1. geen opinieblad

2. HP/de Tijd 3. Vrij Nederland
4. Elseviers 5. ander opinieblad
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5.15 Wat is de hoogste opleiding die u heeft gevolgd?

1      universitaire opleiding
2 HBO-opleiding
3 MBO-opleiding
4 LBO-opleiding
5         bedrijfsopleiding of cursussen
6      HAVO, VWO, HBS, MULO e.d.
7 andere oplei(ling

5.16 Wat is uw hoofdaktiviteit?

1. werkend 2. studerend
3. anders naar vraag 5.19

5.17 In welke branche bent u werkzaam?

5.18 Welke studie volgt u?

5.19 Wat is uw leeftijd? - jaar

5.20 Noteer het geslacht. 1. vrouw 2. man

5.21 Uitgereikte set kleurencopies: 1. literatuur
2. romantische fictie
3. spannende boeken

INTERVIEWINSTRUKTIE:

1.          -  Ga na of op de stapel boeken die de respondent MISSCHIEN wil kopen tenminste twee
boeken behorende tot romantische fictie (zie bijlage 1) zitten:   zo  JA;  laat  dan  set  2  met

kleurencopiean achter (zie bijlage 4).
-  Zo nee: ga dan na of op de stapel boeken die de respondent MISSCHIEN wil kopen

tenminste twee spannende boeken (zie bijlage 2) zitten: zo JA; laat dan set 3 met
kleurencopieen acher (zie bijlage 5).

-   In de overige gevallen laat je set 1  met kleurencopien achter.

2.     - MAAK EEN AFSPRAAK VOOR HET VERVOLGONDERZOEK: ER MOET WN
DAG TUSSEN ZITIEN; DUS ALS JE MAANDAG INTERVIEWT MAAK JE EEN
AFPSRAAK VOOR WOENSDAG!
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Bijlage 4.3.: Vergetijking van achtergrondkenmerken van steekproef 1  (n=50) met steekproef 2
(n=87)

kenmerk respondent gemiddeld aantal

steelq)roef 1 steekproef 2 verschil
.*

gekochte boeken per jaar 12,3' 9,2* n. s.

gelezen boeken per jaar 26,3' 26,9' n.s.
..

jaren boeken kopen 17,9 17,4 n.s.

boeken in evoked set: 16,6 18,9 Il. S.

waarvan: literatuur 13,2 14,4 n.s.

spannende boeken                                     1,9                 3,0                   1,1
romantische boeken                              1,6               1,5                n.s.
onbekende boeken & auteurs 27,0 30,0 3,0

bekende auteurs 33,7 29,3 4,4
ander boek v auteur gelezen 16,1 12,6                     3,5
bekende boeken 12,8 11,3 n. s.

boeken in bezit                                            3,0                  2,0                     1,0
boeken al gelezen                                     6,9                 4,9                   2,0

lidmaatschap van percentage

steekproef 1 steekproef 2 verschil

boekenclub 46% 37% n.s.
...

openbare bibliotheek 54% 52% n. s.

***

...leent van familie, vrienden 74% 79% n. s.

Vetgedrukte  verschillen  zijn  op  minstens   1%  significant;   de  overige  op  minstens   5%.
*   Het gemiddelde per respondent is geschat door het aantal respondenten per antwoordcate-

gorie te vermenigvuldigen met het Idassemidden en vervolgens te delen door het totaal aantal
respondenten. Voor de categorie 'meer dan 100 boeken' is uitgegaan van een klassemidden
van 125 boeken.

**   Getoetst met de Mann-Whitney u-test.
***  Getoetst met een z-toets voor verschillen tussen Mee percentages: de overige verschillen zijn

getoetst met een t-test voor 2 onafhanketijke steekproeven.
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Bijlage  4.4.:   Correlatie  tussen  steekproef  1   en  steekproef  2

correlation steekl steek2 /OFTIONS 3 /STATISTICS 1.

Variable Cases Mean Std Dev

SlEEK1 59 22.8136 19.8863
STEEK2 59 32.4407 21.2800

Correlations: STEEKl STEEK2

STEEKl 1.0000 8055**

STEEK2 .8055** 1.0000

N of cases: 59 2-tailed Signif:  * - .01   ** - .001

* * * * * * * * * * * *P L O T* * * * * * * * * * * *

59 unweighted cases accepted.

PLOT OF STEEKl WITH STEEK2

1 1   1   lilli
%    82.5-                               1      -

1

i                                  1
n

1

s               55-                                                                                               -
t                                              1

e                      1    2   1 2   1
e                        2          1
k                       1
p 27.5- 3 2 21      -
r 11 111
0 11 3 1111
e           11
f            1 11 311

0- 1 32 11 11 1                                  -
1

1 1                                                     1                          1

15        45        75       105
0        30        60        90

% in steekproef 2
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Bijlage 4.5.: Overzicht van de informatie-items die vaker worden gebruikt in steekproef l  of in
steekproef 2  t.b.v.  het  samenstellen van  de  evoked  set  (fase  1)

informatie-item % respondenten

in steekproef 1 in steekproef 2 verschil

1.   literaire boeken; waarvan: 72% 95% 23 %
a. historisch - actueel 24% 55% 31%
c. humor, satire 14% 39% 25%
f. autobiografie 8% 25% 17%
g. verhalenbundel 6% 26% 18%
i. politiek, maatschappij 0% 32% 32%
j. reisverhalen 0% 14% 14%
k. mystiek, geheimzinnig 0% 8% 8%

2.  spannende boeken, waarvan: 76% 97% 21%
a. science fiction 52% 71% 19%
c. detective, misdaad 38% 66% 28%
d. spionage, thriller, avonturen 28% 45% 17%
f. spannend 14% 31% 17%

3.  d. soap, show, roddel 0% 24% 24%
4.  simpel - makkelijk, vlot 42% 74% 32%
5.  Nederlands - buitenlands 20% 45% 25%
7. ongespecificeerd genre 24% 10% 14%
8.  realisme - fantasie 2% 26% 24%
10. ellende, drama 4% 25% 21%

11. kent auteur (niet) 70% 41% 29%
12. meer van de auteur gelezen 58% 83% 25%
13. goed of slecht auteur 42% 62% 20%
15. auteur gezien op t.v. 4% 24% 20%
16. auteur als persoon 14% 35% 21%

17. thema of ondenverp 80% 94% 14%
18. herkenbaar thema 2% 18% 15%

Totaal thema 84% 99% 15%

20.  kaft of omslag 46% 64% 18%
27. schrijfstijl 28% 55% 27%
35. (geen) blijvende waarde 12% 3% 9%
37. overall kwaliteitsoordeel 8% 29% 21%

Vetgedrukte percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn; de overige op
minstens 5%.
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Bijlage 4.6.: Overzicht van de relaties tussen leeftijd, gestacht en Udmaatschap van een boekenclub
of de  bibtiotheek enerzijds en  het gebruik van specifieke informatie-items anderzijds

De relatie tussen leeftijd en het gebruik van specifieke informatie-items

informatie-item verschil in %

30-36 vs 16-29 37-73 vs 16-29 37-73 vs 30-36

2.  a. science fiction -41% n.s. n. s.

e. horror, griezel 41% -27%' n.s.

9. diepgang, achtergrond n. s. -24% n.s.

14. bekend, beroemd auteur n. s. -24% -18%'

26. Engelstalig boek n. s. +32% n. s.

31. serie +29%' n. s. -33%
33. voor vakantie, werk of studie +41% n.s. -41 %

Vetgedrulde percentages duiden verschillen aan die op minstens 1% significant zijn; de overige op
minstens 590.
* Indicatief significantieniveau z-toets: 10%.

De relaties tussen gestacht, lidmaatschap van een boekenclub of bibliotheek en het gebruik van
specijieke infonnatie-items

informatie-item boekenclublid geen lid verschil

2.  g. aktie, sensatie, geweld 17% 0% +17%

24. bekroond (auteur) 39% 15% +249b

lid bibliotheek geen lid verschil

2.  d. spionage, thriller, avonturen 63% 39% +24%

35. (geen) blijvende waarde 26% 4% +22%

vrouwen mannen verschil

9. diepgang, achtergrond 17% 0% +17%

17. onderwerp of thema 97% 70% +27%

20.  kaft of omslag 37% 65% -27%

22. aangeraden 37% 65% -27%

32. prijs van het boek 20% 45% -25%

36. teveel van gelezen 17% 0% +17%
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Bijtage   5.1.:  Een  voorbeeld  van  de  Gegeneraliseerde  Procrustes   Analyse-transformaties

Een voorbeeldl kan de transformaties die deel uitmaken van Gegeneraliseerde Procrustes Analyse
verduidelijken. Stel dat twee willekeurige respondenten vier boeken A, B, C en D hebben
beoordeeld op twee niet noodzakelijk dezelfde attributen. In onderstaande tabel zijn de denkbeeldi-
ge scores van deze twee respondenten gegeven.

Scores op twee wittekeurige attributen van Mee denkbeetdige respondenten

boek respondent 1 respondent 2

attribuut 1 attribuut 2 attribuut 1 attribuut 2

A           3            3            4            2
B             5              3              2              5
C            5             1             1              3
D           3            1            2            1

gemiddeld                  4                         2 2,25 2,75

bereik                2                    2                    3                     4

In figuur la zijn de gegevens uit bovenstaande tabel geometrisch weergegeven. Op de eerste plaats
wordt het gemiddelde van beide attributen in de individuele configuraties Xi en XY Op nul gezet
(fguur lb). In dit voorbeeld zijn de scores van respondent 2 gemiddeld hoger. Door middel van
translatie wordt hiervoor gecorrigeerd. Figuur tc maakt duidelijk dat door rotatie de vier boeken in
de twee individuele configuraties in belangrijke mate dichter bij elkaar zijn komen te liggen. Door
Xi  met een faktor  1,16  op te rekken  en  X   met een faktor  0,89  in te krimpen kunnen de afstanden
tussen overeenkomstige boeken verder worden verkleind (figuur ld) en wordt aldus gecorrigeerd
voor het niveau-effect.

' Dit voorbeeld is ontleend aan Steenkamp et al. (1987).
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Figuur 1. Illustratie  van de Procrustes procedure  voor de ruimten  van twee denkbeeldige respon-
denten Respondent 1 en 2 (ononderbroken lijnen) en de groepsruimte (punten).
(vrij naar Steenkamp et al., 1987)
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Bijlage 5.2.:   De positie van 14 literaire boeken op dimensie 1 en 2 van de groepsruimte (v66r
Varimaxrotatie)

nr auteur titel

1         Kees van Kooten Meest modermismen
2 Nizanethin Achmetov Straat van de vrijheid
3 Isabel Allende Het goud van Thomas Vargas
4         Octavio Paz Het labyrinth der eenzaamheid
5        Halil Gur De hemel bleek grauw
6 GyOrgy Konrad Tuinfeest
7          A.F.Th. van der Heijden Adcocaat van de hanen
8 Alexander Jardin De zebra
9        P.F. Thomae Zuidland
a         Wim de Bie Morgen zal ik m'n mannetje staan
b Milan Kundera Onsterfelijkheid
c Renate Rubinstein Mijn beter ik
d John Healey Losgeslagen
e        Adriaan van Dis Het beloofde land

DIMENSIE 1&2 van de GROEPSRUIM'IE:

0.61----------I---------1----------1----1-----1---------1------------
1 1                                                                                                                                  1

1 1

1 1

1
1

1 1

0.26-                                       1                              -
DI  a le  I
ill                                        1            5                                 1
m        I                                   I         d       2        1
e l     c l     i
n d
s   -0.10-
il  97 6  1
el   3   1

8                   b

21       1
-0.45-

1 1

-0.80---------1           1           1--------1----------1 --------
-0.74 -0.53 -0.32 -0.11 0.11 0.32 0.55

Dimensie 1

Dimensie 1: Nederlands, humoristisch en oppervlakkig versus buitenlands, somber en diepgang.

Dimensie 2: Niet-autobiografisch en fictie versus (auto-) biografisch en werkelijkheid.
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Bijlage 5.3.: Lijst van de in de drie deelsteekproeven gebruikte boeken

Steekproef 2a: Alleen Uteratuur

NR AUTEUR TITEL GENRE (NUGI)
1   Kees van Kooten' Meest modermismen 300 = Ned. literatuur
2 Nizanethin Achmetov Straat van de vrijheid 301 = vertaalde literatuur
3 Isabel Allende' Het goud van Tomas Vargas 301 = vertaalde literatuur
4   Octavio Paz Het labyrinth der eenzaamheid 301 = vertaalde literatuur
5  Halil Gur De hemel bleek grauw 300 = Ned. literatuur
6  Gyorgy Konrad Tuinfeest 301 = vertaalde literatuur
7   A.F.'Ill. van der Heijden' Advocaat van de hanen 300 = Ned. literatuur
8 Alexander Jardin De zebra 301 = vertaalde literatuur
9  P.F. Thomdse Zuidland 300 = Ned. literatuur
10 Wim de Bie Morgen zal ik m'n mannetje staan 300 = Ned.literatuur..

11 Milan Kundera Onsterfelijkheid 301 = vertaalde literatuur
12 Renate Rubinstein Mijn beter ik 300 = Ned. literatuur
13 John Healey- Losgeslagen 301 = vertaalde literatuur
14 Adriaan van Dis' Het beloofde land 300 = Ned. literatuur

Steekproef 2b: Literaire en spannende boeken:

NR AUTEUR TITEL GENRE(NUGD
1   Kees van Kooten' Meest modermismen 300 = Ned. literatuur
2 Toon Kortooms Laat de dokter maar opkrassen 340 = streekroman
3 Isabel Allende' Het goud van Tomas Vargas 301 = vertaalde literatuur
4  A.C. Baantjer De Cock en de moord in extase 332 = detective
5 John leCarre Het Ruslandhuis 331 = spionage
6 GyOrgy Konrad' Tuinfeest 301 = vertaalde literatuur
7   A.F.Th. van der Heijden' Advocaat van de hanen 300 = Ned. literatuur
8   Wim de Bie" Morgen zal ik m'n mannetje staan 300 = Ned. literatuur
9   Jef Geeraerts

...

Drugs 331 = thriller

10 Ellis Peters Een hard gelag 332 = detective
11 John Healey- Losgeslagen 301 = vertaalde literatuur
12 Yvonne Keuls-' Jan Rap en z'n maat 300 = Ned. literatuur
13 Robert Ludlum Het Medusa ultimatum 331 = avonturenroman
14 Adriaan van Dis' Het beloofde land 300 = Ned. literatuur
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Steekproef 2c: Literaire. spannende en romantische boeken:

NR AUTEUR TITEL GENRE (NUGI)
1   Kees van Kooten' Meest modermismen 300 = Ned. literatuur
2 Toon Kortooms Laat de dokter maar opkrassen 340 = streekroman
3 Isabel Allende' Het goud van Tomas Vargas 301 = vertaalde literatuur
4  AC. Baantjer De Cock en de moord in extase 332 = detective
5  Jos van Maanen-Pieters Geluk heeft vele gezichten 342 = dames- / volksroman
6 GyOrgy Konrad Tuinfeest 301 = vertaalde literatuur
7   A.Elh. van der Heijden' Advocaat van de hanen 300 = Ned. literatuur
8   Olaf J. de Landell De porseleinen spiegel 340 = familieroman
9   Jef Geeraerts'- Drugs 331 = thriller
10 Leni Saris Goudenregen omnibus 342 = dames- / volksroman
11 Hella S. Haasse Het woud der verwachting 300 = Ned. literatuur

.*.
12 Yvonne Keuls Jan Rap en z'n maat 300 = Ned. literatuur
13 Hans Galesloot Strijd in Medisch Centrum West 342 = doktersroman
14 Adriaan van Dis' Het beloofde land 300 = Ned. literatuur

* Titel vertegenwoordigd in alle dde de deelsteekproeven.
** Titel vertegenwoordgd in deelsteekproef 2a en 2b.
*** Titel vertegenwoordgd in deelsteekproef 2b en 2c.
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Bijlage 5.5.: Verkorte versie van de vragentijst (identieke vragen zijn eenmaal weergegeven),
gebruikt in het Procrustesonderzoek; alteen LITERAIRE boeken

SCOREFORMULIER DEEL 1

INlERVIEWINSTRUKTIE:
1,  -    Ga na welke set kleurencopieen de respondent heeft: set 1 (romantische boeken), set 2 (sp-

annende boeken) of set 3 (literatuur)
-     Leg de respondent DEZELFDE titels voor als die waarvan hij of zij kleurencopieen heeft.

2.   -    Leg de 14 boeken in een willekeurige volgorde over de tafel uitgespreid.
- Vraag vervolgens om een uitsplitsing van de 14 boeken in TWEE stapels en wel zo dat

boeken die volgens de respondent op elkaar lijken op Wn stapel komen maar boeken die
van elkaar VERSCHILLEN op de andere stapel: het verschil is het belangrijkst.

-    Noteer de nummers van de boeken in de uitsplitsingsboom. Scheidt de nummers met een /.

3.  - Vraag daarna op welke EIGENSCHAP of EIGENSCHAPPEN de twee STAPELS boeken
verschillen.
Vraag tenslotte hoe de LINKERstapel en de RECHlERstapel d.m.v. de zojuist geformu-
leerde eigenschap kan worden beschreven: m.a.w. bepaal de eindpolen waarmee de beide
stapels het best kunnen worden beschreven.

- Noteer beide eindpolen op het scoreformulier deel 2B: de uitsplitsingsboom.
Een VOORBEELD: volgens de respondent liggen op de linkerstapel boeken die hij of zij
kent; op de rechterstapel boeken die hij of zij niet kent. Noteer dan bij attribuut 1 links
"bekende boeken" en rechts "onbekende boeken".

-   Herhaal deze procedure voor elk van de resulterende stapels totdat de respondent aangeeft
dat de boeken op den stapel zoveel op elkaar lijken dat verdere uitsplitsing zinloos is of
wanneer een stapel nog maar Mn boek bevat
Werk bij de uitsplitsing per tak van de boom: d.w. z. van links naar rechts.

4.  -   Laat na voltooiing van de uitsplitsingstaak de respondent de 14 boeken scoren op zijn of
haar zelf geformuleerde attributen: d.w.z, laat de respondent op de 9-puntsschaal aangeven
op welke positie een boek door middel van dat attribuut het best kan worden beschreven.

-    Noteer de scores op de semantische differentialen op scoreformulier deel 2C
-    Laat de respondent scoreformulier deel 2C zien en herhaal het attribuut met de beide polen:

controleer of de respondent de taak voldoende begrijpt. (zie voor de attributen de uitsplit-
singsboom).
Laat de attributen echter van "boven" naar beneden scoren: d.w.z. eerst laten scoren op het
attribuut verkregen bij de eerste uitsplitsing van de 14 boeken in twee groepen; vervolgens
laten scoren op de attributen die zijn verkregen bij de tweede uitsplitsing van de subgroe-
pen etc.

-    Vergeet niet het attribuut en de eindpolen op het scoreformulier te vermelden!
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SCOREFORMULIER DEEL 2

OMSCHRUVING VAN DE ATIRIBUTEN EN DE EINDPOLEN:

LINKERPOOL RECHTERPOOL

Eerste uitsplitsing:

Attribuut

LINKERTAK:

Attribuut:

Boek nr's: Boek nr's:

Attribuut:

Boek nr's: Boek nr's:

RECHTERTAK:

Attribuut:

Boek nr's: Boek nr's:

........

Attribuut:

Boek nr's: Boek nr's:

Zowel voor de linker- als rechtertak was ruimte voor zeven uitsplitsingen beschikbaar.
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DEEL 3: LITERATUUR

ATIRIBUUT  1:

LINKEREINDPOOL RECHTEREINDPOOL

1    Kees van Kooten 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9

5 Nizanet(lin Achmetov 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9

6 Isabel Allende 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

19  Octavio Paz 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

20  Halil Gur 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9

23 GyOrgy Konrad 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9

27   A.Elh. van der Heijden 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

28 Alexandre Jardin 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8----9

17  P.F. lhomdse 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

39   Wim de Bie 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

42 Milan Kundera 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

47 Renate Rubinstein 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

54 John Healy 1-----2-----3----4-----5-----6-----7-----8-----9

56   Adriaan van Dis 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9

N.B.: Het scoreformulier bevatte zestien schalen voor maximaal zestien attributen.
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Bijlage 5.6.: Interpretatie van de dimensies. alleen literaire boeken

DIMENSIE 1, negatieve correlaties > 70%
humor 15x

grappig                                                               3x
leuke dingen                                                              1x
komisch                                                                                 1x
luchtig, ludiek                                                                 1x

totaal 21x

satire                                                 3x

parodie                                                                   2x
cynisch                                                                   1x

totaal                                                                                                                           6x

Nederlands auteur 10x

Nederlandse thema's                                               1x
Nederlands                                                                           1x
bekend in Nederland                                                   1x
dichtbij huis                                                    1x

totaal 14x

oppervlakkig                                                                                                                          1 x
trends                                                                                                                       1x
weet  er  veel  van                                                                                                                 1 x

DIMENSIE  1,  positieve  correlaties  >  70%
buitenlandse literatuur                                                           1 x
buitenlands auteur                                                  1x
over  ander  land                                                                                                                   1 x

internationaal                                                                                1x
verafstaande cultuur                                                   1x

totaal                                                                                                              5x

dUepgang                                              2x
graaft diep                                                                                                                               1 x

literaire pretentie                                                                          1x
literatuur                                                                               1x
kwaliteit                                                                               1x
steviger                                                                                                                                                                  1 x

totaal                                                                                                                          7x

somber, zwaarmoedig                                          3x
ellende                                                                                                                     1x
mensen met problemen                                                         1x
serieuze toon                                                                                           1x

totaal                                                                                                                          6x

maatschappelijke problemen, achtergrond                       1x
relaties van mensen                                                                      1x
historisch                                                                                                                1 x

geweld                                                                    1x
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DIMENSIE 2, negatieve correlaties > 70%
fantasie                                                                                                                                                                   1 x

ficue                                               3x
verzonnen                                                                                                1x

totaal                                                                                                             5x

cultuurbeschrijving                                                     1x
losse verhalen                                                                                                                                               1 x

DIMENSIE 2, positieve corretaties > 70%
autobiografisch 19x
eigen ervaring                                                            4x
eigen persoon, schrijver zelf                                          3x
persoonlijk                                                                1x

totaal 27x

werkelijkheid. werkelijk gebeurd                                 3x
feiten                                                                                                                        1x
realistisch                                                                                                               1x
berustend op waarheid                                                 1x

totaal                                                                                                                          6x

weet  er  veel   van                                                                                                                                       1 x

historisch                                                                                                                                   1 x

DIMENSIE 3, negatieve correlaties > 70%
liefde 11x

liefde centraal, liefdesthema's                                        2x
liefdesroman                                                                          3x
relaties                                                                                            3x
romantiek                                                                                        1x

totaal 20x

feministisch                                                                                                           1x

DIMENSIE 3, positieve corretaties > 70%
historisch                                                                                       1x
maatschappelyke achtergrond                                1x
politiek                                                                                                      1x

DIMENSIE 4, negatieve correlaties > 70%
kleine stukjes                                                    1x
korte verhalen                                                3x
verhalenbundel 10x

verhalen                                                                                          2x
totaal                                                                 1*x

DIMENSIE 4, positieve correlaties > 7090
autobiografisch                                                                                       1x
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DIMENSIE 5, negatieve correlaties > 70%
weinig informatie  op  de  kaft                                                                                  1 x

zegt me niks                                                        1x
totaal                                                                                                             2x

DIMENSIE 5, positieve correlaties > 70%
bekroond                                              5x

prijs gekregen. gewonnen                                         3x
totaal                                                                                                             8x

makkelijk, goed te beoordelen                                    1x
positieve boodschap                                                                                         1x

DIMENSIE 6, negatieve correlaties > 70%
eigen land                                                                     2x
over Wn persoon                                                                                               1x

DIMENSIE 6, positieve correlaties > 70%
reisverhaal                                                                                    4x
reisverslag                                                               5x

totaal                                                                                                                         9x
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Bijlage   5.7.:   Interpretatie  van  de  dimensies.   literaire  en  spannende  boeken

DIMENSIE 1, negatieve correlaties > 70%
humoristisch                                                                                                                          1 x

satirisch                                                                                                                                      1 x

totaal:                                                                                                            2x

korte verhalen                                               2x
korte stukjes                                                                                                                           1 x

totaal:                                                                                                                                                                                                                          3x

1x

mystiek                                                                   1x
weet waarover het gaat                                                                1x

DIMENSIE  1,   positieve  correlaties  >  70%
(echte, pure, soort) detective 13x

misdaad (verhaal, literatuur, roman) 13x

spionage                                                                  3x
crimineel, criminaliteit                                         3x
politieverhaal                                                            2x
over moord                                                     2x

totaal 36x

spannend                                           5x
aktieboeken                                         2x

sensatie                                                                                         2x
spectaculair                                                              1x

totaal 10x

over ellende                                                             2x
dan roman                                                                      ix
intriges                                                                                                                                                                   1 x

politiek in                                                                                                 1x

DIMENSIE 2, negatieve correlaties > 70%

fictie (pure fictie)                                               3x
verzonnen                                                                                     3x
meer fantasie                                                                                                        1x

kompleet fictief                                                                                                  1 x
totaal                                                                                                              8x

verstrooling                                                                                                                             1 x
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DIMENSIE 2, positieve correlaties > 70%

(auto) biografisch                                               7x
over zichzelf / eigen ervaring of beleving                                 4x
persoonlijke beschrijvingssfeer / zelf-
beschrijving                                                         2x

totaal 13x

met  werkelijkheid te maken                                                                                    1 x

waar / echt gebeurd / realistisch                                            3x
op waarheid berustend                                                          1x
op werkelijkheid gebaseerd / berustend                              3x
waarheidsgetrouw                                                                 1x

op realiteit gebaseerd                                                                                                     1 x

geloofwaardig                                                       1x
rationele beschrijving                                           1x
raakpunten met werkelijkheid                                                                     1x

totaal 13x

dieper, kritischer geschreven                                                                                   1 x

boodschap in                                                                                           1x
intellectueel schrijver                                                                                      1x
serieus                                                                                  2x

totaal                                                                                                             5X

sociale roman                                                                       1x
mensen  op  rand van maatschappij                                                                                    1 x

hedendaagse jeugd                                                                       1x
over ellende                                                                                                                            1 x

DIMENSIE 3, negatieve correlaties > 70%

typisch Nederlands / speelt in Nederland                          3x
in Nederlands geschreven                                         2x
Nederlands auteur / schrijver                                                 3x

totaal                                                                                                              8x

makkelijk boek / ontspannend                                       2x
licht genre                                                                                                                                1 x

erg  simpel                                                                                                                                 1 x

voor kinderen                                                                                                       1x
totaal                                                                                                              5x

humor (-istisch)                                                    2x
kan  me goed voorstellen  waar  het  over  gaat                                             1 x
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DIMENSIE 3, positieve corretaties > 70%

speelt in buitenland / ander land                                    2x
buitenlands                                                              2x
buitenlandse schrijver                                                                                                   1 x

ver van ons bed                                                              1x
totaal                                                                                           6x

liefdesverhaal                                                           2x
(meer) literatuur                                                    2x
goed auteur                                              1x
ingewikkeld                                                              1x
complex                                                                                                                                     1 x

DIMENSIE 4, positieve correlaties > 70%

reisverslag                                                               6x
reisverhalen                                                                    1x
beschrijving land, samenleving                                   2x

totaal                                                                                           9x

speelt in bepaalde streek                                                             1x
streekroman                                                                                                                            1 x

totaal                                                                                           2x

DIMENSIE 5, negatieve corretaties > 70%

historisch                                                                      4x
speelt in historie                                                        1x
verleden                                                                                                                                     1 x

totaal 6x

komen problemen  in  voor                                                                                         1 x

DIMENSIE 5, positieve correlaties > 70%

speelt in heden                                                                                                                     1 x

recent                                              1x
eigentijds                                                                                                                                                             1 x

huidige  tijd                                                                                                                              1 x

totaal                                                                                                    4x

auteur zit zelf in vak                                                                    1x
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Bijlage 5.8.: Interpretatie van de dimensies: literaire, spannende en romantische boeken

DIMENSIE 1, negatieve correlaties > 70%
literatuur                                                                                                                                                              1 x

literair                                                                                                                                                                     1 x

gevestigde literaire naam                                       1x
literaire reputatie                                                                                                                                      1 x

literaire pretentie                                                   1x
totaal                                                                                                                          5x

(beschrijft) werkelijkheid                                          1x
werkelijk gebeurd                                                                                                                                   1 x

beschrijvend                                                             1x
totaal                                                                                                                          3x

gedetailleerd lx

diepgang, goed doordacht                                                 1x
goed geschreven                                                                                                1x
verzorgd taalgebruik                                                                                                       1 x

totaal                                                                                                                          4x

moeilijk geschreven                                               2x
politiek  in                                                                                                              1x
sociaal bewogen                                                                    1x

DIMENSIE  1,  positieve  corretaties  >  70%
zoetsappig (verhaaltjes)                                        4x
streekroman                                                                                  3x
familieroman                                                                                                        1 x
romantisch                                                                                               1 x
romanvorm                                                                                                                              1 x

totaal 10X

flutverhaal, truttig                                           2x
damesboek                                                                                                            1x
flauw huisvrouwenboek                                                                       1 x

kinderlijk geschreven                                              1x
bouquetreeksroman                                                     1x

totaal                                                                                                                          6x

makkelijk, vlot geschreven                                        1x
ontspannend                                                                          1x
vakantielectuur                                                                                                                                            1 x

totaal                                                                                                                          3x

uit  TV-serie                                                                                                                                                     1 x

ziet er aantrekkelijk  uit                                                                                                1 x
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DIMENSIE 2, negatieve corretaties > 70%
serieus                                                                                                                                         1 x

DIMENSIE 2, positieve correlaties > 70%
humoristisch, humor                                         7x
grappig                                                                   2x
komisch                                                                                                                                     1 x

totaal 10x

DIMENSIE 3, negatieve corretaties > 70%
misdaad                                                                  9x
misdaadroman                                                          2x
misdaadboek                                                                                                                          1 X

misdaadverhaal                                                               2x
moordverhaal                                                                                                       1x
politieverhaal                                                            1 x
geweld 1x

totaal 17x

over  problemen in maatschappij                                                                           1 x

DIMENSIE 3, positieve corretaties > 70%
streekroman                                                                                                                            1 x

zit liefde  in                                                                                                           1x

DIMENSIE 4, negatieve correlaties > 70%
historisch                                                                 5x
historie                                                                    1x
geschiedkundig                                                                                                                    1 x

van vroeger                                            1x

geschiedenis familie                                                                                                                            1 x

andere  tijd                                                                                                                                1 x
totaal 10x

dik  boek                                                                                                                                     1 x

over families                                                                                                        1x

DIMENSIE 4, positieve correlaties > 70%
speelt in moderne tijd                                              1x
actueel                                                                                                       1x

totaal                                                                                           2x

DIMENSIE 5, positieve corretaties > 70%
reisverhaal                                                                     2x
reisbeschrijving                                                         1x
reisverslag                                                                1x

totaal                                                                                                    4x

humoristisch                                                                                                                           1 x
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English Summary

The multiform book
Using information in purchasing hedonic products

1. Introduction and research questions

The book trade in Western countries faces serious problems: in the Netherlands, sales
have dropped from 34.3 million copies in 1977 to 27.9 million copies in 1992. In
advertising and publicity, publishers and booksellers focus on the product 'book', i.c.
on the intrinsic, qualitative and idiosyncratic characteristics of each individual title.
Their efforts are hardly based on insights into the book-buying behaviour of consumers.
A growing number of people within and outside the book trade are convinced that only
the implementation of marketing strategies can overcome the crisis. The adoption of
these strategies requires information on the needs of book buyers, and on the decision-
making process they go through.
However, current consumer research does not provide this information. Adherents of
the so-called 'experiential' view attribute this to the 'information processing paradigm'.
which dominates research in consumer behaviour. This paradigm regards the consumer
as a logical thinker who makes a choice by processing factual information on multiple
objective attributes of alternatives. It is often assumed that the multiattribute attitude-
model gives an adequate description of the information process. According to critics of
the prevailing information processing paradigm, its assumptions do not apply to the
acquisition of 'hedonic' products. These are emotion-laden goods and services for
which the consumption experience is an end in itself. Novels are examples of 'hedonic'
products. The

'hedonic' character of books causes factual information on objective and
often physical attributes to be of little use: such attributes indicate utilitarian per-
formance but do not give clues as to the pleasure which can be experienced when con-
suming the product. Furthermore, the attention in the media, the awarding of literary
prizes and the treatment by literary theory result in a certain amount of fame. This,
again, indicates that in making choices from available books, 'objective' and 'physical'
characteristics of single items are much less important than the image (a non-physical
attribute) that is built around items.
Choices are believed to be made predominantly by exploratory behaviour or holistic
impressions. However, such behaviour cannot be considered as the most important way
of decision-making. The concentration of consumers' interest on books by a few
successful authors indicates that buying a book is not a random process. The supply of
books changes very rapidly. This makes searching for information on new titles
necessary. In addition, buyers of books use knowledge on books, often based on
reading experiences. It is very unlikely that this previously acquired information is not
used in decision-making processes. Empirical research confirms this.
If both the information processing paradigm and the 'experiential' view can are
inadequate, the question aiises how to obtain knowledge on book-buying behaviour.
Some modifications of the information processing paradigm provide a way-out. Two
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research questions are posed: what information do buyers of books use and how is this
information utilized? The first question pertains to a different type of information: non-
physical attributes such as the reputation of authors, and attributes which relate to rea-
ding experiences. The second question concerns the way in which information on books
is employed.

2. The use Of information by book-buyers

2.1. Assumptions

Current research in decision-making and studies of book-buying hardly provide insights
into the amount and the type of information, that buyers of books probably use. Most
research in decision making has focused on the concrete benefits of goods and services
performing utilitarian functions; the selection, here, proceeds on the basis of informa-
tion on relatively objective, often physical attributes. However, books, i.c. novels,
belong to a class of products whose consumption is primary directed toward the
hedonic pursuit of entertainment. The 'hedonic' nature of books gives reason to believe
that relatively objective, physical attributes, which enable consumers to judge utilitarian
functions, are not the key determinants of selection. Buyers search for clues informing
about the pleasure which can be expected from reading a particular book. A limited
number of book-buying studies show that 'genre', 'author' and 'theme' are important
non-physical attributes of books. The same research suggests that other attributes matter
as well. However, more extensive suggestions could not be found in the literature
consulted on this subject. Due to extremely global definitions, useful suggestions for
the characterisation of information on books could not be derived from the literature on
'hedonic' products.
Current research and the literature on 'hedonic' products therefore give no sufficient
answers to the research question, i.e. what information buyers of books use in decision-
making processes. Consequently, the decision was made to conduct a survey to obtain
this information and, afterwards, to look for features the information-items have in
common. This survey will be described in section 2.2..
The large, rapidly changing and heterogeneous supply of books and the sequential
information structure are the most important factors which make selecting a book a
complex process. The motivation, cognitive capacity and opportunities book buyers
have for looking for and processing information are limited. This leads to a tendency to
simplify the decision-making process. This simplification must, however, result in a
sufficient degree of confidence in the quality of the decision made.
The categorisation of alternative titles in an evoked and a reject set contributes
significantly to an acceptable balance between the desire to simplify decision-making
and reaching a satisfying outcome. Furthermore, it was assumed that buyers of books
predominantly use simplifying choice heuristics when they decide On the composition
of the evoked set. In the decision-making process two phases are distinguished: one
phase in which the evoked set is composed and one where final choices are made from
the evoked set. The first phase may, but need not, be passed through several times. In
this phase information can be gathered outside a purchase context ('ongoing search').
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Information can play a role in the selection of titles for admission in the evoked set, the
elimination of titles and the choice from the evoked set. Buyers of books may, but need
not, use the same information-items for these purposes.
Research in decision-making and book-buying studies suggest that both the informa-
tion-items and the way in which these items are used in decision-making processes are
connected to the following characteristics of book buyers: the amount of knowledge on
the supply of books, the professional use of books and background characteristics such
as age, sex, level of education and membership of the public library or a book club.

2.2. Research method

In order to develop a list of information-items which could be presented to respondents
in the main research, a preliminary study was conducted. In a bookshop buyers were
asked to describe the books which they had put in their evoked sets. This also provided
a provisional picture of the information-items buyers use for characterizing their
perception of books in the evoked set (Chapter 3).
The main part of the research (Chapter 4) contained a simulation of a phased decision-
making process. For this purpose, a random sample was taken from the telephone book.
The respondents were asked to divide a sample of 60 books into two groups: those
books which they definitely would not buy (the reject set) and those which they might
buy (the evoked set). This task was viewed as a simulation of the first phase of the
decision-making process. The second phase was simulated by asking respondents to
select a book from the evoked set. The information-items used were identified in two
ways. First, respondents described in their own words the selection criteria they had
applied. Subsequently, they indicated which of 50 information-items proposed by the
researcher were used in their task. Because the decision-making consists of two phases,
both tasks were performed twice. Therefore, two different measures were obtained of
the information-items buyers use for decisions on the composition of the evoked set
and for the selection of a title from the evoked set. The first procedure leaves respon-
dents free to use any kind and number of information-items and to refer to them as
they please. The second measure was more standardized. After the analysis of the data,
it   appeared   that   the two measures yielded very different results.   The    ' free'    data-
collection procedure was more complete. This procedure can also be regarded as less
artificial and therefore as more valid. For these reasons, the data obtained from the
standardized procedure were left out of the further analysis.
During the coding of the data of both studies, it appeared that it was often unclear
which information-items had the same meaning and were only differently worded and
which items were really different. Furthermore, buyers of books seemed to differ to a
considerable degree in the information-items they used. It was therefore decided that
additional research should be conducted (Chapter 5), whose aim it would be to answer
the question what common cognitive dimensions buyers of literature use to judge
books. Generalized Procrustes Analysis was used, because this method allows indivi-
dual differences in (the number of) information-items and the way in which these items
are described.
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2.3. Conclusions

It seems that the decision-making processes in question are to a considerable degree
characterised by the idiosyncratic use of information on books. Compared with more
conventional products, buyers of books make a personal selection from a large
repertoire of information-items. Because of this, there is much variation in the use of
information: almost all items are used by a (small) minority. No sufficient homogene-
ous clusters of respondents could be identified who contrasted with each other as
regards the application of one or more information-items. Furthermore, there exists a
more or less private terminology: phrasings of information-items differ widely. As a
result, the meaning of items is to a variable extent unclear.
Decision-making processes of buyers of books are not fully characterised by individual
differences. A limited number of information-items are generally applied. The most
important are genre, author, theme, the outward shape of the book and explicit
references to sources of information.
Previously conducted research revealed that 'genre', 'author' and 'theme' are key
determinants of book selection. However, buyers of books don't use the attribute
'author' as such. The name of an author refers to (un-) familiarity with the author,
positive or negative reading experiences with the author's work, the degree of literary
quality the book is thought to possess, or the attitude towards the personality of the
author. The attribute 'genre' as such also gives little information. In this study, it
appeared that buyers of books distinguish 24 different genres, which denote specific
categories of books. These descriptions of genres are widely used.
Common cognitive dimensions underlie the different names of book genres. These
dimensions are more abstract: they describe less specifically and less directly the nature
of a given title.
Dimensions differ in levels of abstraction and importance. This indicates that dimensi-
ons are hierarchically related to each other. The most important dimension distinguishes
between complex, serious literature and humorous, easy reading. The various descripti-
ons of the poles of this dimension reveals that both categories are evaluated positively
and negatively.
As expected, concrete, objective and often physical attributes play a minor role in the
decision-making process. If these attributes are used, they often indicate a particular
genre.
Knowledge based on reading experiences is of great importance in both phases of the
decision-making process: in the first phase, almost every respondent mentioned at least
one information-item in which experience with books of specific authors was referred
to. In the second phase, two thirds of the respondents used such items. Many other
items, such as 'good or bad author' probably derive their utility in decision-making

processes from experience with books.
Information from external sources is also relevant. Respondents use many information-
items referring explicitly to these sources or use items where experience does not
always play a part. Familiarity with an author, for instance, can be acquired by reading
a book by this writer or by reading about him in the media. A small minority decides
solely on the basis of personal experiences.
Most information-items (31 out of 52) are exclusively or principally used to select titles
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for admission into the evoked set, to eliminate books or to choose from the evoked set.
Almost all descriptions of genres are used in the first phase of the decision-making
process. They are mainly applied in order to eliminate titles. Most other items are also
primarily used in the first phase. In most cases, they are utilized to select titles.
The hypothesis that buyers of books employ simplifying heuristics, is confirmed by the
results of the analysis of the first phase. In most cases, decisions about the composition
of the evoked set are taken on the basis of one information-item that is positively or
negatively evaluated. This can be regarded as the most important characteristic of a
choice heuristic. Furthermore, alternating selections were made from the available
repertoire of information-items: respondents employed an item to select or eliminate a
particular book, but not for decisions regarding most other titles. As a result, the way in
which buyers of books employ information in the first phase of the decision-making
process deviates from all the heuristics described in the literature on decision-making. It
is the conjunctive decision rule which most strongly resembles the heuristic utilized by
bookbuyers.
The small number of remaining alternatives and the small number of information-items
employed in the second phase permit the application of most well-known decision
rules: choice heuristics as well as the multiattribute attitude-model may be appropriate
models of the decision-making process in this phase.
Hardly any relationship could be established between characteristics of book buyers and
the information they use. A small number of information-items is used more often by
respondents who consult many sources of information, read newspapers or magazines
containing much information on books, who use books professionally or who have
different background characteristics. For this, a plausible explanation could not be
provided in all cases.
The research neither supports nor rejects the positive relationships that are assumed to
exist between the amount of knowledge and the number of genres and information-
items used. On the one hand, statistically significant relationships could not be esta-
blished in any of the samples. On the other hand, it appeared that 'professionals' and
respondents who consult more sources of information mentioned more items and
genres. Both groups of respondents probably have more knowledge of available books.
Are these conclusions only valid for the decision-making processes that bookbuyers go
through? Are books 'different'? In my opinion. this is not the case. Decision-making
processes regarding other cultural products, such as films and compact discs or record
albums probably have the same characteristics. The supply of these products is also
large and changes rapidly. In addition, these products are marketed in a way compara-
ble to books. Furthermore, Cooper-Martin (1991) found that information-items similar
to those discussed were used in choosing movies. Movie-goers make their selections on
the basis of the genre to which a film belongs, the plot and the name of the director or
actors.

If more conventional products also become more 'hedonistic'. even the choice pro-
cesses relating to these products may begin to resemble those relating to book-buying.
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