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"The contents of a paperback book mean absolutely

nothing. It is the cover that sells the book."

(Victor Weybright, de bedenker van New American Library

geciteerd door Gore Vidal: Palimpsest A memoir. New
York: Penguin Books 1996, p 249).

1       Het uiterlijk van een boek
Het boekenaanbodl in Nederland - ook dat van fictie - is groot en aan

snelle veranderingen onderhevig. Vrijwel alle fictie-boeken vinden zonder

marktonderzoek hun weg naar de boekhandel zodat uitgever en boekverkoper
een eventueel ve,koopsucces van een specifieke titel nogal eens op rekening
stellen van het intuitieve vertrouwen dat ze in die titel hadden. Binnen het

boekenvak bestaan dan ook velerlei meningen over de factoren die het succes

belnvioeden van boeken. Deze beperken zich niet alleen tot eigenschappen
van teksten. Ook de kaft2, zo denkt men, draagt bij tot de verkoop. Meningen

hierover berusten sterk op intuitie.

Wanneer we de marketinginspanningen voor een boek in ogenschouw

nemen, valt op dat voor nieuwe fictie-boeken nauwelijks reclame wordt

gemaakt. En hoewel recensies over boeken dit deels ovememen, blijft het
merendeel van het boekenaanbod onbesproken. Een boek komt de potentiale

koper meestal pas onder ogen in de boekhandel, temidden van honderden

andere boeken. Dit betekent dat een boekomslag - gedurende de korte tijd dat
het bekeken wordt - dikwijls het enige instrument is waarmee een boek de

Deze studie richt zich op fictie-boeken: literatuur, spannende boeken zoals

detectives, thrillers en avonturenromans en romantische boeken waaronder

familie- en streekromans. Deze boeken bestrijken een veelheid aan thema's die

gemeenschappelijk hebben dat ze passen binnen literatuur, spannend of
romantisch. In tegenstelling tot non-fictie (informatieve boeken) is het echter

vaak niet meteen duidelijk op welk thema of genre een specifieke titel duidt.

2        De kaft van een boek is in deze studie het equivalent van boekomslag of cover

als aanduiding voor de voorkant van een boek. In het vervolg worden de termen

cover en (boek)omslag als synoniem beschouwd.
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mogelijke koper kan overhalen het in beschouwing te nemen. Zonder eerdere

kennismaking met een boek is de cover de enige informatiebron waarop een

potentiale koper zich kan baseren. Onderzoek naar de rol van boekomslagen

bij de keuzes die consumenten maken bij het kopen van boeken is daardoor

van belang.

1.1 Het belang van de cover als onderzoeksobject
Zowel uitgever als boekhandelaar doen vaak alsof zij weten hoe een

cover eruit moet zien, wil deze bijdragen aan de verkoop van een boek. De
meeste meningen uit het boekenvak vertonen echter geen consistentie.

Sommigen denken dat een cover er belangrijk toe kan bijdragen dat het boek
een bestseller wordt. Daartoe zou een cover 'lascinerend", "evocatief",

"onderscheidend", "vol sfeef' en "representatief" voor de inhoud moeten zijn.
Anderen veronderstellen dat een conventionele boekcover geen aandacht

opwekt. Er bestaat geen eensgezindheid over hoe een conventionele cover er

uit moet zien. Een thrilleromslag zou er daamaast vooral niet "literaif' moeten

uitzien, zo luidt een mening in een artikel van Gerrits (1997). Schreuders (1981)

schreef dat een thrilleromslag goed is als het een "eenheid" vormt die

"pakkend" is, "aansluit bij" het boek en in zijn onderdelen "verzorgd" is.
Hoe een cover er dan uit moet zien, blijft onduidelijk. Het enige

waarover uitgevers en boekhandelaren het eens lijken te zijn is dat een cover

de aandacht van de potentiale boekenkoper moet weten te vangen (Bruyne en

Filippo 1998). Een cover moet opvallen. Desalniettemin lijken felle kleuren

volgens sommige boekverkopers ongeschikt om de klant een boek in

beschouwing te laten nemen omdat zulke kleuren mogelijk een negatieve
invloed uitoefenen op de initiale preferentie voor een boek (Neyssen  1993).
Daamaast moet een cover aangeven waar een boek over gaat. De boek-
handelaar zal dan een duidelijker beeld krijgen welke plaats in de boekhandel

voor een nieuw boek geschikt is. Nu lijkt wat een cover communiceert volgens

boekverkopers soms niet in overeenstemming met de aan het boek
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toegekende NUGI-code3 zodat zij boeken vaak naar eigen goeddunken een

plek in de boekhandel geven (Gerrits 1997). Al met al is er geen deugdelijk
onderzoek beschikbaar dat opinies over het uiterlijk van een boek ondersteunt

of weerlegt.
De vraag rijst nu of de boekenconsument het omslag van een boek

gebruikt om uit te maken of het boek van zijn of haar gading is. Het is een feit
dat de cover van een boek een veel gebruikle bron van informatie is wanneer

boeken voor het maken van een keuze worden bekeken (Leemans en Van

Oosterhout  1995). De cover maakt deel  uit van de 'in-store' informatie-bronnen

die door consumenten vaker worden geraadpleegd dan de 'out-store' bronnen

van informatie (Leemans 1994; Leemans en Van Oosterhout 1995). Daamaast

worden veel boeken met de voorkant naar boven gepresenteerd op tafels met

nieuwe en/of actuele uitgaven. Wanneer een consument langs deze tafels

loopt, wordt, na een blik op de cover, vaak het boek opgepakt, de eventueel

aanwezige tekst op de achterzijde gelezen, het boek opengeslagen,

doorgebladerd en soms ook nog even ingelezen. Dit is een informatie-

verwerkingsproces dat boekenconsumenten doorlopen alvorens ze uiteindelijk
het meest gewenste boek kiezen (Stokmans en Hendrickx 1993). De wijze

waarop consumenten informatie interpreteren en selecteren of integreren met
andere informatie kan de uiteindelijke keuze van een product beinvloeden. In

het licht van theoriean over het informatieverwerkingsproces geldt dat

uiteindelijke keuzes van boeken in de aankoopsituatie worden voorafgegaan
door voorkeursoverwegingen. Hiermee wordt tevens aangegeven dat een

willekeurige cover zelden meteen de uiteindelijke keuze van een boek zal

bepalen. WaI kan de aanname worden gemaakt dat een cover mogelijk effect

sorteert in de eerste fase van het consumentenbeslissingsproces (Leemans en

Stokmans 1992). In deze fase wordt de aandacht getrokken en een eerste

selectie gemaakt waarin consumenten voor zichzelf bepalen of een boek naar
hun smaak is. Gedurende die fase van het keuzeproces communiceert de

3 NUGI staat voor 'Nederlandse Uniforme Genre-Indeling'. De NUGI-code is de

code die ieder in Nederland uitgegeven boek ten behoeve van deze indeling

krijgt toegekend ter aanduiding van het soort boek (NUGI 1986).
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cover mogelijk een boodschap die de potentiele koper ertoe aanzet het

desbetreffende boek op te nemen in de selecte verzameling boeken die voor

koop in aanmerking worden genomen.
Dit alles maakt dat onderzoek naar de invloed van de cover in het

beginstadium van het informatieverwerkingsproces welkom en noodzakelijk is.

Deze studie concentreert zich op de interpretatiefase in dit beginstadium - de
fase waarin de consument in zijn aandacht voor de cover voor zichzelf uitmaakt

van welk soort boek er sprake is - of dit bijdraagt aan de vorming van een
initiale voorkeur. Van belang is daarom wat een cover in deze fase

communiceert en of dat samengaat met een in itiia le voorkeur voor een boek.

1.2           De communicatieve waarde van een cover

Het kopen van boeken wordt ervaren als een risico; boekenkopers
nemen veel boeken in beschouwing gedurende het beslissingsproces (cf.
Stokmans en Hendrickx  1993). De consument wil met het 'juiste'  boek naar

huis zodat hij of zij er later na lezing tevreden over is. Het gaat er dus om dat de
consument in het eerste contact met het boek niet op het verkeerde been wordt

gezet. Dat geen kostbare tijd en energie 'verspild' wordt aan het bekijken van

boeken die bij nadere inspectie toch niet tot de juiste soort blijken te horen.

Er zijn ongetwijfeld meerdere factoren die aan een initiale voorkeur

bijdragen zoals het lezen van recensies over boeken, het praten met anderen

over boeken en/of de kennis en ervaring die is opgedaan met het lezen van

boeken. Kennis raakt echter al snel verouderd omdat het boekenaanbod snel

verandert; daardoor is deze kennis vaak onvoldoende om de beslissing te
nemen een boek te kopen (Verdaasdonk 1989). leder nieuw boek is uniek en in

dat opzicht zijn er nauwelijks altematieve kandidaten voor een aankoop

(Verdaasdonk 1994). Dit impliceert dat consumenten hoofdzakelijk nieuw te

vergaren informatie zullen gebruiken bij het afwegen van hun keuzekandidaten,
- dus ook informatie die de cover van een nieuw boek geeft gedurende het
korte moment dat een consument er aandacht aan schenkt.

Het genre waartoe een fictie-boek behoort is de basisinformatie die

consumenten nodig hebben om in het eerste stadium van keuze uit te maken of
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een gegeven titel weI of niet past bij hun voorkeuren en of deze wei of niet

verder in beschouwing moet worden genomen (Leemans en Stokmans  1992).
Men weet over het algemeen welke soort boeken men leest en waaraan die te

herkennen zijn. We veronderstellen dat het omslag van een fictie-boek

aangeeft tot welk benre (literatuur, spannende boeken, romantische boeken),
een titel behoort. Een veel-lezer kan deze informatie misschien beter dan een

weinig-lezer achterhalen omdat van een veel-lezer verondersteld kan worden

dat hij of zij vaker de boekhandel bezoekt en dientengevolge beter onderscheid

kan maken tussen keuze-altematieven. Ze zullen daarmee vaker

keuzeprocessen doorlopen en daar meer ervaren in zijn. Mogelijk kan iemand

die veel leest snelier het genre afleiden uit een cover dan iemand die minder

leest. Door omslagen te bekijken, wordt het kaf van het koren gescheiden. Van

belang is dat direct duidelijk wordt om welk soort boek het gaat opdat de
consument kan bepalen of het om een voor hem of haar aantrekkelijk boek

gaat. Een boek dat het in ieder geval waard is er verder aandacht aan te

besteden.

We staan dus op het standpunt dat de cover van een boek een

instrument is van marketingcommunicatie4. Over het algemeen erkennen

uitgevers het belang van marketingcommunicatie. Ze willen dat 'hun' boek in

de boekhandel onder de aandacht komt en sturen onder meer

promotiemateriaal op naar boekhandels die slechts een fractie ervan in hun

winkel uitstallen. Bovendien wordt er slechts voor weinig boeken reclame

gemaakt en lang niet alle boeken worden gerecenseerd. In veel gevallen is

< hoofdzakelijk
de cover van een boek verantwoordelijk voor het totale proces

4 van marketing-communicatie ten behoeve van dat boek.

leder product vormt de kem van marketingcommunicatie (Kotler 1997).

* Marketingcommunicatie betreft alle reclame en promotionele activiteiten die door

een onderneming worden uitgevoerd met als doel een effect te sorteren op de

kennis, de attitude, of het gedrag van personen die deel uitmaken van de

doelgroep (Poiesz en Robben  1994) in termen van het communiceren van een

bedoeling of de uitwisseling van een boodschap (Smith  1993).
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Dit wordt duidelijk wanneer men de cover van een boek vergelijkt met de

verpakking van een alledaags product in de supermarkt. Bij dergelijke

producten wordt veel geld besteed aan de verpakking omdat deze vaak de

meest onderscheidende marketinginspanning is (Dickson 1994). Aan de
verpakking wordt dus grote communicatieve waarde toegekend. Hiermee wordt

niet gezegd dat een boek hetzelfde is als een product uit de supermarkt, wei

dat het met zijn uiterlijke verschijning communiceert tot welke soort het behoort.

Een verpakking wordt doorgaans ontworpen om de aandacht van de

consument te trekken en informatie te verschaffen over het soort product zodat

de identificatie en het vinden van producten kan worden bespoedigd

(Schoormans en Robben 1997). Ook het boekomslag heeft eenzelfde

communicatieve functie en is, welbeschouwd, de verpakking van een boek.
De communicatie-functie van een cover is belangrijk, zeker omdat

consumenten niet altijd evenveel motivatie zullen hebben om ieder product of

boek even grondig te bekijken alvorens een keuze te maken (Burke et al. 1992;

Leemans  1994). Als gedurende het korte moment dat de consument de cover

opmerkt duidelijk wordt om welk soort boek het gaat, kan dat doorslaggevend

zijn voor de neiging meer aandacht aan dat boek te besteden. Zodra aan een

object betekenis is toegekend in termen van het vaststellen tot welke categorie

dat object behoort is een beter begrip ervan mogelijk (cf. Claeys 1993; Hoyer

en Maclnnis 1997). Dit impliceert dat we een boek eerst categoriseren naar

soort (genre) alvorens we het boek op zijn merites gaan beoordelen.

1.3         Genrecommunicatie en categorisatie
In de voorgaande paragraaf is gesteld dat de cover het genre van een

boek communiceert. Het genre van een boek is een belangrijk keuzecriterium in

de eerste fase van het consumentenbeslissingsproces waar initi6 le voorkeuren

voor een boek ontstaan (Leemans en Stokmans 1992; Leemans  1997).  Het

genre duidt globaal aan wat van een boek verwacht kan worden en elk genre

bestaat uit een verzameling boeken die op dat punt bij elkaar horen. Natuurlijk
zullen lezers variaren in hun oordelen over de mate waarin titels uit een genre

op elkaar lijken. Een genre is een als homogeen waargenomen categorie van
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boeken. In zijn artikel over de classificatie van kunst, refereert DiMaggio (1987)
aan een gelijke verzameling kunstwerken wanneer hij het begrip genre

omschrijft. Bij boeken heeft het begrip genre betrekking op een categorisatie-

principe dat consumenten in staat stelt fictie in categoriedn onder te verdelen.

Boekenconsumenten geven aan het genre belangrijk te vinden in de perceptie
van boekcovers (Piters 1995/1996).

tleepommuniceert een boekomslaghet genre? We weten allemaal dat ieder
boekomslag tenminste een auteursnaam, een titel en een afbeelding bevat.

Wanneer het om een zeer bekend auteur gaat zoals Stephen King, Appie

Baantjer, Gerard Reve of Harry Mulisch, zal diens naam vaak geassocieerd
worden met een bepaald genre. Voor verreweg de meeste auteursnamen zal

dit echter niet gelden; de koper of lezer dient andere c/ues uit het omslag te

gebruiken om uit te maken tot welk genre het boek behoort. Is de titel

bijvoorbeeld zo'n clue'? Zijn er titels die genres communiceren? Woorden als
'moord' of 'liefde' in een titel kunnen de potentiOle koper op het spoor zetten

dat het om een spannend of romantisch boek gaat maar het leeuwendeel van

deze boeken bezit titels waarin dergelijke woorden niet voorkomen. Het is

voorts niet duidelijk welke woorden in een titel zouden kunnen aangeven dat de
consument een literair boek in handen heeft. We zullen daarom nagaan of titels

gebruikt worden om vast te stellen of een boek tot een bepaald genre behoort.

Eveneens zullen we onderzoeken of aan de afbeelding informatie wordt

ontleend - eventueel in combinatie met de titel van een boek - om een boek tot
een specifiek genre te rekenen. Het antwoord op deze kwesties is praktisch van

belang aangezien in een boekhandel titels in een kast met de rug naar de
consument toe worden gepresenteerd en - door middel van tekst - alleen

informatie geven over de auteur, de boektitel en eventueel de uitgever. Bij

boeken op een presentatietafel is het de totale cover (beeld en tekst) die

mogelijk informatie geeft over het genre waarmee men te maken heeft.

Misschien is de mate waarin een genre wordt geldentificeerd op basis
van een titel of de afbeelding op het omslag afhankelijk van de mate waarin

iemand visueel of verbaal georianteerd is. lemand die overwegend visueel is
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ingesteld laat zich misschien meer leiden door de illustratie - en bij de

afwezigheid daarvan, door een grafisch omslag. Een verbaal georianteerd

iemand laat zich misschien meer leiden door de titel om uit te maken tot welk

genre een boek behoort.

De categorisatie naar genre op basis van (onderdelen van) de cover

kan mogelijk een initiale preferentie voor dat boek doen ontstaan, zeker

wanneer men vindt dat het boek past binnen het genre of de genres die men

graag leest.

1.4         De initiale preferentie voor een boek
'InitiOle preferentie' treedt op in de eerste fase van het keuzeproces. Zij

ontstaat nadat de cover de aandacht heeft weten te trekken en de kijker heeft

vastgesteld tot welk genre een boek behoort. Dan weet men of het boek binnen

het genre valt dat de voorkeur geniet. Wanneer dit zo is bestaat de kans dat het

boek verder in beschouwing wordt genomen. Daama kan een definitieve

voorkeur voor het boek ontstaan. Een sterke initiale preferentie is de basis voor

een definitieve voorkeur. Deze zal sterker zijn naarmate de cover communiceert

dat het om een typisch voorbeeld gaat van het favoriete genre. Genrevoorkeur
is een mogelijk belangrijke intermediOrende variabele tussen categorisatie van

boeken naar genre en de vorming van een initiale preferentie.

1.5 Onderzoeksvragen

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat we

boekomslagen benaderen vanuit het perspectief van de marketing-

communicatie. De cover wordt gezien als een belangrijk instrument voor deze

communicatie. De communicatieve waarde van een boekcover voor het

onderscheiden van boeken naar soort en voor het genereren van een initiale

voorkeur voor een specifiek boek, staat centraal in dit onderzoek. Categorisatie

van producten is echter nauwelijks onderwerp van studie in hedendaags

marketing- en communicatieonderzoek (Claeys 1993). Hoewel de invloed van

het productuiterlijk op categorisatie en preferentie enige aandacht krijgt (Garber

1995; Schoormans en Robben 1997; Creusen 1998), is er nog weinig bekend
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over het effect van de uiterlijke verschijning van fictie-boeken op het

categoriseren ervan en de totstandkoming van een initiiale preferentie. Ons

probleem is dus: Wat is de rol van een boekomslag in de eerste fase van het

consumentenbeslissingsproces waar initiale preferenties voor een boek kunnen

ontstaan? De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord:

1) Communiceert een boekomslag het genre waartoe een boek

behoon?

2) Welke eigenschappen van de consument (ervaring met boeken,

visuele of verbale oriOntatie, bestaande genrevoorkeuren) zijn van

belang om de communicatie van het genre succesvol te laten

verlopen?

3) Welke onderdelen van het omslag (titel en/of afbeelding) dragen

hiertoe bij?

4) In welke mate beinvioedt genrecategorisatie de initiale voorkeur voor

een boek?

In het volgende hoofdstuk zal op basis van een aantal theoretische inzichten

een conceptueel raamwerk gepresenteerd worden dat een voorlopig antwoord

geeft op deze onderzoeksvragen. Theorieon over de verwerking van informatie

uit stimuli zoals advertenties en productverpakkingen (cf. Bettman 1979; Garber

1995; McQuire 1985; Payne et al. 1993; Van Raaij 1984) vormen het

vertrekpunt. Deze theorieen geven inzicht in de stappen die gezet worden om

de informatie van een cover te verwerken. Ons uiteindelijke raamwerk leunt

sterk op het informatieverwerkingsparadigma van Van Raaij (1984). Dit model

maakt een expliciet onderscheid tussen het beginstadium van het keuzeproces,
waar naar ons idee categorisatie plaatsvindt, en de fase van verdere

overweging die erop volgt.
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2        De rol van de cover in de eerste fase van het

keuzeproces

Dit hoofdstuk is een theoretische verkenning van de wijze waarop
consumenten van fictie-boeken in hun perceptie van boekomslagen het
desbetreffende boek naar genre categoriseren en initiale preferentie afleiden.

Beide activiteiten vinden plaats in de eerste fase van het keuzeproces waar een
eerste indruk van een boek wordt gevormd. "Is het boek wat voor mij of niet?"
Wanneer het antwoord op deze vraag bevestigend is, ontstaat een eerste

voorkeur voor dat boek waama het eventueel verder in beschouwing wordt

genomen. Om dit proces van waameming via het ontstaan van voorkeuren tot

een uiteindelijke keuze nader te preciseren richten we ons op

informatieverwerkingsmodellen. Deze geven aan hoe na de eerste fase van
----,-

verwerking, waarin eerste associaties worden gelegd met een cover, verdere
b.--

verwerking kan plaatsvinden. Het PAR-model van Van Raaij (1984) in het

bijzonder geeft goed aan hoe een eerste informatieverwerking plaatsvindt.

2.1 Informatieverwerking
Om inzicht te krijgen in wat een cover communiceert is het zinvol na te

gaan hoe het proces van communicatie verloopt in de eerste fase van

informatieverwerking in het keuzeproces. Het keuzeproces gaat uit van een

keuzeprobleem dat gestructureerd wordt door het verzamelen van informatie,

de evaluatie van deze informatie en de uiteindelijke keuze waartoe die leidt

(Bettman 1979; Engel, Blackwell en Miniard 1995; Stokmans 1991). Tijdens het
structureren van een probleem wordt er naar informatie gezocht en wordt de

verzamelde informatie verwerkt. Volgens Leemans (1994) wordt deze fase van

informatieverwerking bij het kiezen en kopen van boeken meermalen doorlopen
om uit te maken of het keuzeprobleem (het kiezen van een boek) is op te
lossen. Er wordt vastgesteld welke titels voor verdere verwerking worden

uitgeschakeld en welke het waard zijn verder te evalueren. Strikt genomen is er

sprake van een eliminatie- en een evaluatiedeel.
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In dit onderzoek concentreren we ons op de informatieverwerkingsfase in het
eerste deel van het keuzeproces omdat we kunnen aannemen dat het bekijken

van boeken op grond van hun cover in deze fase een belangrijke rol speelt. We
leunen daarom sterk op afzonderlijke modellen van informatieverwerking die

onderdeel zijn van theoriean over de werking van commerciale stimuli zoals

<  advertenties en productverpakkingen (cf. Bettman 1979; McGuire 1985; Pieters

en Van Raaij 1992; Van Raaij 1984). De cover kan immers worden beschouwd

als de verpakking van een boek of als een affiche dat voor het boek adverteert.

De basisstappen die modellen van informatieverwerking omvatten zijn:

blootstelling, attentie, begrip, elaboratie, preferentie en keuze (McGuire 1985).

Andere onderzoekers zoals Edell en Burke (1987), Loudon en Della Bitta

(1993) of Hoyer en Maclnnis (1997) hebben sterk overeenkomstige opvattingen

naar voren gebracht. Zij veronderstellen allen dat informatieverwerking in

opeenvolgende stappen plaatsvindt, waarvan de eerste wordt geTnitieerd door

blootstelling aan de advertentie, verpakking of cover. Figuur 2.1 presenteert

een overzicht van de stappen die in drie modellen besloten liggen.

Blootstelling

I  Attentie - - - - - Attentie - - - - - Codering/Attentie
Attentie

A-0
PAR

Y                           11+Comprehensie -
--  V

H 4 Informatieverwerking- - - - - - - Cognltlef effect
Cognit* Elaboratie -m  
Affect Preferentie -  -  -  -  -  - -

Appreciatie-________

1         4

Acceptatie/-
- - - - - - - - - - ---=- -S R

-   Koopintentie

4
IV Keuze Keuze Keuze
Conatie

Figuur 2.1. Stappen van informatieverwerking met achtereenvolgens van links naar
rechts de modellen van McGuire (1985), het 3F-model van Pieters en Van

Raaij (1992) en het PAR-model van Van Raaij (1984).
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De modellen in figuur 2.1 geven een beeld van het verloop van de verwerking
van informatie en vullen elkaar op dat punt goed aan. Ze tellen vier fasen en

hebben gemeenschappelijk dat ze starten met-blqotstelling_aan een stimulusen

het schenken van aandacht aan die stimulus. Vervolgens treedt een fase van

informatieverwerking op waardoor de stimulus in een derde fase mogelijk wordt

geprefereerd. Fase vier is dan de keuze van het object waarop de stimulus

duidt. Voordat een uiteindelijke keuze gemaakt wordt, is er een attentiefase

(attentie), een fase van informatieverwerking (cognitie) en een fase van

acceptatie en appreciatie (affect).
Andere modellen zoals het 'Elaboration Likelihood Model' (ELM) van

Petty en Cacioppo (1986), het 'Motivation, Ability en Opportunity' model van

Maclnnis en Jaworski (1989), of het daarvan afgeleide 'Triademodel' van

Poiesz' (1991) richten zich vooral op de mate waarin en de voorwaarden

waaronder informatie diep of minder diep verwerkt wordt. Dit is meer van

belang in de latere fasen van het informatieverwerkingsproces (fase 11,111 en IV
in figuur 2.1) en niet zozeer in de attentiefase als het gaat om categorisatie op

basis van een eerste indruk.

Zoals de titel van dit hoofdstuk aangeeft, richt deze studie zich op die

lattentiefas-2 /Se eerste fase van het keuzeproces. Onze stelling luidt dat in
1

----

deze fase reeds een globale vorm van informatieverwerking plaatsvindt.

Informatieverwerking betekent hier dat de cover gecategoriseerd wordt naar het

genrewaartoe het boek behoort. Wanneer het boek op deze basis

geaccepteerd en geapprecieerd wordt ontstaat tevens een eerste voorkeur op

basis van de cover. Dit brengt ons op het model aan de rechterzijde van figuur
2.1: het PAR model van Van Raaij (1984). Dit model geeft aan dat er tussen

attentie en de informatieverwerking zoals in fase 11 van figuur 2.1 (de diepere

verwerking), nog een fase zit. In die fase, de Primair Affectieve Reactie (PAR),
wordt bepaald of de stimulus (i.e., de cover) de moeite waard is om verder te

evalueren (Van Raaij 1984). Van Raaij omschrijft de reactie als een voorkeur of

beoordeling van de reclame-uiting, het medium of het geadverteerde product,
die al in het begin van het informatieverwerkingsproces meespeelt.
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Met de Primair Affectieve Reactie als afzonderlijk onderdeel in het proces kan

duidelijk worden gemaakt dat categorisatie in de attentiefase een specifieke rol
speelt. De PAR komt volgens ons voort uit een eerste beoordeling van de cover

die luidt of er sprake is van een aantrekkelijk boek. De beoordeling of iets

aantrekkelijk is, vormt een affectieve reactie. Om lets aantrekkelijk te kunnen

vinden dienen we echter vast te stellen wat iets voorstelt. Wanneer bekend is

tot welke categorie een product behoort, weten we tevens globaal wat we ervan

kunnen verwachten (Claeys  1993). Het identificeren van een categorie is een

cognitieve activiteit, bijvoorbeeld uitmaken of een boek tot het literaire of het

spannende genre behoort. De PAR omvat volgens ons grotendeels een

cognitief gedeelte waarin een boek op basis van de cover als onderdeel van

een bepaald genre geTdentificeerd wordt. Gedurende deze fase wordt bepaald

of de cover intrigerend genoeg is om het boek verder te bekijken en eventueel

voor koop in aanmerking te laten komen. De consument vormt als het ware een

initiale preferentie voor het boek op grond van de cover. De Primair Affectieve

Reactie is in feite de initiale preferentie. Dit is een affectief oordeel dat

gebaseerd is op de cognitieve activiteit waarmee een boek op grond van de

cover tot een genre wordt gerekend. Dit oordeel kan positief of negdtiefzijn.
--%---j

 Een negatieye PAR ontstaat bijvoorbeeld als de potentiele koper het moeilijk

vindt op basis van de cover een boek in termen van genre te duiden. Het boek

wordt dan mogelijk snel terzijde gelegd en er vindt geen verdere informatie-

verwerking plaats (zie: het minteken bij de PAR in figuur 2.1). Een positieve
-  PAR leidt echter tot een affectieve transfer waama de cover verder wordt

beoordeeld (Fase 11 in figuur 2.1). De consument tracht argumenten te vinden

die tot de conclusie kunnen leiden dat een boek al of niet aanspreekt op basis

waarvan een Secundair_Affejeve.Reactie (SAR) ontstaat. Deze reactie is te

beschouwen als een meer uitgewerkte onderbouwing van de Primair Affectieve

Reactie; van de initiale voorkeur die in die fase is gevormd. Gedurende de fase

van informatieverwerking, die voorafgaat aan de SAR, wordt bijvoorbeeld de

inhoudsopgave van het boek bekeken en in het boek gebladerd om te zien

waar het boek nu echt over gaat. Na deze fase volgen dan eventueel de

koopintentie en de aankoop van het boek.
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Deze studie concentreert zich op de Primair Affectieve Reactie binnen de

attentiefase. Hier vindt een eerste confrontatie met het boek plaats. Op basis

van de cover wordt een eerste band gelegd tussen het boek en de potenti6le

koper. Die tracht het boek thuis te brengen door voor zichzelf een categorisatie
te maken naar soort, wat naar ons idee de basis vormt voor een Primair

Affectieve Reactie oftewel een initiale preferentie.

2.2 De vorming van een inititile preferentie

Hoe ontstaat nu een Primair Affectieve Reactie of initiale preferentie bij

omslagen van fictie-boeken? We hebben gezien dat de PAR plaatsvindt in de

-at-tentiefase,pen vroeg stadium van informatieverwerking in het keuzeproces,

waar de consument nog weinig energie steekt in de verwerking van informatie

(Maclnnis en Jaworski 1989; Van Raaij 1984) die een cover communiceert. Een

stimulus moet eerst gecategoriseerd worden om te bepalen of verdere
verwerking van informatie nodig is. In deze fase wordttaieiorisE*rijwel
automati b door de consument ondernomen om £tfuptuur aan te brengen in

de hoeveelheid informatie die op hem of haar afkomt. Categorisatie vereist

nau-w jikiverwerkingscapaciteit en verschaft reeds een globaal affect

(Maclnnis en Jaworski 1989). Wat is dan het belang van categorisatie in de
initidle preferentievorming?

2.2.1 Het belang van categorisatie
Categorisatie kan worden gedefinieerd als de reacties op diverse en

vaak nieuwe informatiestimuli uit de omgeving door deze stimuli te vergelijken
met kennis van de speglgeke_categorie (Rosch 1978; Cohen en Basu  1987).

Met categorisatie is het mogelijk groepen oblecten en personen onderjdn
noemer te vangen (Van Raaij 1992). Categoriean vormen zo een 'venster op
de wereld' en zijn daarmee een basis voor de interpretatie van boekomslagen.

Hoyer en Maclnnis (1997) beschouwen categorisatie als een zeer belangrijk
fundamenteel psychologisch proces voor marketeers en - dus ook, voegen wij
toe - voor marketeers bij uitgeverijen. In dat opzicht noemen we drie implicaties

van categorisatie:
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1) Evaluatie( omdat categorisatie optreedt in de waameming als we
--I

vaststellen tot welke categorie een nieuw product behoort. Volgens Hoyer en

Maclnnis (1997) zijn consumenten zelfs geneigd meer informatie te willen

verwerken, wanneer men moeite heeft met de duiding van producten of,

wanneer men deze vindt afwijken van de andere producten in een categorie.

Hoyer en Maclnnis houden echter geen rekening met bestaande voorkeuren

voor een bepaalde categorie. Wanneer een boek wordt gecategoriseerd als
literatuur en dit genre wordt geprefereerd, kan dit aanleiding zijn om het boek
verder in beschouwing te nemen. Wanneer daarentegen een boek moeilijk te

duiden is op grond van de cover, wordt mogelijk sneller overgegaan tot het

bekijken van een keuze-altematief. Het is dan immers onduidelijk of dat boek

past binnen het gewenste genre en onderwerp van een eerste voorkeur kan

worden.

Categorisatie beTnvloedt onze gevoelens over een object. Zodra we

een boek als literatuur categoriseren op basis van de cover en dit stemt

overeen met onze specifieke voorkeur voor literatuur, gebruiken we dit affect

om het boek verder te evalueren. Wanneer we daarentegen niet van literatuur

houden en we zien een cover die op literatuur duidt, maken we gebruik van ons

geheugen om op basis van dat negatieve affect vast te stellen dat we dat boek

niet willen hebben. De initiale voorkeur is negatief. Dit principe noemen we

affect transfer (Maclnnis, Moorman en Jaworski 1991).

2) Elaboratie. Categorisatie beinvloedt onze positieve of negatieve

initiale preferentie. Wanneer consumenten een boek zien als een onderdeel

van het romantische genre, zullen zij veronderstellen dat de inhoud van dat

boek attributen bezit die eigen zijn aan dit genre, een vorm van cognitieve
transfer (Maclnnis, Moorman en Jaworski 1991) op basis waarvan een boek

een eerste voorkeur krijgt toegekend. Consumenten kunnen onderling
verschillen wat betreft de eigenschappen die zij aan een bepaald genre

toekennen; zij kunnen vinden dat een boek bepaalde genre-eigenschappen
dient te bezitten. In het algemeen zal men tevreden zijn wanneer een boek op
dit punt overeenstemt met zijn voorkeur. Er is ontevredenheid wanneer er gedn

overeenstemming wordt gepercipieerd tussen de verwachte eigenschappen en
de voorkeur voor het romantische genre. Verwachtingen worden mogelijk niet
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waargemaakt wanneer er gezondigd wordt tegen het consistentieprincipe dat
verwachte eigenschappen het genre van een boek moeten communiceren.
Tenzij men tolerant is ten opzichte van afwijkingen van de verwachte

eigenschappen.

3)/Splectiviteit. Op basis van categorisatie wordt confirmerende
informatie gezocht. Wanneer een koper een nieuw spannend boek op basis

van een eerste indruk categoriseert als een tbd!!gr, wordt mogelijk informatie

ve.GArneld die deze indruk kan bevestigen. Of een boek bijvoorbeeld "echt" een
thriller is. Categorisatie heeft hiermee een selectief effect op de verdere

informatieverzameling.

Het is wenselijk dat de consument meteen een idee heeft tot welke categorie
een boek behoort. C/ues op de cover die duiden op de thriller die de consument
voor ogen heeft, bevorderen mogelijk de initiale preferentie voor dat boek. Het
is zeer waarschijnlijk dat zulke preferentie is gebaseerd op een snelle

categorisatie. Mensen blijken een tijd vast te houden aan hun eerste indruk uit

behoudzucht of om uitgebreid zoeken naar altematieven te vermijden (Wieringa
en Van Raaij  1987; Van Raaij 1992). Functies van categorisatie (Van Raaij

1992) vertaald naar fictie zijn dan ook:

1) Het crearen van orde in termen van het geidentificeerde genre;

2) Het reduceren van de complexiteit van de omgeving, het enorme

boekenaanbod;

3) Boeken globaal op waarde schatten;

4) Verminderen van de noodzaak alsmaar nieuwe informatie over
boeken te vergaren;

5) Het sturen van informatiezoekgedrag en van de wijze waarop

consumenten reageren op (nieuwe) boeken.

Door categorisatie worden boeken gegroepeerd naar hun waargenomen

gelijkheid zodat clusters boeken met elkaar kunnen worden vergeleken. Zo-
worden cognitieve structuren gevormd met kenmerken van boeken die worden

waargenomen als equivalent voor die clusters (cf. Fiske en Pavelchak  1986).
Deze cognitieve structuren staan bekend als 'schemata' (Beijk en Van Raaij
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1989). Ze bevatten informatie over productattributen en hun verbanden,

(proto)typische exemplaren en een affectief label waarmee iemand's attitude

jegens objecten van een categorie wordt aangegeven (Goodstein 1993).
Schoormans en Robben (1997) zeggen dat categorisatie de efficiantie van de

informatieverwerking en cognitieve stabiliteit vergroot. Categoriekennis stelt ons

in staat nieuwe items en gebeurtenissen te onderscheiden, erop te reageren in

termen van categorielidmaatschap en te beoordelen. Dit gebeurt in

afzonderlijke stadia.

2.2.2   Stadia van categorisatie
Zodra een cover wordt waargenomen wordt er betekenis aan

toegekend. Een betekenis die zal refereren aan de verwachte leesbeleving van

een boek. Een hedonistisch product als een fictie-boek wordt gelezen om er

gevoelens van genoegen mee te ervaren. Het genre waadoe een boek behoort

verschaft de consument mogelijk een indicatie van dat genoegen. Boeken uit

verschillende genres verschillen in de mate waarin ze gevoelens van genoegen

verschaffen tijdens de lectuur en in de aard van dat genoegen (Stokmans

1997). Het vaststellen of een boek op basis van het omslag een bepaald type

leesbeleving biedt - dus een genre communiceert - is een dynamisch proces

waarbij informatie wordt geselecteerd, georganiseerd en geinterpreteerd

(Schiffman en Kanuk 1994).

Selectie

Een consument is selectief in de categorisatie van stimuli. In een

boekhandel wordt slechts een klein deel van het boekenaanbod ter identificatie

bekeken. Dit gaat bewust en onbewust. Bewust, als iemand doelgericht naar

(dat deel van) het assortiment loopt waar men vermoedt het boek van zijn
voorkeur te vinden. Onbewust, wanneer ergens in de boekhandel de aandacht

wordt getrokken door een intrigerend boek op een displaytafel en andere

boeken (even) buiten het blikveld vallen. Daamaast is het onmogelijk om aan
alle boeken aandacht le schenken en uit te maken tot welk genre ze horen,

consumenten moeten dus selectief zijn. Dit suggereert dat aandacht op z'n
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minst gedeeltelijk wordt gestuurd door de mate waarin een cover attentie wekt.
1406-een cover aandacht trekt valt buiten dit onderzoek. Ons probleemis het.-.

communicatieve effect van het omslag van fictie-boeken en de invloed die de

categorisatie van boeken heeft op de initiole preferentie.
In boekhandels wordt de consument een geweldige hoeveelheid

informatie gewaar: boeken in de kast en op displaytafels en in-store informatie
zoals folders, ansichtkaarten en posters. De informatie van deze stimuli kan
niet allemaal verwerkt worden, zelfs niet van die welke men voor categorisatie
geselecteerd heeft.  Fill (1995,  p. 97) zegt hierover:  "The vast number of

messages needs to be filtered as we cannot process them all". Klatzky (1980)

zag selectieve attentie reeds als een controlemechanisme om relevante

informatie te onderscheiden. We selecteren wat we willen categoriseren.

Organisatie

'Organisatie' heeft betrekking op een mentale ordening van wat men
van een boekcover ziet tot een coherent globaal patroon of schema. Wanneer
er aandacht aan een cover is besteed, wordt zijn informatie meteen verbonden

aan wat in het lange termijn geheugen ligt opgeslagen. De verschillende

boodschappen die een cover uitdraagt worden 'georganiseerd' opdat de
consument er naar zijn gevoel een bepaald soort boek in ziet. Een dergelijke
link bevat vermoedelijk kennis in termen van informatie over fictietitels die

afhankelijk is van product-gerelateerde ervaringen welke verschillen tussen
fictie-lezers:

Een omslag bevat een samenspel van verbale en visuele

componenten. Wat een omslag communiceert kan worden afgeleid uit de titel,

1 In het lange termijn geheugen kunnen drie soorten kennis worden onderscheiden
voor de relatie tussen de bekendheid met een boek en ervaring: episodische,
semantische en procedurele kennis. In de context van het lezen van fictie betreft

episodische kennis de autobiografische informatie over specifieke gebeurtenissen,
gedefinieerd naar plaats en tijd. Semantische kennis omvat georganiseerde kennis
over de wereld ongeacht plaats en tijd en bij procedurele kennis gaat het om proce-
dures en vaardigheden (Miesen  1999).
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de ondertitel, de afbeelding, de auteursnaam, en soms, een genre-aanduiding

('roman', 'gedichten', 'thriller', enzovoorts). Deze combinatie van tekst en

beeld dient in de anderhalve seconde waarin men haar gewaar wordt te worden

verwerkt (Underhill 1999). Anderzijds worden er veel titels die op een

displaytafel liggen bekeken (Stokmans en Hendrickx 1993; Underhill 1999)
maar vaak snel terzijde gelegd. Deze twee voorbeelden suggereren dat de
cover een belangrijke rol speelt om duidelijk te maken van welk soort boek er

sprake is.

Aangezien we ons interesseren voor de vraag of en zo ja op welke

wijze, de cover van een fictie-boek een genre communiceert, laten we gevallen

waarin deze een e*pliciete_genrevermelding bevat buiten beschouwing. Kan er

iets gezegd worden over de mate waarin de overige elementen als clues voor

het genre fungeren?
De auteursnaam kan, in het geval van zeer bekende auteurs, zeker van

grote invloed zijn op de bepaling van het genre: Shakespeare staat voor

'toneel', Dante voor 'poazie', King voor 'spannend' en Cartland voor

'romantiek'. Deze voorbeelden zijn echter uitzonderingen: de overgrote

meerderheid van auteursnamen zal niet geassocieerd worden met een

specifiek genre, simpelweg omdat deze auteurs bij consumenten niet of

nauwelijks bekend zijn. In dit onderzoek zal de auteursnaam daarom buiten

beschouwing blijven.
De titel en de afbeelding zijn de algemene elementen waaruit een

omslag bestaat en op basis waarvan kan worden uitgemaakt tot welk genre een

boek behoort. Bij boeken van auteurs waarmee men onbekend is zal een

eerste indruk op de cover dus gebaseerd zijn op de titel en/of de afbeelding.

Binnen de literatuurwetenschap  (Hoek  1997) is enige aandacht besteed

aan de informerende werking van titels van schilderijen. De stelling luidt dat

titels aanvankelijk 'conventioneel' waren en de aard van de voorstelling

aanduidden, maar aan het eind van de 19e eeuw, onder invloed van

demografische en economische ontwikkelingen, 'vrijer' werden en veel ruimte

voor interpretatie boden. Toegepast op het aanbod van fictie, dat in dezelfde

periode door gelijkaardige ontwikkelingen een grote markt van anonieme
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kopers gaat bedienen, kan verondersteld worden dat een 08-Walerellietussen
tit618 erl,genres.Weinig waarschijnlijk is. De voorlopige conclusie - die verderop

getoetst zal worden - luidt dat het vermogen van een fictietitel om een genre
aan te duiden waarschijnlijk zeer bescheiden is.

Onderzoek naar de verbale en visuele werking van advertenties - een

cover 'adverteert' in feite voor het boek - heeft aangetoond dat afbeeldingen
een gratereffect hebben op Preferentjevorming dan woorden (Rossiter en

Percy 1978). Volgens Mitchell (1986) draagt de aanwezigheid van illustraties

niet alleen bij aan de ontwikkeling van associaties en productcategorisatie,
maar ook aan een grotere waardering voor de advertentie. Afbeeldingen laten

een directe affectieve indruk bij iemand achter, terwijl bilteksten een
transformatie nodig is om een inteme representatie mogelijk te maken (Van

Raaij  1984).  Meer dan voor afbeeldingen is er voor tekst een cognitieve

inspanning nodig voordat interpretatie mogelijk wordt. Krugman (1986, p. 79)
verwoordt dit als volgt: "It is the right brain's picture taking ability that permits
the rapid screening of the environment to select what it is the left brain should

focus on". Dit brengt ons op de interpretatie van een stimulus, het stadium

waarin iemand betekenis toekent aan de stimulus zodra deze is georganiseerd.

Interpretatie

De interpretatie van de cover is het derde stadium van categorisatie.
Deze heeft de meeste invloed op het ontstaan van een initiale voorkeur.

Covers, die een genre onduidelijk communiceren, zullen dit proces

bemoeilijken. Een diffuse voorstelling van twee over elkaar heen

geprojecteerde beelden wordt weliswaar gernterpreteerd volgens iemand's

behoeften, wensen en interesses (cf. Schiffman en Kanuk 1994), maar zal
minder snel bijdragen aan een eerste positieve waardering voor het boek in
kwestie, omdat de genrecommunicatie dan niet goed uit de verf komt. Deze

veronderstelling kan geaxploreerd worden door de zekerheid van de

genrecategorisatie te relateren aan de initiale preferentie.
Cohen en Basu (1987) merken op dat categorie6n worden gevormd op

basis van ervaring - in ons geval: ervaring met het lezen van bo»en. Die
ervaring leidt tot kennis die in de vorm van schemata in het geheugen is
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opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat iemand ziet wat hij verwacht te zien. Aan de

hand van schemata wordt nieuwe informatie over objecten geTnterpreteerd en

worden verwachtingen gewekt (Beijk en Van Raaij  1989; Van Raaij en

Antonides 1994; Olson 1980). Volgens Jones (1994) kan hieraan worden

toegevoegd dat consumenten interpreteren in termen van gelijkheid binnen

productcategoriean en deze oordelen als een label opslaan in het geheugen

voor die categorie. Zo wordt, wanneer een nieuw boek wordt gezien als

literatuur, initieel informatie over deze categorie verwerkt vanuit het schema

over literatuur in het geheugen. Daarmee stellen consumenten vast of boeken

op elkaar lijken of tot verschillende categorie6n behoren. Leemans (1994)

oppert dat consumenten verschillende schemata over genres kunnen hanteren

vanwege het uiterst gevarieerde boekenaanbod. We suggereren dat ongeacht

het aantal genreschemata dat wordt gebruikt, een boek met aanzienlijke

zekerheid als behorend tot een specifiek genre zal moeten worden

geinterpreteerd, wil het kans maken op een eerste voorkeur.

Selectie, organisatie en interpretatie illustreren dat categorisatie een proces is

waarmee informatie wordt vertaald met behulp van schemata. Categorisatie

kan worden beschouwd als een aparte fase in het informatieverwerkingsproces

(cf. Evans, Moutinho en Van Raaij 1996) - de PAR-fase. Er gebeurt veel tijdens

het korte moment waarin een boek op basis van de cover wordt geTdentificeerd.

Op eenvoudig niveau categoriseren we bijvoorbeeld een lijn of kleur. Op meer

complexe niveaus categoriseren we specifieke boeken naar genre.

2.2.3   Categorisatie op genreniveau
Rosch (1978) bespreekt algemene principes van categorisatie en

presenteert verschillende niveaus van categoriean volgens complexiteit: een

overkoepelend niveau, een basisniveau en een subniveau. De elementen van

een complexe (overkoepelende) categorie hebben weinig specifieke

eigenschappen gemeen; elementen van een weinig complexe (basis) categorie

delen veel specifieke eigenschappen. BasiscategorieOn verschaffen volgens

haar de meeste informatie, omdat bijna alle objecten in zulke categorieen
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gemeenschappelijke attributen bezitten. Als voorbeelden van basiscategorieran
noemt Rosch 'stoel' en 'trein'. Deze behoren respectievelijk tot de

overkoepelende categoriei#n 'meubelen' en 'voertuigen' waarvan de elementen

slechts weinig attributen gemeen hebben. Objecten in categoriean onder het

basisniveau, het subniveau, zullen veel attributen delen. Een subcategorie voor
stoel is bijvoorbeeld een keukenstoel die veel van zijn attributen deelt met
andere keukenstoelen.

We kunnen geen uitspraak doen over de vraag of genres

'overkoepelende' categoriedn of basiscategoriean zijn. Onbekend is immers op
basis van welke eigenschappen consumenten boeken tot bepaalde genres
rekenen. In het vervolg van deze studie zullen we nagaan of het omslag het

genre communiceert en of er verschil is tussen de bijdrage die de titel en de

afbeelding hieraan leveren. Specifiekere eigenschappen van het omslag zullen

niet gepostuleerd worden. WeI kan gezegd worden dat de drie genres -
literatuur, spannende boeken en romantische boeken - categoriean zijn waarin

het grootste deel van het fictie-aanbod geclusterd wordt. Onze drie genres
omvatten de NUGI-categoriean: '300' en '301' voor literatuur, '331', '332',
'335' en '336' voor spannende boeken (thrillers, detectives, SF/fantasy, horror

en dergelijke) en '340'  ,  '341'  en  '342' voor romantische boeken (zoals
streekromans en damesromans). Binnen fictie is literatuur de grootste rubriek,
met in  1999 een aandeel van 26,3% in de totale algemene boekenomzet.

Spannende boeken hadden in  1999 een aandeel van 16,2% en het aandeel

van de rubriek romantische fictie was 3,6% (SBO 2000/

http://www. speurwerk.nl). De boekhandel gebruikt deze categorieOn om het
aanbod te ontsluiten ten behoeve van consumenten. Er zijn geen aanwijzingen
dat consumenten door deze ontsluiting de door hen gewenste boeken niet

vinden.

Consumenten met kennis en/of ervaring inzake boeken van een
specifiek genre zullen waarschijnlijk een fijnmazige categorisatiestructuur

hebben. Over het algemeen variOren mensen in de mate waarin ze tussen

productcategoriean differentiaren en producten aan categoriean toekennen
(Sujan 1985). Sommigen maken een breed onderscheid en 'plaatsen' veel

objecten in d6n categorie, terwijl anderen smalle categoriean onderscheiden en
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er weinig objecten aan toekennen. Bij fictie-boeken, bijvoorbeeld, kan iemand

de categorie spannende boeken onderverdelen in de subcategoriei#n thriller,

detective, avonturenroman of science fiction (SF). Vervolgens kan bij thrillers

weer een onderscheid worden gemaakt naar legal-thriller, psychologische
thriller of techno-thriller.

In ons onderzoek onderscheiden we genres op het niveau van de

categorieon literatuur, spannende boeken en romantische boeken. We

onderzoeken niet of het omslag ook subgenres of subsubgenres
communiceert. Zulke differentiaties worden naar alle waarschijnlijkheid niet
door de meeste boekenconsumenten in de eerste fase van het keuzeproces

gemaakt. Zij vergen waarschijnlijk gedetailleerde en uitgebreide informatie.

Bovendien zal de variatie tussen consumenten in het toedelen van titels aan

subgenres veel groter zijn dan in het toedelen van titels aan een van de drie

globale genres. Hierdoor is het waarschijnlijker dat categorisaties op subgenre-
of subsubgenreniveau plaatsvinden in latere fasen van verwerking.

Wanneer we het categorisatieproces van culturele producten
bestuderen en dat van fictie in het bijzonder, is het heel gewoon te spreken van

'genre' bij de aanduiding van een categorie als overeenkomstig of als gelijk

gepercipieerde boeken. Aan de hand van het genre worden consumenten in

staat gesteld boeken te duiden. Consumenten classificeren fictie-boeken als

onderdelen van een bepaald genre naar de mate waarin deze boeken op basis

van globale indrukken gelijk worden bevonden. Ze zien het genre als indicatie

voor de te verwachten leesbeleving waartoe de inhoud van het boek mogelijk

aanleiding zal geven. Voor sommige soorten producten zijn gelijkheidsoordelen

gebaseerd op de aantrekkelijkheid van producten uit een categorie in termen

van verwachte voordelen. Daamaast kunnen zulke oordelen gebaseerd zijn op

individuele aspecten van een product (Fiske en Neuberg 1990; Lefkoff-Hagius
en Mason 1993; Pavelchak 1989).

Bij het classificeren van fictie zijn beide zaken: een meer affectieve

benadering, in termen van een eerste voorkeur voor een boek, en een

cognitieve benadering, het vaststellen van een genre, aan de orde. Onze

benadering is erop gericht uit te vinden in hoeverre dit lukt in de initiale fase

waarin een boek aan de hand van zijn omslag gecategoriseerd wordt. Natuurlijk
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draagt de inhoud van een boek bij aan de bepaling van het genre, maar dat
gebeurt zeer waarschijnlijk niet in de PAR-fase (zie figuur 2.1), maar pas nadat
het boek gelezen is.

2.2.4 Waargenomen typicaliteit en categorisatie
Boeken van hetzelfde genre worden waarschijnlijk als meer gelijk

gezien dan boeken die tot verschillende categoriean worden gerekend. We
veronderstellen dus dat aan elk boek een genre wordt toegekend op basis van

gemeenschappelijke attributen. Deze attributen worden beschouwd als

kenmerkend voor een genre en vormen een schema dat het prototype van een

genre uitdrukt. Een prototype kan worden omschreven als de schematische

representatie van de conceptuele kem van een categorie (Taylor 1995, p. 59).

Een prototype van een genre weerspiegelt dan de gemeenschappelijke
attributen van een verzameling boeken die tot dat genre worden gerekend (cf.

Matlin  1994). De waarschijnlijkheid waarmee een boek tot een genre wordt

gecategoriseerd is afhankelijk van de attributen die het boek met dat genre

gemeen heeft of van de overeenkomst met het prototype van het genre. De
mate waarin een product wordt gezien als gelijk aan het prototype geldt als de

waargenomen 'typicaliteit' van het product voor die categorie (Loken en Ward

1990). Dit impliceert dat hoe meer een product als typisch voor de categorie
wordt gezien, hoe groter de zekerheid waarmee het tot die categorie wordt

gerekend. Loken en Ward (1990) noemen vier deterrninanten van

waargenomen typicaliteit: 1) de mate waarin een product volgens de

waamemer dezelfde attributen heeft als andere producten uit de categorie, 2)
bekendheid met wat het product betekent of bedoelt, 3) de frequentie van

blootstelling aan het product en 4) de attitude tegenover het product.

Gezamenlijke attributen
De meeste boekomslagen bestaan uit een unieke titel, de auteursnaam

en een afbeelding. Deze elementen maken een boek verschillend van andere

boeken. De meeste uitgevers proberen consumenten te laten denken dat er

nauwelijks keuze-altematieven zijn voor de boeken die ze uitgeven

(Verdaasdonk 1994). Maar het is de vraag of een boek 'uniek' is en of
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consumenten dat aannemen. Boeken worden tot een bepaald genre gerekend,

hetgeen volgens ons ook inhoudt dat de affecten die omslagen in eerstg
instantie oproepen sterker met elkaar zullen overeenkomen, wanneer de

desbetreffende titels tot hetzelfde genre worden gerekend. Stokmans (1997)

vond dat leesbelevingen per genre verschillen. Dienovereenkomstig zullen de

attributen van iedere cover, waarop waargenomen typicaliteit gebaseerd wordt,

ook verband houden met affecten of emoties die een genre wekt. Hoe meer
een omslag zulke gevoelens weet op te roepen, hoe meer het boek wordt

gezien als typisch voor een genre. Een cover kan er in dat opzicht 'spannend'

uitzien (Piters  1996).

Bekendheid met het product en de frequentie van blootstelling
Voor culturele producten zijn de bekendheid met de betekenis van een

product en de mate waarin men aan een product wordt blootgesteld nauw aan

elkaar gerelateerd. De betekenis wordt gebaseerd op de emoties die ontstaan

bij productgebruik en de mate waarin men dat product gebruikt of de frequentie

waarmee men eraan bloot staat. In dit onderzoek wordt verondersteld dat er

gelijkheid - in termen van eigenschappen die op een bepaald genre duiden -

bestaat tussen individuele ('unieke') covers. Het vermogen om die gelijkheid

tussen covers vast te stellen zou kunnen afhangen van de bekendheid met het

product, hier, de productsoort. De bekendheid met het door een cover

gecommuniceerde genre kan echter worden be'invioed door de frequentie van

de ervaring met dat genre. Frequente lezers van boeken uit een bepaald genre

zullen veel ervaring met en kennis van het prototype van dat genre hebben; ze

hebben veel verschillende covers gezien uit dat genre. Deze lezers, die ook

een grote voorkeur zullen hebben voor dat genre, zijn mogelijk zeer succesvol

in het vaststellen van de gelijkheid tussen een cover en het prototype van het

genre en kunnen zodoende met grotere zekerheid aangeven of een boek tot
een genre behoort.

Attitude

Loken en Ward definiaren attitude als "the positive or negative value

associated with the product". De attitude tegenover een boek, die op basis van
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de cover wordt opgeroepen, wordt zo gelijk gesteld aan de initiale preferentie

voor een,boek: "Is het boek wat of niet?" In onze opvatting is waargenomen

typicaliteit een determinant van de attitude of initiale preferentie. In het
algemeen wordt attitude immers gedefinieerd als de som van evaluaties van

(abstracte) attributen van het product (Fishbein en Ajzen 1975; Peter en Olson

1996). Het resultaat is een overall evaluatie van een keuze-object, vari rend

van positief tot negatief (Engel, Blackwell en Miniard  1995).
In dit onderzoek wordt verondersteld dat boeken in eerste instantie

worden gewaardeerd op basis van de cover, namelijk uit hoofde van het genre
dat deze communiceert. Een attitude ten aanzien van een boek is dan

gebaseerd op de mate waarin (attributen van) een cover een genre
communiceert.

2.2.5 De relatie tussen typicaliteit en initi6le preferentie
Of een boekenconsument een boek in eerste instantie prefereert

achten we dus afhankelijk van de mate waarin dat boek als typisch voor een

genre wordt gezien. Onderzoek wijst uit dat exemplaren die als meer typisch
worden gepercipieerd meer lijken te worden geprefereerd (cf. Barsalou  1985;

Nedungadi en Hutchinson 1985). Het is zeer aannemelijk dat dit ook voor
boeken geldt, vooral wanneer er een positieve attitude bestaat jegens boeken

uit een bepaald genre. Consumenten met een voorkeur voor een bepaald

genre zullen mogelijk dat boek het meest prefereren waarvan de cover indiceert

dat het om een typisch voorbeeld van dat genre gaat of het prototype van dat

genre het dichtst benadert (affect transfer). Ze zullen veronderstellen dat het

geprefereerde boek voldoet aan de verwachte leesbeleving die zij assoc*ren
met het favoriete genre. Het als prototypisch waargenomen exemplaar voor dat

genre bezit daarmee de grootste hoeveelheid positief geavalueerde attributen,
omdat het boek verondersteld wordt de meeste attributen te delen met het

prototype van het favoriete genre (cognitieve transfer).

Wanneer een consument boeken van het spannende genre prefereert en

attributen op de cover communiceren dat het om een typisch literair boek gaal,
zal de consument dat boek waamemen als niet of minder typisch voor
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spannend en vooralsnog concluderen dat hij of zij dat boek niet wil. Figuur 2.2
visualiseert dit.

Attribuut 1

A                                               C .Mt Pl= prototype 'literatuur'
(Spannend  P2= prototype 'spannend'

.X                                                  X= cover

/   .p,A
(Literatuur 

Attribuut 2

Figuur 2.2 Verband tussen de categorisatie als een typisch voorbeeld en initiele
preferentie.

In figuur 2.2 ligt cover X dicht bij het prototype van literatuur en zal

waarschijnlijk worden gezien als behorend tot literatuur, zelfs als men niet zeker

is van deze categorisatie. Cover X wordt daarentegen als a-typisch gezien voor

spannend, omdat X in figuur 2.2 daarvan verder gesitueerd is. Bij een voorkeur

voor het spannende genre zal cover X in dit geval niet worden geapprecieerd
en niet leiden tot een positieve initiale voorkeur.

In dit onderzoek wordt initiale preferentie gezien als een functie van de

onmiddellijke categorisatie van een geobserveerd object. In een oogwenk wordt

vastgesteld of een boek wei of niet van iemand's gading is. Zo ja, dan wordt dat

boek uitgebreider bekeken door bijvoorbeeld de tekst op de achterkant te lezen

of het boek door te bladeren. Zo nee, dan wordt er verder geen aandacht aan

besteed. Onze presentatie van Loken en Ward geeft aan dat specifieke

consumenteneigenschappen van belang kunnen zijn voor herkenning van het

genre dat de uitgever met het omslag wil communiceren en dus voor het

ontstaan van initiale preferentie.
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2.3 Consumenteneigenschappen

Fictie-boeken zijn algemeen verkrijgbaar. Het kopen van zo'n boek
vereist geen bijzondere deskundigheid of specifieke ervaring met het genre
waartoe een fictie-boek behoort. Het is daarom onaannemelijk dat een

boekenconsument speciale, sterk ontwikkelde eigenschappen moet bezitten

om - op basis van het omslag - uit te maken tot welk genre een boek behoort.

Toch zouden er consumenteneigenschappen kunnen zijn die de identificatie

van het genre vergemakkelijken en bijdragen aan de initiole preferentie voor
een boek op basis van de cover. Drie eigenschappen zouden deze rol kunnen

spelen.

Leesfrequentie
Mensen die veel lezen zouden meer ervaring en deskundigheid kunnen

hebben in het lezen en kiezen van boeken dan mensen die weinig lezen (cf.
Miesen 1999). Veel-lezers zouden daarom met een grotere mate van zekerheid

dan weinig-lezers het genre uit een omslag kunnen afleiden. Bijgevolg zouden

zij het minder moeilijk kunnen vinden dan weinig-lezers om boeken naar genre
te categoriseren. Daarnaast komen veel-lezers regelmatig in een boekhandel

waardoor ze mogelijk beter dan weinig-lezers onderscheid kunnen aanbrengen
in het boekenaanbod en tussen mogelijke kandidaten voor aankoop.

Tegen deze redenering kan worden ingebracht dat een omslag ook

potentiale kopers met weinig ervaring dient te informeren tot welk genre dat
boek behoort.

Visuele en verbale oriantatie

Vaak wordt aangenomen dat mensen die veel lezen sterk verbaal zijn
georianteerd (Knulst en Kraaykamp 1996; Childers, Houston en Heckler 1985).
Zoals men weet, heeft de structurele daling van de verkoop van boeken de

regering in de Nota Letterenbeleid (1988) zorg doen uiten over de mate van

'ontlezing' van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder jongeren. Onderzoek

van Knulst, Kalmijn en Van Beek (1988) liet zien dat er sprake was van een
structurele daling van het aantal uren per week dat Nederlanders besteedden

laan het lezen - van kranten, tijdschriften en van boeken. Televisiekijken bleek
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een van de grote concurrenten van het lezen. De titel van hun-4Ir»+
--             onderzoeksrapportl 'Van_woord naar beeld?l suggereert een antagonisme

tussen de wens (en het vermogen) informatie verbaal of visueel tot zich te

nemen. Pessimistische auteurs als Postman (1986) hebben dit antagonisme

vrijwel tot een algemene tegenstelling verklaard, en het verwerken van

         informatie via het beeld door televisiekijken als debiliserend voorgesteld.
tr   U0            ,   Zonder de tegenstelling, of het antagonisme, voor onze rekening te willen

f \'  A p
1 F nemen, kan een boekomslag - door de verbale en visuele informatie die het

E       bevat - wellicht appelleren aan verschillende oriantaties van beschouwers en

t.  ''. Ilt  ''C,
het genre voor sommigen vooral met de verbale informatie (de titel), voor

J..   €fanderen met de visuele informatie (de afbeelding) communiceren.

'»'/'                 Voor ons onderzoek zou dat kunnen betekenen dat een sterk verbale

-<          oriantatie ertoe leidt dat de titel bij deze mensen een sterkere invloed heeft op

het bepalen van het genre dan bij mensen die vooral visueel zijn georienteerd.

Voor de laatste groep kan dan gelden dat de afbeeldiftlmeer impact heeft op

het vaststellen van het genre dan de titel. Childers,  166ston en Heckler (1985)

stellen dat de mate waarin iemand verbaal of visueel georianteerd is, invloed

heeft op aandacht voor verbale of visuele informatie. Daartegen kan worden

ingebracht dat - wanneer fictie bestemd is voor een zeer breed publiek - een
cover het genre los van de visuele of verbale oriantatie van de potentiale koper

moet kunnen communiceren.

Genrevoorkeur

Een plausibele veronderstelling is dat hoe sterker de (bestaande)
voorkeur (voor literatuur, spannend of romantisch), des te groter de mate van
zekerheid zal zijn waamlee men het genre van een boek uit een omslag zal

opmaken. Door de voorkeur voor een genre weet men mogelijk sneller welke

boeken weI of niet tot dat genre behoren. Wie bijvoorbeeld graag spannende
boeken leest, zal vermoedelijk minder problemen ervaren om een boek op
basis van het omslag als spannend te duiden dan wie niet van spannende
boeken houdt en een ander genre prefereert. Tegen dit idee kan wederom

worden ingebracht, dat een omslag ook mensen met een zwakke voorkeur of

zonder voorkeur voor een bepaald genre effectief moet informeren over het
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Wat is de rol dan van voorkeur? Hoe sterker de voorkeur voor een
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bepaald genre, hoe groter de ervaring met dat genre. Mensen die veel ervaring
hebben met bepaalde culturele producten, hebben een gedifferentieerder
oordeel over deze producten: ze onderscheiden meer soorten en zijn toleranter

ten opzichte van verschillen tussen individuele boeken, dat wil zeggen dat deze
verschillen niet belemmerend werken in het categoriseren van een boek als
onderdeel van een specifiek genre. Zo opperen Verdaasdonk et al. (1996, p.

200) dat iemand die zelden een museum bezoekt, wanneer hij gaat, topstukken
zal willen zien. lemand die vaak naar het museum gaat, zal mogelijk ook een

1. voorkeur uiten voor de 'mindere' stukken en tentoonstellingen. Wanneer we

;'eze
gedachtengang extrapoleren naar fictie, leidt een sterke voorkeur voor

A- 
een specifiek genre enerzijds tot een met zekerheid gemaakte categorisatie en

-»>     anderzilds
tot tolerantie ten opzichte van uiteenlopende boekomslagen. Met

C<een grote voorkeur voor een bepaald genre, zal men meer omslagen rekenen

tot dat genre en typisch vinden voor dat genre dan wanneer men geen of

minder voorkeur heeft voor dat genre. Met een sterke voorkeur zal men ook

zekerder zijn van zijn initiale oordeel dan zonder voorkeur of met een minder

sterke voorkeur.

Figuur 2.3 visualiseert hoe de initiale preferentie voor een boek op
basis van het omslag beinvioed kan worden door leesfrequentie, visuele of

verbale orQntatie en genrevoorkeur.
In het proces waarin uitgemaakt wordt of een boek op grond van het

omslag een eerste voorkeur wekt, speelt genrevoorkeur ook een rol. We komen

daarmee bij het affect dat resulteert uit de categorisatie: de invloed van

genrevoorkeur en de relatie tussen een als typisch gecategoriseerde cover en

initiale preferentie, zoals aan de rechterzijde van figuur 2.3 wordt

gevisualiseerd.

-31-



Leesfrequentie Genrevoorkeur4 /
Cover Categorisatie

------

Titel - - - - - - - - - -            ¥        , PAR/Initiale>
Afbeelding Typicaliteit preferentie

Visuele Verbale
orientatie oriantatie

Figuur 2.3 De rol van leesfrequentie, visuele of verbale orientatie en genrevoorkeur in het
ontstaan van een initiele preferentie.

2.4 Een geTntegreerd model als basis voor veronderstellingen

Het voorgaande kan worden samengevat in een conceptueel model

van de verwerking van informatie uit boekomslagen. Op basis van dit model

worden veronderstellingen geformuleerd, die in de hoofdstukken 4,5,6 en 7

zullen worden getoetst. Figuur 2.4 toont in zijn geheel het verloop van de eerste

fase van verwerking waarin de door een cover gecommuniceerde informatie

wordt gecategoriseerd en een initi&le preferentie ontstaat.

Leesfrequentie Genrevoorkeur
BLOOTSTELLING 1

-                  iCODERING/

ATTENTIE         T 

GENRECATEGORISATIE

TYPICALITEIT ; PAR/INmELE
PREFERENTIE

+

Visuele Verbate COGNITIEF EFFECT
orientatie orientatie SAR

KOOPINTENTIE

KEUZE

Figuur 2.4 Informatieve,werkingsproces bilfictie boekcovers; een uitbreiding van het
PAR-model (Van Raaij  1984).
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De categorisatie van boekomslagen
Wanneer we boeken zoeken in een boekhandel proberen we

overeenkomsten te ontdekken in het boekenaanbod om aanwijzingen te vinden
voor het kiezen van een geschikt boek. Gedurende de eerste fase van

informatieverwerking in het keuzeproces scannen we het boekenaanbod door
aandacht te besteden aan de covers van boeken. Zoals vermeld, is de
aandacht die een omslag weet te wekken in dit onderzoek een gegeven; we

gaan ervan uit dat een willekeurige cover de aandacht van een potentiale koper
heeft gevangen. De crux is de categorisatie die de consument in deze fase

maakt. Kan op grond van de cover bepaald worden tot welk genre het boek
behoort? Zo ja, welke aspecten van het omslag (titel/afbeelding) en welke

eigenschappen van de consument be'invioeden dit proces?
Er is verondersteld dat veel-lezers het beter kunnen (en ook met een

grotere zekerheid) dan weinig-lezers omdat ze meer kennis en ervaring bezitten

inzake boeken. Toch zal het ook voor veel-lezers geen sinecure zijn een boek

te categoriseren. Er is immers een enorm aanbod waaruit een keuze kan

worden gemaakt. Een aanbod dat steeds wordt aangevuld met nieuwe titels die
vaak niet worden vergezeld van enige vorm van reclame. Informatie over

boeken raakt snel verouderd, zodat beslissingen over te kiezen boeken veelal

pas in de boekhandel worden genomen. Een initiale voorkeur ontstaat dan
reeds op basis van de cover mits die duidelijk kan maken om welk soort boek

het gaat. Voor beide groepen lezers is dat op dat moment van belang omdat
dan kan worden gezegd of het boek mogelijk zal bevallen waardoor het de
moeite waard wordt dat boek verder te bekijken alvorens men besluit tot

aankoop over te gaan. Omdat een cover is opgebouwd uit tekst (de titel) en
beeld (de afbeelding), zullen we nagaan in hoeverre elk van beide in staat zijn
een genre te communiceren en of de genrecategorisatie wordt belnvioed door
de mate waarin iemand visueel of verbaal georienteerd is, ervaring heeft met
boeken en een sterke voorkeur heeft voor een bepaald genre.

De volgende veronderstellingen kunnen worden geformuleerd:
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Vl:   Op basis van de cover kunnen fictie-boeken in afzonderlijke genres

(literaire, spannende of romantische boeken) worden. gecategoriseerd.

V2: Doordat covers gecategoriseerd worden naar een bepaald genre,

worden ze als soortgelijk gepercipieerd.
V3a: De cover communiceert het genre overeenkomstig de intentie van de

uitgever.
V3b: De titel is daartoe slechter in staat dan de afbeelding.
V4:   Veel-lezers zijn zekerder over hun genrecategorisatie dan weinig-

lezers.

V5a: De mate waarin iemand verbgal·geori0nteerd is, beTnvloedt de mate
waarin de titelbet genre communiceert.

/- .   .2 V5b: De mate waarin iemand visueel georiOnteerd is, beinvioedt de mate
t.2:«.

C-
waarin de afbeelding het genre-communiceell---

Affect dat resulteert uit categorisatie
Wanneer een cover gecategoriseerd is naar genre leidt dat tot een

initiale preferentie, dat wil zeggen, wanneer de cover wijst op een boek dat

typisch tot een bepaald genre behoort. Dit zal mogelijk vooral gelden wanneer

het desbetreffende genre overeenstemt met de genrevoorkeur van de
consument. Als het genre waartoe een cover gerekend wordt een geprefereerd

genre is, dan is de relatie tussen een typicaliteitsoordeel en initiale preferentie

positief. De relatie is negatief wanneer dat niet het geval is. Veronderstelling
zes luidt daarom:

V6: De mate waarin een als typisch voor een genre waargenomen cover de

initiale preferentie voor een boek bernvloedt, is afhankelijk van genre-
voorkeur.

Alvorens deze veronderstellingen te onderzoeken, wordt in het volgende

hoofdstuk de methodologie van dit onderzoek besproken.
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3       De methodologie van dit onderzoek
Dit hoofdstuk geeft een verantwoording van de aanpak en uitvoer van

dit onderzoek. Zij betreft de keuzes inzake het onderzoeksmateriaal, de
variabelen en de procedures die in de afzonderlijke deelstudies worden

gevolgd. De deelstudies liggen in elkaars verlengde. Ze volgen het

stapsgewijze proces waarin onze vraagstelling wordt beantwoord. Allereerst

leggen ze de relatie bloot lussen de cover en de categorisatie naar genre;

vervolgens wordt de relatie onderzocht van deze categorisatie - in zoverre zij
typisch voor een genre wordt geacht - met de initiale preferentie. Alvorens in te

gaan op een aantal aspecten van de operationalisatie van de variabelen

genrecategorisatie, typicaliteit en initiale preferentie, bespreken we het
onderzoeksmateriaal en de onderzoeksprocedure. De operationalisaties van de

onafhankelijke variabelen: leesfrequentie, visuele en verbale oriantatie en

genrevoorkeur worden in de desbetreffende studies besproken.

3.1 Onderzoeksmateriaal en algemene procedure

In de deelstudies is de cover van een boek het onderzoeksobject.
Verondersteld wordt dat genrecategorisatie en de vorming van een initiale

preferentie plaatsvinden op basis van de perceptie van de cover. De

gehanteerde genrecategorie6n in het allereerste stadium van het keuzeproces
zullen mogelijk verschillen van die welke later als criterium bij het kiezen van
boeken worden ingezet (cf. Leemans 1994). Vergeleken met het boek als
geheel, verschaft een cover weinig informatie om uit te maken tot welk genre
dat boek behoort. Maar in de vroegste fase van verwerking is veel informatie
ook niet nodig. In de vorige hoofdstukken is uitgelegd dat we ons richten op de
eerste fase van het keuzeproces waar op basis van een eerste indruk een boek
weI of niet verder in beschouwing wordt genomen. De inhoud van een boek

speelt in deze fase nog geen rol. De cover, en vooral of hij een genre
communiceert, is daarentegen mogelijk essentieel.
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Covers'van literaire en spannende boeken

Het presenteren van boeken aan proefpersonen is minder wenselijk
dan het presenteren van alleen covers. Door alleen covers aan te bieden,

voorkomen we dat de reactie van de proefpersonen wordt beinvioed door

informatie die aan bladeren, bekijken van de achterflap, enzovoorts, wordt

ontleend.

Ten behoeve van dit onderzoek zijn omslagen van literaire en

spannende boeken gekozen. Literaire en spannende boeken worden het meest

gekocht (TBO 1995; SBO 2000) en worden vaak in combinatie gelezen door

           mensen die
een hogere opleiding hebben genoten (Miesen en Stokmans

1998). Romantische boeken krijgen in tegenstelling tot literaire en spannende
l boeken minder de voorkeur van mensen met een hogere opleiding (Kraaykamp

1993;  Miesen en Stokmans 1998). Boeken van het romantische genre zijn

daarom buiten beschouwing gelaten. Daarbij kan er slechts een klein aantal

titels uit het enorme boekenaanbod aan de proefpersonen worden getoond. Het

te tonen aantal moet voor hen hanteerbaar blijven. Men moet zich niet

overvraagd voelen doordat een al te grote hoeveelheid covers beoordeeld moet

worden.

De spannende boeken bestonden in onze selectie voomamelijk uit
boeken uit het subgenre 'thriller' omdat de interesse voor dit subgenre onder

de Nederlandse boekenkopers aanzienlijk is: ongeveer 30% van alle lezers en

kopers leest thrillers (Kraaykamp 1993; Gids 1998/1999), wat hoger is dan de

belangstelling voor de overige spannende genres. De omslagen van literaire

boeken kozen we uit de rubrieken 'oorspronkelijk Nederlands literair proza' en

'vertaald literair proza'. Beide bestrijken subgenres en thema's die in de codes

van de boekenbranche niet verder worden gespecificeerd.
Om een zo objectief mogelijke selectie te maken uit het recent

verschenen fictie-aanbod, werden uit de desbetreffende genres boeken at

random geselecteerd uit 'Boekblad' - en weI uit de rubriek "nieuw verschenen
boeken" in het jaar 1996-1997. In dit vakblad voor de boekenbranche worden

titels ondergebracht in SBO (Stichting Speurwerk Boekenomnibus)-rubrieken:

literatuur, spannend en romantisch. Of zij inderdaad op de markt waren, werd
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geverifieerd op de thuispagina's van boeknet.nl. Daamaast werden drie titels

geselecteerd (cover 12,13 en  14 in Bijlage  10)  uit een eerdere studie naar de

waameming van boekomslagen (Piters 1996). Deze selectie leverde 30 titels

op: 15 van spannende en 15 van literaire boeken.

Een selectie recent gepubliceerde literaire en spannende boeken
De geselecteerde covers waren afkomstig van recent uitgegeven

boeken van volgens ons onbekende auteurs. Zoals in Hoofdstuk 2

verondersteld, is het zeer waarschijnlijk dat soortgelijkheid bij covers van

boeken van onbekende schrijvers wordt vastgesteld op basis van de titel en de

afbeelding. Niet op basis van de naam van de (onbekende) auteur. Die zal niet

met een genre geassocieerd worden.

Of men covers die in het onderzoek werden gebruikt terug kon voeren

op een auteur is getoetst in vooronderzoek. Vijf experts in de literatuur-

wetenschap en in consumentengedrag jegens cultuurproducten zoals fictie-

boeken, moesten aangeven in welke mate ze met de geselecteerde titels en

hun auteurs bekend waren. Hieruit bleek dat acht van de 30 titels bekend

waren. Van de boeken waarmee de experts niet bekend waren, is aangenomen

dat ze ook bij de proefpersonen onbekend waren. Deze aanname werd

gecontroleerd door rechtstreeks te vragen of de proefpersonen bekend waren

met het boek waarvan hen de cover vierd getoond.
19 van de 22 door de experts als 'onbekend' aangemerkte boeken

werden vervolgens geleend van boekhandel 'Gianotten' in Tilburg om

kleurenkopiean en -dia's van de covers te maken. Drie boeken waren immers

reeds in bezit (zie vorige paragraaf). In totaal ging het om 12 boeken die tot het

literaire en 10 die tot het spannende genre behoorden.

We hebben verondersteld dat titel en afbeelding afzonderlijk bijdragen
aan de mate waarin een cover typisch voor een genre wordt gevonden. Hiertoe

is aan de experts gevraagd of ze de titels als typisch voor het genre
beschouwden waartoe deze volgens hen behoorden. Op basis hiervan zijn drie
titels uitgekozen die als het meest typisch en drie die als het minst typisch
werden aangemerkt voor literatuur en voor spannend. Daarnaast is er van

-37-



beide genres een titel genomen welke qua typicaliteit in het midden scoorde.

Dit leverde 14 titels op, waarvan de covers werden gescand. Door manipulatie

van deze digitale representatie werd de auteursnaam en andere tekst op een

cover verwijderd en bleef de afbeelding over. 14 titels en 14 afbeeldingen zijn

daarop afzonderlijk op dia aan de proefpersonen aangeboden (zie Bijlage 8). In

dOn deelstudie zijn titels en afbeeldingen systematisch variarend aangeboden

(zie Bijlage 9 voor enkele voorbeelden). Hiermee kon het effect worden

nagegaan van elk van de onderdelen op het typicaliteitsoordeel. Deze

werkwijze is gangbaar in marketingonderzoek bij concepttesten. Bij deze vorm
van testen worden in het ontwikkelingsstadium van materii#le producten

consumentenoordelen verzameld over de ideean die aan dat product ten

grondslag liggen (Schoormans en De Bont 1995). Een 'concept' is de

representatie van een productidee in de vorm van een afbeelding, verbale

omschrijving, ruwe schets, tekening of model (De Bont 1992; Loosschilder

1998).
Voor ons ve rwijst 'concept' naar de cover van een boek bestaande uit

een bepaalde combinatie van titel en afbeelding en niet naar een totaal

productidee zoals bij het productontwerp van materiOle producten. De

procedure van concepttesten is echter dezelfde als de procedure die in dit

onderzoek gevolgd is (cf. Schoormans en  De Bont  1995). Door titel en

afbeelding systematisch te variOren en de ontstane combinaties aan

proefpersonen voor te leggen kan worden bepaald wat de bijdrage is van elk

afzonderlijk aan de mate waarin een combinatie typisch voor het genre wordt

gevonden.

Deelnemers aan het onderzoek

De proefpersonen waren allen student en vormden een

gelegenheidsteekproef. Door deze keuze worden de variabelen leeftijd en

opleiding zoveel mogelijk onder controle gehouden. Studenten zijn jonger en

hoger opgeleid dan andere consumenten. Als zij niet in staat zijn het genre

waartoe een boek behoort uit een cover op te maken, zal dat misschien ook

voor andere boekenconsumenten gelden.

-38-



Hiermee wordt niet gesuggereerd dat een mogelijk effect van de cover op de
initiale preferentievorming generaliseerbaar is tot iedere consument. Voor een

inzicht in de rol van de cover in het ontstaan van de relatie tussen categorisatie
en initiale preferentie, onderzoeken we het proces dat deze relatie tot stand

brengt in plaats van uitsluitend het effect (Calder, Phillips en Tybout 1981;

Mook 1983). Het proces van initiale preferentievorming gaat immers vooraf aan

het effect. Eerst dient vastgesteld te worden hoe fictie-boeken op basis van hun

cover worden gecategoriseerd (categorisatie-proces) en welke rol als typisch
voor een bepaald genre beschouwde boeken spelen bij het ontstaan van een

initiale preferentie. Dat is noodzakelijk voordat de grootte van het effect geschat

en gegeneraliseerd kan worden naar iedere boekenkoper. De nadruk in dit

onderzoek ligt dus op het beschrijven van de voorwaarden waaronder de cover

effect op initiale preferentie kan hebben, en niet op het voorspellen van (de

grootte van) dat effect.

Er is ook voor gekozen om de stimuli (de gekozen covers) toe te dienen

in een gecontroleerde onderzoeksomgeving. In kleine collegezalen - lokaties
-

waar de onderzoeken werden uitgevoerd - konden de mogelijke relaties van de

cover met de initidle preferentievorming worden onderzocht, terwijl storende

variabelen zoveel mogelijk werden buitengesloten.
Wanneer de cover van een boek als marketingcommunicatie-

instrument wordt beschouwd - zoals in dit onderzoek - vindt ons idee om

onderzoek uit te voeren in een gecontroleerde omgeving ondersteuning in een
artikel van Poiesz en Robben (1994). Zij onderzochten de effectiviteit van

advertentiesen concludeerden dat het vaststellen van effectiviteit beter in een

gecontroleerde dan in een natuurlijke omgeving kan worden onderzocht.

Algemene Procedure
In pilotstudies is nagegaan in hoeverre de vragenlijsten voldeden,

zowel qua lengte als qua soort vragen. Op basis van deze proefstudies werden

vragen aangepast of weggelaten om in de definitieve studies optimale
vragenlijsten te kunnen voorleggen. Een onderzoekssessie bestond uit twee

delen: een gedeelte waarin algemene vragen moesten worden beantwoord, en
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een deel met vragen waarmee de beoordeling van de covers werd

gereconstrueerd (zie Bijlage 1,2 e n 3).
De algemene vragen betroffen leesfrequentie en het genre waaruit men

het meest boeken las (genrevoorkeur). In de studie waarin het afzonderlijke

effect van de titel en de afbeelding op genrecategorisatie werd onderzocht,

werd aan de hand van een Likert schaal ook vastgesteld in welke mate men

visueel of verbaal was georunteerd bij de verwerking van informatie. Aan het

eind van de algemene vragenlijst kwamen demografische variabelen aan de

orde, zoals geslacht, leeftijd en opleiding. Leeftijd en opleiding waren, om de

eerder aangegeven reden, redelijk homogeen. Meer vrouwen dan mannen

hebben aan de onderzoeken deelgenomen. Uit onderzoek van Van Leeuwen

(1998) blijkt dat vrouwen gewoonlijk vaker dan mannen participeren in
onderzoek naar keuzegedrag inzake boeken.

In elke studie werden de dia's en/of kopiean van de omslagen

gepresenteerd in sessies waaraan drie tot elf personen deelnamen. De

gedachte hierachter was dat er met een kleine groep weinig distractie-effecten

zijn: men kan slechts door weinig andere deelnemers worden afgeleid. Een
andere reden om voor kleine groepen te kiezen was dat de proefpersonen, na

het bekijken van iedere dia, minder lang op elkaar hoefden te wachten bij het
beantwoorden van de vragen over de desbetreffende cover dan bij een grotere

groep. Aan het eind van de sessie ontving men een beloning in de vorm van
een boekenbon die in waarde varieerde tussen € 4,54 (Dfl 10,-) en € 6,81 (Dfl

15,-), afhankelijk van de duur van de sessie.

3.2      Operationalisaties van de afhankelijke variabelen
Centraal in dit onderzoek staan drie afhankelijke variabelen:

categorisatie, typicaliteit en initiale preferentie. Onderzocht wordt of een boek

op grond van zijn cover naar genre kan worden gecategoriseerd, in hoeverre

een cover als typisch voor het desbetreffende boek wordt gevonden en, in
hoeverre dat een eerste voorkeur voor het boek wekt.
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3.2.1    Genrecategorisatie en waargenomen soortgelijkheid
Het identificeren van een genre waartoe een boek gerekend kan

worden vergt het vermogen om vast te stellen in welke mate covers op dat punt
met elkaar overeenkomen. Waargenomen gelijksoortigheid en

genrecategorisatie worden verondersteld nauw aan elkaar gerelateerd te zijn
omdat waargenomen overeenkomst de kans bepaalt dat consumenten een

object zien als onderdeel van een bepaalde categorie. Wanneer objecten als

overeenkomstig of gelijk worden gezien, gelden ze in de ogen van de
waarnemer als onderdeel van dezelfde categorie, vooral wanneer ze als

overeenkomstig worden beschouwd met bekende onderdelen van de

desbetreffende categorie (Rips  1989).

Bij de meting van waargenomen soorlgelijkheid, op basis waarvan

consumenten boeken naar genre indelen, dient met de volgende punten

rekening te worden gehouden (Piters en Stokmans 1998):

1) Het soort objecten dat als soortgelijk wordt waargenomen. De objecten
die aan proefpersonen worden getoond, beTnvloeden de

(genre)categorisatie. Deze kan anders zijn of moeilijker of makkelijker
worden gevonden al naar gelang de geselecteerde objecten.

2) Met welke procedure meten we waargenomen soortgelijkheid?

3) Met welke procedure interpreteren we waargenomen soortgelijkheid in
temlen van genre?

Het doel van onderzoek bepaalt het soort objecten waarover gelijkheids-
oordelen - daarmee de genrecategorisatie - worden opgewekt. Wanneer een

onderzoeker ge'interesseerd is in de genres waaruit volwassenen tot voor kort

boeken hebben gelezen, zullen er andere categoriean genoemd worden dan

wanneer er wordt gevraagd naar het soort boeken dat ze als adolescent lazen.

De keuze van de objecten die in dit onderzoek gebruikt worden, is reeds

verantwoord in paragraaf 3.1.
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De meting van genrecategorisatie en waargenomen soortgelijkheid

Waargenomen soortgelijkheid kan op een directe en indirecte wijze

worden gemeten. Men kan rechtstreeks naar soortgelijkheid vragen: In

hoeverre lijken object A en B op elkaar? Deze metingen hebben het voordeel

dat er vooraf geen eigenschappen hoeven te worden geformuleerd om uit te
maken of objecten op elkaar lijken. Proefpersonen bepalen z lf, op basis van

hun eigen criteria, de gelijkenis tussen twee objecten om ze tot een soort te

rekenen. Een nadeel van een directe meting is dat de onderzoeker zo niet weet

of proefpersonen dezelfde criteria hanteren of dat ze voor alle te beoordelen

objectparen dezelfde criteria gebruiken. Wanneer proefpersonen gevraagd

wordt de omslagen van twee thrillers met elkaar te vergelijken kunnen andere

criteria worden gebruikt dan wanneer twee literaire boeken op basis van hun

omslag worden vergeleken.
Er zijn veel procedures waarmee waargenomen soortgelijkheid direct

kan worden gemeten (Coxon 1982). De meest gebruikelijke manier is

paarsgewijze vergelijkingen van gepresenteerde objecten te laten maken,

waarbij de mate van (on)gelijkheid wordt aangegeven op een vijf- of zevenpunts

schaal. Het aantal paarsgewijze vergelijkingen dat een proefpersoon moet
maken neemt sterk toe met het aantal objecten waartussen gelijkheid moet

worden vastgesteld. Bij 10 objecten moeten er 45 paren worden beoordeeld -

een zware taak. Dit is een nadeel van deze procedure; zij is alleen uitvoerbaar

wanneer de totale set paren wordt opgesplitst en iedere persoon 6dn set heeft

te beoordelen. Er worden dan dus geen grote individuele verschillen verwacht

in de beoordeling van een dergelijke hoeveelheid objecten. Bij boekcovers

wordt aan deze premisse niet voldaan omdat er grote individuele verschillen

zullen zijn in perceptie (cf. Leemans 1994).
In dit onderzoek zijn in de directe methode 22 covers meegenomen.

Hierdoor is het niet mogelijk alle paren aan te bieden, zodat hun eventuele

soortgelijkheid in twee stappen is vastgesteld. Eerst is gevraagd objecten die

men op elkaar vindt lijken te groeperen, vervolgens werden de objecten per
groep paarsgewijs met elkaar vergeleken. Een nadeel is dan dat de informatie

op basis waan/an objecten tot een groep zijn gecombineerd, wordt geintegreerd
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in de paarsgewijze vergelijking van de elementen uit de gevormde groepen. Om
dit op te vangen moesten de proefpersonen kenmerken aangeven op basis

waarvan ze covers tot een groep rekenden.

Indirecte metingen van waargenomen soortgelijkheid zijn attribuut gebaseerd -
in termen van beoordelingsdimensies. Proefpersonen beoordelen objecten op
vooraf gedefinieerde attributen op een semantische differentiaal of Likert-

schaal. De overeenkomst tussen twee objecten wordt dan bepaald door een
specifieke maat (Correlatie, Euclidische afstanden, etc.) die gebaseerd is op de

attribuutscores.

Het voordeel van deze benadering is dat attributen voor alle

proefpersonen hetzelfde zijn en niet tussen objecten variaren.

Een nadeel is dat alle attributen - waarop de gelijkheid tussen objecten
wordt vastgesteld - vooraf zijn gedefinieerd door de onderzoeker en mogelijk

afwijken van de attributen die een proefpersoon zelf zou gebruiken om
overeenkomst te bepalen. De attributen worden door de onderzoeker

gedefinieerd en moeten ook zo worden ge'interpreteerd door de proefpersoon.

In dit onderzoek worden beide methodes gevolgd. De indirecte methode is zeer

geschikt om vast te stellen of een typicaliteitsoordeel bestaat uit verschillende

beoordelingsdimensies. Men vraagt immers een bepaalde cover te typeren in
termen van de attribuutschaaltjes. Gekeken wordt of genres wezenlijk van
elkaar verschillen. De directe methode is zeer bruikbaar om vast te stellen

welke en hoeveel genrecategoriean gehanteerd worden. De boeken die tot een

bepaald genre gerekend worden, kunnen op hun typering verschillen en het is

zelfs mogelijk dat in sommige genres minder variaties geduld worden.

Waargenomen soortgelijkheid als basis voor genrecategorisatie van covers

Metingen van waargenomen soortgelijkheid zullen - afhankelijk van het
meetniveau - worden geanalyseerd met Multidimensional Scaling (MDS).
Meerdere gelijkheidsmatrices kunnen dan worden gecrei#erd. Een dergelijke
matrix kan worden geconstrueerd voor de genres afzonderlijk. Met INDSCAL,
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een gewogen Multidimensional Scaling procedure, kunnen de matrices van de

genres gelijktijdig geanalyseerd worden. Dit geeft een gemiddelde perceptuele
ruimte voor alle objecten. In deze ruimte zijn soortgelijk bevonden objecten zo

geprojecteerd dat de rangschikking van de afstanden tussen de objecten
maximaal correspondeert met hun rangschikking volgens de waargenomen

soortgelijkheid. Een perceptuele ruimte is aldus het resultaat van een analyse
die de perceptie van een productcategorie kenschetst in termen van een ruimte

die de relevante perceptuele dimensies illustreert door de plaats die de

producten (i.e., boekomslagen) in die ruimte krijgen toegekend (Urban en

Hauser 1980). Daar covers staan voor fictie-boeken uit een bepaald genre,

worden covers die in de perceptuele ruimte dicht bij elkaar liggen tot hetzelfde

genre gerekend.

De gewogen MDS procedure veronderstelt dat afzonderlijke genres
varieren in de belangrijkheid die de beoordelingsdimensies innemen in de

perceptie van de overeenkomsten tussen de covers. De informatie die uniek is

voor een genre (een groep als overeenkomstig gepercipieerde covers uit een

genre) wordt weergegeven door de gewogen ruimte W in overeenkomstige
dimensies. Verschillen tussen waargenomen soortgelijkheid worden op die
manier afgeleid uit de gewichten ('subject weights') die de waargenomen

genres kregen toegekend.
De perceptuele ruimte maakt het niet mogelijk uit te maken welke

covers tot hetzelfde genre kunnen worden gerekend. Deze informatie kan

worden verkregen door het uitvoeren van een clusteranalyse op de coilrdinaten

van de covers in de perceptuele ruimte. Op die manier worden covers

gegroepeerd op basis van gelijkheid in het scorepatroon. Om welk genre het

ging kan dan worden bepaald op grond van de NUGI-code van de in een

cluster opgenomen covers. Hiermee kan worden bepaald of de communicatie

van een genre succesvol verloopt.

Succesvolle communicatie

Wanneer boeken op basis van het omslag naar genre worden

onderscheiden, kunnen we ons afvragen in hoeverre het geidentificeerde genre
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overeenkomt met wat het omslag volgens de NUGI-code over het genre zegt.
Worden boeken gecategoriseerd als literatuur en spannend zoals de uitgever
dat bedoelde? Op basis van de cover kan men bijvoorbeeld concluderen dat
het om een spannend boek gaat, terwijl de uitgever het boek de NUGI-code

'literair proza' gaf. We zijn daarom nagegaan of de categorisatie van de
waamemer overeenstemt met het genre dat de uitgever wil communiceren. De

uitgever kent een titel een bepaalde NUGI-code toe. Wanneer een boek

volgens deze code tot de literatuur gerekend wordt, zou dit ook door de cover

gecommuniceerd moeten worden. Uitgever, boekverkoper en consument zijn

niet gebaat bij afwijkende interpretaties van de cover.

3.2.2   Operationalisatie van typicaliteit en initiale preferentie
Ons stapsgewijs gepresenteerde informatieverwerkingsmodel

(Hoofdstuk 2) omvat de veronderstelling dat een cover in meer of mindere mate

typisch voor een genre wordt gevonden. Typicaliteit is in de onderzoeksessies

geoperationaliseerd door te vragen hoe zeker men ervan was dat een cover

een bepaald genre communiceert - op een zevenpunts schaal. Onderzoek over

categorisatie wees uit dat de zekerheid waarmee men vindt dat een object tot
een categorie behoort, correspondeert met de perceptie van het object als

typisch voor die categorie (cf. Ozanne, Brucks en Grewal 1992).

Typicaliteit is daamaast geoperationaliseerd als de mate waarin een

cover als een voorbeeld van een genre werd gezien (gemeten op een

zevenpunts schaal). Deze operationalisatie wordt in de literatuur beschouwd als

een goede en reguliere meting van typicaliteit (cf. Rosch en Mervis 1975; Loken

en Ward 1990; Barnes en Ward 1995). Een correlatie-analyse van beide

metingen laat een sterke samenhang zien, wanneer alleen de titel of alleen de

afbeelding werd aangeboden: respectievelijk r= 0.75, p< 0.01 en r=0.80, p<
0.01. Ook wanneer titel en afbeelding systematisch gevarieerd werden

aangeboden was er een sterke samenhang: (r=0.71, p<0.01). Voor het
onderzoeken van de relatie tussen typicaliteit en initiale preferentie zijn daarom

beide metingen - van de mate waarin men er zeker van is dat de cover een

bepaald genre aangeeft en het oordeel dat de cover typisch is voor een genre -
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gebruikt om uit te vinden of onze eerste operationalisatie voldeed. Dit leidde tot

de constructie van ddn variabele: 'typisch voor een genre'.

Om uit te maken of de waarneming van een cover als typisch voor een genre
een initidle preferentie voor het desbetreffende boek oproept, is initiale

preferentie op drie manieren bevraagd, eveneens op een zevenpunts schaal:

de mate waarin de cover duidt op een interessant boek, de mate waarin men

meer informatie over het boek wenst en de mate waarin men het boek graag
zou willen lezen. Van deze vragen werd aangenomen dat ze de affectieve en

cognitieve transfer representeren op basis waarvan gedurende de PAR-fase

een initidle preferentie gevormd wordt.

3.3     Inhoud van de resultatenhoofdstukken
Uit de vorige hoofdstukken kan worden opgemaakt dat we gaan

onderzoeken of omslagen het genre communiceren waartoe een boek behoort

en dat consumenten dat volgens ons kunnen afleiden uit zowel de titel als de

afbeelding. Voorts werd een lineaire relatie gesuggereerd tussen de

waargenomen typicaliteit van een cover voor een genre en initi6 le preferentie.

Vanaf Hoofdstuk 4 zullen de resultaten worden gerapporteerd van drie studies.

Deze rapportage volgt niet de volgorde waarin deze studies zijn uitgevoerd. De
reden hiervoor is dat elk resultatenhoofdstuk zich richt op een aparte

onderzoeksvraag.

Hoofdstuk 4 gaat in op de vraag of genres van elkaar verschillen in de

vaststelling of een cover een genre communiceert en welke genres proef-

personen identificeren.

In Hoofdstuk 5 wordt gekeken of het genre door het omslag succesvol

wordt gecommuniceerd, dus of dit in overeenstemming is met het genre dat de

uitgever aan een boek toekende.

Hoofdstuk 6 geeft antwoord op de vraag of de titel en de afbeelding elk

afzonderlijk bijdragen aan de waameming van covers als typisch voor een

genre.
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Hoofdstuk 7 geeft inzicht in het effect van een typicaliteitsoordeel op de
initijj le preferentie.
Figuur 3.1 visualiseert in welke hoofdstukken de resultaten van de
veronderstelde relaties worden besproken.

Cover H 4; H 5 1
6 CategorisatieHS/ 7 - - - - - - -Titel

Afbeelding   Typicaliteit   Initiele preferentie
H 6 H 7

Figuur 3.1 Overzicht van de onderzochte relaties in de hoofdstukken 4,5,6 en 7.
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4       De typering van boekomslagen
In Hoofdstuk 2 hebben we gezien dat RIP-djmlcategorisatie een proces

is waarin verschillen en overeenkomsten tussen producten worden vastgesteld.

Dit gebeurt ook bij de categorisatie van fictie-titels. Het oordeel dat een boek tot

een bepaald genre behoort, is gebaseerd op de waargenomen gelijksoortigheid
van dat boek met andere boeken. Inzicht hierin is belangrijk omdat het genre
dat consumenten in de eerste fase van het keuzeproces aan boeken

toekennen leidt tot associaties met dat genre. Een cover wordt waargenomen

als horend bij een bepaald boekgenre. Zoals in Hoofdstuk 2 is geopperd, oefent

de mate waarin men leest daar mogelijk weinig invloed op uit. Van belang is
veeleer het genre dat lezers prefereren als ze een boek ter hand nemen. Dit

hoofdstuk doet verslag van twee deelstudies. Hierin wordt de veronderstelling
onderzocht dat de cover van het boek een genre communiceert.

De resultaten van studie 1 zijn volgens een indirecte methode

verkregen (zie Hoofdstuk 3). Zij laten zien in hoeverre proefpersonen aan de
hand van vooraf gedefinieerde attributen gelijksoortige dimensies vaststellen in

de typering van covers als staande voor de genres literatuur, spannend en
romantisch, of veel- of weinig-lezers verschillende resultaten boeken en of het

genre van voorkeur van invloed is op de typering van covers als soortgelijk.
Studie 2 rapporteert de resultaten van zulke waargenomen

genrecategorisatie volgens een directe methode. We gaan na in hoeverre

'literatuur' en 'spannend' als disjuncte genres worden onderscheiden en we

vragen ons af of er verschillen zijn te constateren in de fijnmazigheid van de

genretypering.

4.1        Studie 1: Soortgelijkheid op basis van typeringsdimensies
(een indirecte methode)

Soortgelijkheid wordt in deze studie vastgesteld op basis van een

attribuut beoordelingsprofiel. Hiermee wordt getracht de waargenomen

soortgelijkheid van omslagen volgens een indirecte methode vast te stellen.
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4.1.1      Proefpersonen

De proefpersonen (N=32) waren student aan de Katholieke Universiteit

Brabant (Tilburg). Zij namen vrijwillig deel aan deze studie door hun naam te

zetten op de intekenlijst op het mededelingenbord in 6dn van de gebouwen.
Een selectiecriterium voor deelname dat op de lijst stond vermeld was dat

deelnemers iii het jaar voorafgaand aan de studie (1996-1997) minimaal een

boek uit de genres literatuur, spannend of romantisch moesten hebben

gelezen.
De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 22.4 jaar (Sd=3.48).

Tabel 4.1 toont hun voorkeur voor literatuur, spannende of romantische

boeken. Er namen bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen aan het

onderzoek deel.

Tabel 4.1. Kenmerken van de proefpersonen (N=32).

Aantal Percentage

Vrouw                                        21                                         66

Man                                                                 11                                                              34

Voorkeur voor

literatuur                                  16                                                              50

spannend              6                        19

literatuur en
spannend              8                        25

romantisch                        2                                          6

Het aantal proefpersonen dat literatuur prefereert is groot. Dit komt overeen

met de algemene bevinding dat hoger opgeleiden in hoofdzaak de voorkeur

geven aan literatuur (Kraaykamp 1993; Miesen en Stokmans  1998).

4.1.2     Methode

Dertien willekeurig gekozen omslagen van de 22 geselecteerde boeken

(zie Hoofdstuk 3) zijn in kleur op dia aan de proefpersonen aangeboden. Het

ging hier om omslagen van boeken die de proefpersonen onbekend waren. Dit

-50-



is voor ieder omslag afzonderlijk gevraagd. Verondersteld werd dat deze
hoeveelheid voor iedere proefpersoon hanteerbaar zou zijn. Men zou zich niet
overvraagd voelen.  De  13 dia's geven omslagen van zes literaire en zeven

spannende boeken weer - overeenkomstig de NUGI-code.
ledere proefpersoon zat achter een tafel die ongeveer drie meter was

verwijderd van een wit scherm waarop de dia's werden getoond. Om de
proefpersonen te laten wennen aan de procedure kreeg men een proefdia te
zien. Vervolgens werd elke dia 10 seconden getoond met behulp van een
Kodak Carrousel diaprojector. Hierop was een timeraangesloten waarmee de

aanbiedingstijd constant kon worden gehouden. Aangenomen werd - mede op
basis van pilotonderzoek - dat 10 seconden aanbiedingstijd voldoende zou zijn
om uit te maken wat een cover communiceert. Tussen de presentatie van elke
dia was er ruimte om de vragen over het desbetreffende omslag te
beantwoorden. In iedere sessie werden de dia's in een andere volgorde
aangeboden om te controleren voor leer- en vermoeidheidseffecten.

Of proefpersonen een genre uit een cover kunnen opmaken is direct

bevraagd. Behalve als literatuur en spannend - onze geselecteerde omslagen -
konden ze mogelijk als romantisch worden beoordeeld. Vervolgens is de
typering van een cover achterhaald met een semantische differentiaal
bestaande uit 32 bipolaire attributen (zie figuur 4.2 en Bijlage 4). Hiermee kon

nagegaan worden of covers die gecategoriseerd werden naar een bepaald
genre meer gelijk gepercipieerd werden dan covers die aan een ander genre
werden gekoppeld. Een semantische differentiaal als operationalisatie van
waargenomen soortgelijkheid verschaft een eerste indicatie van mogelijk
waargenomen verschillen tussen beoordelingsdimensies. De attributen op de
schaal waren gebaseerd op Osgood's meetschaal van betekenis (Osgood,
Suci en Tannenbaum 1971) en de attitudeschaal van Batra en Ahtola (1990).
Beide schalen worden gebruikt ter typering van zeer uiteenlopende producten.
Ten behoeve van onze schaal zijn die attributen toegevoegd waarvan we
veronderstelden dat deze associaties met literatuur, spannend of romantisch
zouden oproepen (cursief gedrukt in Bijlage 4). Tabel 4.2 toont het aantal

proefpersonen dat de aangeboden omslagen heeft beoordeeld als literatuur,
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spannend en romantisch.

Tabel 4.2. Omslagen getypeerd als literatuur, spannend en romantisch (N=32*13).

Aantal Percentage

Omslagen
getypeerd als

literatuur 119                        29

spannend 245                        59

romantisch                       52                                        12

Uit Tabel 4.2 blijkt dat de getoonde boekomslagen door de proefpersonen het
minst frequent worden aangemerkt als romantisch en het meest vaak als

spannend. In de volgende paragraaf zullen we nagaan in hoeverre de

categorisatie naar genres teruggaat op verschillen.

4.1.3 Verschillen tussen beoordelingsdimensies
Onze eerste te exploreren hypothese luidt dat waargenomen

soortgelijkheid gebaseerd is op dezelfde beoordelingsdimensies ongeacht het

genre. De dimensies werden verkregen door invulling van de semantische

differentiaal en golden als interpretatie van de gronden waarop de omslagen

als soortgelijk werden waargenomen. Om na te gaan of deze interpretatie

verdedigd kan worden is een INDSCAL analyse (gewogen Multidimensional

Scaling) uitgevoerd met genre-aanduiding als groeperingsvariabele. Zo werden

tussen de dimensies voor ieder genre overeenkomsten berekend (Euclidische

afstand) die resulteerden in een gelijkheidsmatrix voor ieder genre (literatuur,

spannend en romantisch). De INDSCAL werd uitgevoerd voor vijf tot twee
dimensies.

Tabel 4.3 toont dat drie dimensies het waargenomen verschil tussen

literatuur, spannend en romantisch het best weerspiegelen.
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Tabel 4.3. Dimensies ter interpretatie van waargenomen verschillen tussen literatuur,

spannend en romantisch (N=32-13).

Dimensies Stress                                         R2

2 .28 .59

3 .19 .71

4 .15 .78

5 .11 .84

Bij twee dimensies gaat de stress-waarde flink omhoog. De gemiddelde stress

bij een oplossing in drie dimensies is daarentegen 0.19 (0.16 voor covers

aangemerkt als spannend, 0.21 voor covers gepercipieerd als literatuur en 0.21

voor romantisch aangemerkte covers). Dit is volgens Backhaus et al. (1990) en
Hair, Anderson en Tarthan (1987) een acceptabele fit. Verder neemt de

oplossing in drie dimensies gemiddeld 71% van de verklaarde variantie (RD
voor haar rekening (82% voor spannend, 69% voor literatuur en 63% voor

romantisch), wat substantieel is (Hair, Anderson en Tarthan 1987). Verschillen

tussen de genres werden weerspiegeld door een aparle weging van de

dimensies, wat kan worden afgeleid uit de 'subject weights' in Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Verschillen tussen spannend, literatuur en romantisch uitgedrukt in 'subject

weights' (N=32*13).

dimensies

weirdness
1             2            3          Index

Spannend 0.36 0.80 0.24 0.49

Literatuur 0.77 0.23 0.23 0.42

Romantisch 0.53 0.27 0.52 0.38

Totaal belang
van elke dimensie 0.33 0.26 0.13

Uit Tabel 4.4 kan worden opgemaakt dat dimensie 1 het meest belangrijk is
voor literatuur (0.77), terwijl dimensie 2 dat voor spannend is (0.80). Het
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romantische genre is het meest van belang bij de eerste en derde dimensie

(0.52). De relatief grote verschillen in 'subject weights' bij literatuur en

spannend op dimensie 1 en 2 duiden erop dat de desbetreffende genres als

onderling verschillend worden waargenomen. De weirdness index laat

eveneens zien dat de genres spannend, literatuur en romantisch op basis van

de cover als verschillend worden waargenomen. De desbetreffende waarden

verschillen van nul. Het verschil tussen de genres is goed te zien in figuur 4.1.

Afgeleide Subject Weights Individuele

verschillen (gewogen) Euclidische afstand model

9 --
.8

7  

Dimensie 2  '6
.5

.4
3

3  2

.8 .7        5  6 5 .4

Dimensie 1 ·4 .3    Dimensie 3

Figuur 4.1. Waargenomen verschillen tussen genres.

Figuur 4.1 visualiseert Tabel 4.4. We zien dat de genres literatuur, spannend
en romantisch als verschillend van elkaar worden gepercipieerd in de zin dat de

onderliggende beoordelingsdimensies verschillen. Onze veronderstelling wordt

dus verworpen: de omslagen worden op verschillende gronden als soortgelijk
beoordeeld. Enig inzicht in hoeverre de omslagen dan als soortgelijk worden

getypeerd kan worden afgelezen uit figuur 4.2.
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Figuur 4.2. Attribuut gemiddelden in slangenprofiel.

Figuur 4.2 geeft op basis van de attribuutgemiddelden een indicatie in hoeverre

de drie genres op welke attributen als verschillend worden waargenomen.

In de volgende analyses leggen we het accent op de genres literatuur

en spannend, omdat er slechts twee proefpersonen zijn met een voorkeur voor

het romantische genre en maar 52 observaties waarbij covers als romantisch

worden aangemerkt (zie de Tabellen 4.1 en 4.2).

4.1.4 Verschillen tussen veel- en weinig-lezers in typerings-
dimensies

Wanneer we ervan uitgaan dat een omslag het genre communiceert

ongeacht of men veel of weinig leest, volgt daaruit:

H2: Soortgelijkheid bij literatuur en spannend zoals waargenomen door
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H2: Soortgelijkheid bij literatuur en spannend zoals waargenomen door
veel- en weinig-lezers is gebaseerd op dezelfde beoordelings-

dimensies.

Om deze veronderstelling te kunnen nagaan is in de algemene vragenlijst -
ingevuld v66r de evaluatie van de covers - gevraagd naar de frequentie

waarmee men boeken leest. Deze gesloten vragen waren afgeleid van studies

waarin leesomvang was geoperationaliseerd (Tellegen en Catsburg 1987;

Koolstra en Van der Voort  1996; en naderhand in Stokmans  1999). De vragen

luidden: 'Hoe lang lees je gemiddeld in een boek?', 'Wanneer las je voor het

laatst in een boek?' en 'Hoeveel boeken heb je het afgelopen jaar gelezen?'.

De Cronbach's Alpha voor deze vragen was 0.85, zodat de antwoorden zijn

gecombineerd in de variabele 'leesfrequentie'. Deze variabele had waarden die

in range varieerden van 4 tot 22, een gemiddelde waarde van 16.87 en een

standaard deviatie van 4.56. Op basis van hun leesfrequentie zijn de

proefpersonen onderverdeeld in veel- en weinig-lezers. De waarden boven de

mediaan (18) indiceerden de veel-lezers en die onder de mediaan de weinig-

lezers.

Vervolgens is, op basis van de leesfrequentie en van het genre dat

men uit een cover afleidt, een variabele geconstrueerd. Deze variabele omvatte

vier groepen:

1) Weinig-lezers die een cover aanmerken als horend bij een spannend boek;

2) Weinig-lezers die een cover aanmerken als horend bij een literair boek;

3) Veel-lezers die een cover aanmerken als horend bij een spannend boek;

4) Veel-lezers die een cover aanmerken als horend bij een literair boek.

Tabel 4.5. toont het aantal observaties per groep waardoor een omslag

gekarakteriseerd wordt als horend bij een spannend of bij een literair boek.
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Tabel 4.5. Leesfrequentie en genretypering (N=32*13-52).

Observaties Percentage

Weinig lezers/omslag als spannend 139               38

Weinig lezers/omslag als literatuur                  65                                  18

Veel lezers/omslag als spannend 106 29

Veel lezers/omslaq als literatuur                54                          15

Uit Tabel 4.5 kan worden opgemaakt dat de gepresenteerde omslagen vaker
worden gezien als horend bij een spannend dan als horend bij een literair boek.

Zowel veel- als weinig-lezers vinden dat de omslagen meer tot het spannende

genre behoren dan tot literatuur, de weinig-lezers wat meer dan de veel-lezers.

Om te kijken of de leesfrequentie naast genre van invloed is op de

waargenomen soortgelijkheid is een zelfde analyse uitgevoerd als in de vorige

paragraaf, maar nu met de vier groepen die zodven zijn onderscheiden. Ook in

dit geval is de INDSCAL uitgevoerd voor vijf tot twee dimensies.

Tabel 4.6 toont de dimensies met de gemiddelde stresswaarden ter

bepaling van de dimensionaliteit die ten grondslag ligt aan de typering van de
genres.

Tabel 4.6. Gemiddelde stresswaarden voor de INDSCAL op basis van leesfrequentie
en genre (N=32*13-52).

Dimensies Stress                                        R,

2 .27 .63

3 .20 .70

4 .16 .74

5 .13 77

Zoals Tabel 4.6 weergeeft, is er opnieuw gekozen voor een drie-dimensionele

oplossing. De vier- en vijf-dimensionele oplossingen bieden weliswaar een

betere fit maar de stresswaarde gaat pas echt omhoog bij twee dimensies. Het
verschil ten opzichte van de andere dimensies is hier het grootst.
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De gemiddelde stress van 0.201 bij een R2 van 0.702 is acceptabel (Hair,

Anderson en Tarthan 1987). Verschillen in de mate waarin veel- en weinig-

lezers tussen literatuur en spannend onderscheiden, is af te lezen uit de

'subject weights' in Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Verschillen tussen spannend en literatuur op basis van leesfrequentie en
genre uitgedrukt in 'subject weights' (N=32*13-52).

dimensies

weirdness
1            2            3          Index

Weinig-lezers/omslag
als spannend 0.78 0.34 0.21 0.39

Weinig-lezers/omslag
als literatuur 0.20 0.68 0.45 0.45

Veel-lezers/omslag
als spannend 0.79 0.25 0.23 0.45

Veel-lezers/omslag
als literatuur 0.33 0.53 0.43 0.29

Totaal belang
van elke dimensie 0.34 0.23 0.12

De weirdness index toont aan dat er inderdaad verschillen bestaan tussen de

groepen. De desbetreffende waarden verschillen van nul. Uit Tabel 4.7 kan

verder worden opgemaakt dat dimensie 1 het meest van belang is voor de
lezers die een omslag als horend bij een spannend boek aanmerken, ongeacht
of ze veel of weinig lezen. Dimensie 2 daarentegen, speelt een grote rol bij de
veel- en weinig-lezers die een omslag als onderdeel van een literair boek

beschouwen. Hetzelfde patroon komt naar voren bij dimensie 3: ook hier is de

mate waarin men leest nauwelijks van invloed op de typering van een omslag
als onderdeel van een spannend of literair boek.

1 0.18 bil weinig-lezers/omslag als spannend, 0.19 bij weinig-lezers/omslag als

literatuur, 0.20 bij veel-lezers /omslag als spannend en 0.22 bij veel-

lezers/omslag als literair.

2      Respectievelijk. 0.77,0.72,0.73,0.57.

-58-



Figuur 4.3. visualiseert dat de omslagen die door beide groepen lezers als

horend bij een spannend boek worden waargenomen (groep 1 en 3) in de
perceptuele ruimte dicht bij elkaar liggen. Hetzelfde geldt voor de omslagen die
door veel- en weinig-lezers als onderdeel van een literair boek worden

gepercipieerd (groep 2 en 4).

Afgeleide Subject Weights Individuele

verschillen (gewogen) Euclidische afstand model

8--

7                               
  2 

·.                                                               4
0

Dimensie 2  .5

.9     3
3

.3          0

.9.87                            5.6.5 4 .3    .4

Dimensie 1 .32        2 Dimensie 3

Figuur 4.3. Waargenomen verschillen tussen genres en de mate waarin
men leest

4.1.5 Verschillen tussen genrevoorkeuren
Ook is verondersteld dat de voorkeur die iemand voor een genre heeft

van invloed is op de categorisatie die op basis van een omslag wordt

ondemomen. Dit wordt uitgedrukt door de volgende hypothese:

H3: De beoordeling van covers als horend bij literaire of spannende boeken

is, bij een specifieke voorkeur voor een genre, gebaseerd op
verschillende beoordelingsdimensies.
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Ter verkenning van deze hypothese is een nieuwe variabele geconstrueerd uit

het genre dat men prefereert en het genre dat een cover volgens de

proefpersonen communiceert. Deze variabele omvat zes groepen:

1) Proefpersonen met een voorkeur voor spannend die een omslag als horend

bij een spannend boek zien;

2) Proefpersonen met een voorkeur voor literatuur die een omslag als horend

bij een spannend boek zien;

3) Proefpersonen met een voorkeur voor beide genres die een omslag als

horend bij een spannend boek zien;

4) Proefpersonen met een voorkeur voor spannend die een omslag als horend

bij een literair boek zien;

5) Proefpersonen met een voorkeur voor literatuur die een omslag als horend

bij een literair boek zien, en:

6) Proefpersonen met een voorkeur voor beide genres die een omslag als

horend bij een literair boek zien.

Tabel 4.8. toont het aantal observaties per groep.

Tabel 4.8. Genrevoorkeur en genreperceptie (N=32*13-69).

Voorkeur/genreperceptie Observaties Percentage

spannend/omslag als spannend             45                          13

literatuur/omslag als spannend 123                36

beide/omslag als spannend                    63                            18
spannend/omslag als literair                  25                            7

literatuur/omslag als literair                         60                                  17

beide/omslaq als literair                       31                            9

De grootste groep is die welke literatuur prefereert en de omslagen waameemt

als horend bij een spannend boek. Kijkend naar Tabel 4.8 lijkt het erop dat een

omslag vaker als spannend wordt aangemerkt dan als literatuur.
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Om te kijken of genrevoorkeur daadwerkelijk de waargenomen soortgelijkheid
bel'nvloedt, is de net besproken analyse opnieuw uitgevoerd, nu met de

genrevoorkeur/perceptie variabele als groeperingscriterium. Wederom is een

oplossing berekend in vijf tot twee dimensies.

Tabel 4.9 toont de dimensies met de gemiddelde stresswaarden ter

bepaling van het aantal dimensies.

Tabel 4.9. Gemiddelde stresswaarden voor de INDSCAL met genrevoorkeur

(N=32*13-69).

Dimensies Stress                                         R2

2 .31 .50

3 .23 .56

4 .19 .61

5 .16 .65

De gemiddelde stress bij een drie-dimensionele oplossing is 0.233 bijeen R2

van 0.56: Hoewel de stresswaarde geen al te beste fit weergeeft - Hair,

Anderson en Tarthan (1987) - is gekozen voor een oplossing in drie dimensies.

Hiervoor kan de volgende reden worden aangevoerd: het verschil in

stresswaarde tussen de oplossing met twee en drie dimensies is twee keer zo

groot als het verschil in stresswaarde tussen de oplossing met vier dimensies

(waar R2=0.61) en die met drie dimensies.

Verschillen in het beoordelingsprofiel tussen literatuur en spannend op

grond van genrevoorkeur en genreperceptie, kunnen worden afgeleid uit de

'subject weights' in Tabel 4.10.

3         0.24 bij groep 1, 0.20 bij groep 2,0.22 bij groep 3,0.29 bij groep 4,0.20 bij
groep 5, en 0.23 bij groep 6 (zie pagina 60 voor de onderscheiden groepen).

4        Respectievelijk: 0.49,0.71, 0.63,0.27, 0.70, en 0.55.
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Tabel 4.10. Verschillen tussen spannend en literatuur op basis van de voorkeur en het

typeren naar genre uitgedrukt in 'subject weights' (N=32*13-69).

dimensies

weirdness

Voorkeur                                 1                2 3 Index

1 spannend/omslag als

spannend 0.51 0.40 0.26 0.12

2 literatuur/omslag als

spannend 0.74 0.33 0.21 0.42

3 beide/omslag als

spannend 0.67 0.34 0.26 0.31

4 spannend/omslag als
literair 0.26 0.33 0.31 0.22

5 literatuur/omslag als
literair 0.25 0.70 0.39 0.40

6 beide/omslag als literair 0.32 0.47 0.48 0.31

Totaal belang van elke
dimensie 0.25 0.20 0.11

In Tabel 4.10 toont de weirdness index dat de groepen van elkaar verschillen.

De desbetreffende waarden verschillen van nul. Dimensie 1 is het meest van

belang bij omslagen die als horend bij spannende boeken worden aangemerkt,

ongeacht voorkeur. Voor de tweede dimensie zien we differentiatie op basis

van preferentie. Het verschil tussen literatuur en spannend wordt minder

geaccentueerd door lezers van spannend en veel sterker door lezers van

literatuur. Dimensie 2 is het meest van belang bij omslagen die als eigen aan
literaire boeken worden gezien, met name bij literatuurliefhebbers en

liefhebbers van beide genres. De derde dimensie laat zich minder goed

benoemen, maar is ook de minst belangrijke.

Figuur 4.4. visualiseert dat de omslagen die de proefpersonen als eigen
aan spannende boeken aanmerken (groep 1,2 e n 3)i n d e perceptuele ruimte

dicht bij elkaar liggen. Voor de omslagen die door de proefpersonen als eigen
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aan literaire boeken worden gepercipieerd (groep 4,5 en 6) geldt dat daarin

meer differentiatie is. Dit is vooral toe te schrijven aan proefpersonen die
literatuur prefereren (groep 5 met subject weight 0.70). Liefhebbers van

literatuur lijken afwijkende beoordelingsdimensies te hebben. De

beoordelingsdimensies voor literatuur en spannend verschillen het meest voor

liefhebbers van literatuur en het minst voor liefhebbers van spannend.

Afgeleide Subject Weights Individuele

verschillen (gewogen) Euclidische afstand model

.8

5
.7                                                                  0

.6

Dimensie 2
6

.5                                                                       a

.4  2 3
4

.8                                                         07         A ·-
.6.54 ,3 1

Dimensle 1 ·3 .2   Dimensie 3

Figuur 4.4. Waargenomen verschillen tussen genres en genrevoorkeur.

De resultaten van studie 1 laten zien dat onze proefpersonen gelijksoortige
dimensies hanteren in de typering van covers als literatuur, spannend en
romantiek, en dat het daarbij niet uitmaakt of men veel of weinig leest.

Liefhebbers van literatuur lijken daarentegen grotere verschillen te hanteren.

4.2 Studie 2: Soortgelijkheid op basis van de cover volgens de

directe methode
In deze studie wordt de veronderstelling onderzocht in hoeverre het

onderscheid tussen spannend en literatuur, zoals gebleken uit de resultaten

van studie 1, inderdaad afhankelijk is van de bestaande genrevoorkeur. Hiertoe
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is gebruik gemaakt van de directe methode. Om dit te onderzoeken, zijn de
oorspronkelijk gekozen 22 covers als kleurenkopiean in een map aan de

deelnemers van deze studie gepresenteerd. Dit waren andere proefpersonen
dan in studie 1. In totaal duurde de sessie ongeveer een uur.

4.2.1 Proefpersonen
De proefpersonen van deze studie (N=46) waren allen student en

werden geworven aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg). Zij namen

vrijwillig deel en voldeden aan de eis gedurende het afgelopen jaar (1998-1999)

minimaal een fictie-boek (uit willekeurig welk genre) te hebben gelezen. Hun

gemiddelde leeftijd was 21.6 jaar (sd=3.90). Vrouwelijke studenten waren  in de

meerderheid (80% tegen 20%). Dit grote verschil in deelname kan worden

verklaard vanuit de algemene bevinding dat vrouwen meer lezen dan mannen

(Van Leeuwen  1998). De oververlegenwoordiging van vrouwen in onze studies

is derhalve van ondergeschikt belang voor de interpretatie van onze resultaten.

Tabel 4.11 geeft de verdeling naar geslacht en genrevoorkeur weer.

Table 4.11 Kenmerken van de proefpersonen (N=46).

Aantal Percentage

Vrouw                                         37                                       80

Man                                              9                                        20

Voorkeur voor

literatuur                       26                                           57

spannend             7                       15

literatuur en
spannend            13                       28

4.2.2 Methode
De 22 boekomslagen waren afkomstig uit, destijds, recent

gepubliceerde boeken uit het fictie-aanbod. Ze waren gekozen uit een initidle

selectie van 30 titels uit de SBO (Speurwerk Boekenomnibus)-rubrieken
literatuur en spannend in 'Boekblad'.
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De gegevens van groepjes van drie tot vier proefpersonen zijn gedurende twee
weken in november 1998 verzameld. Voordat een proefpersoon de map met de
22 covers ontving, moest deze een algemene vragenlijst invullen met daarin

een vraag over de mate waarin men literaire, spannende en romantische
boeken las. Daarna moest de hoofdtaak worden uitgevoerd. Deze bestond uit

het bekijken van de covers en het onderbrengen van als gelijksoortig
waargenomen covers in dan stapel - covers die volgens de proefpersoon tot
hetzelfde genre gerekend konden worden. De proefpersonen mochten
maximaal 10 stapels maken zodat overeenstemming tussen de stapels

makkelijk kon worden afgelezen. Tot slot moest men kenmerken opschrijven op
basis waarvan covers tot een bepaalde stapel werden gerekend (zie Bijlage 5).
Elke proefpersoon kreeg de map met covers in dezelfde volgorde aangeleverd.

4.2.3   Fijnmazigheid van de genre-indeling
In deze paragraaf onderzoeken we de veronderstelling of de

aanduidingen "literatuur' en "spannend" gebruikt worden bij het maken van

onderscheid in het boekenaanbod. We concentreren ons hier op verschillen die

maken dat "literatuuf' en "spannend" als aparte genres worden gepercipieerd.
Tabel 4.12 geeft aan hoe vaak twee covers weI of niet bij elkaar in een

groepje geplaatst zijn. Hoe lager de getallen in de Tabel, des te homogener de

indeling in groepjes. In dat geval plaatst iedereen twee covers bij elkaar in een

groepje. De mate waarin covers volgens de proefpersonen op elkaar lijken kan
worden bepaald door de getallen in de Tabel af te trekken van de omvang
(N=46) van de steekproef. De covers c (S) en r (L), bijvoorbeeld, worden als

zeer verschillend waargenomen omdat slechts twee proefpersonen (46-44=2)
ze tot dezelfde groep rekenden. Covers o (S) en q (S) worden in hoge mate
waargenomen als soortgelijk omdat 29 proefpersonen (46-17=29) ze in
dezelfde groep onderbrengen. De meesten kenden elk van een paar covers toe
aan een verschillende groep. Dit geeft aan dat literatuur (L) en spannend (S)
als verschillend worden gezien.
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Table 4.12. Waargenomen (on)gelijkheden tussen literatuur en spannend (N=46).

S L S S L S S S L S S L L L S L S L L L S S
Cover a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
S a O
L   b    46 0
S  c    37 46 0
S d 23 44 39  0
L e 38 36 32 36 0
S f 44 44 35 44 41 0
S g 31 46 41 30 42 27 0
S h 27 43 31 32 42 46 38 0
L i 46 38 45 46 424546440
S j 20 46 39 21 37 46 34 29 46 0
S k 24 45 40 10 3745 32 31 46 21 0
L I 45 30 42 46 41 45444215 45 45 0
L m 46 26 44 46 38 46464512464616 0
L n 45 29 45 44 41 46 46 43 22 44 44 21 36 0
S  0    45 27 44 46 40 46 46 46 16 46 46 20 11 19 0
L P 39 31 42 41 40434244174142232024200
S q 43 31 45 44 43 45 46 45 17 43 45 22 21 21 17 16 0
L   r    45 40 44 46 43 30 38 44 38 43 45 39 39 41 38 39 35 0
L   s    40 40 41 36 43 46 42 40 31 33 37 30 34 34 36 34 29 40 0
L t 41 32 37 42 38 44 41 41 27 44 43 27 25 34 25 30 34 38 36 0
S       u          1 9   46   30   23   40  44  35  23  44  21  25  46  46  45  46  40  44  46  37  4 2 0
S V 18  45  33  16  36 44 30 25 44 26 21 46 46 45 46 38 44 46 38 43 170
a,b etc. = cover 1 tot en met 22
S= Spannend boek
L= Literair boek

In Tabel 4.12 indiceren de hoofdletters L en S dat covers bij literaire of bij

spannende boeken horen. Of een cover tot de literatuur of tot het spannende

genre behoort is - zoals in Hoofdstuk 3 vermeld - gebaseerd op de NUGI-code,

die aan een boek wordt toegekend ter identificatie van het genre.

De beslissing om een cover tot ddn van beide genres te rekenen ('L' of

'S' in de meest linkse kolom en bovenaan de Tabel) is dus genomen op basis

van de NUGI-code van het desbetreffende boek. Dit zegt niets over de mate

waarin onze proefpersonen de door hen geconstateerde verschillen en

overeenkomsten tussen covers waamemen als relevant voor het onderscheid

tussen spannende en literaire boeken. We vroegen ze weliswaar om de

geconstateerde verschillen te benoemen, wat een sterk uiteenlopend bestand

opleverde aan - soms idiosyncratische - typeringen. Maar alle typeringen

hadden betrekking op veronderstelde eigenschappen van het leesmateriaal -
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niet op die van de cover. Geen van de gebezigde typeringen had bijvoorbeeld

betrekking op de kleur van het omslag, of de objecten of mensen die waren

afgebeeld. Al is de classificatie van de omslagen naar genre (L en S) niet van
onze proefpersonen afkomstig, in tweede instantie zal door een clusteranalyse
bepaald worden in hoeverre de gemaakte groepen overeenkomen met de

aanduidingen 'L' en 'S' gebaseerd op de NUGI-code. Is deze overeenkomst

aanzienlijk, dan ondersteunt dat onze veronderstelling dat de (idiosyncratische)
benoemingen van de verschillen tussen omslagen gecategoriseerd mogen

worden als betrekking hebbend op het verschil tussen de genres 'literaire' en

'spannende' boeken.

Wanneer we de geobserveerde frequenties in Tabel 4.12 afzetten

tegen de verwachte frequenties waarmee proefpersonen totaal verschillen in de

mate waarin ze covers lot een bepaald genre rekenen (de nul hypothese), is de

corresponderende range van het aantal personen per cel dat aan deze

verwachting beantwoordt  13 tot 33 (gebaseerd op een significantie-niveau van

5%). Dit betekent dat alleen de coverparen die in deze range vallen als

heterogeen worden waargenomen. Deze range geldt voor 61 van de 253 cellen

in Tabel 4.12; oftewel: voor 24% van de coverparen is een significant verschil in

de waargenomen soortgelijkheid door de proefpersonen. Voor 76% is er dus

geen significant verschil. Dit wijst op homogeniteit in de vaststelling tot welk

genre een boek op basis van de cover behoort.

Wanneer we nagaan of "literatuur" en "spannend" verschillen in termen van

heterogeniteit in perceptie, kunnen we per genre de gemiddelde gelijkheid
berekenen. Dit gemiddelde is verkregen door het aantal cellen per cover die

binnen de range  13 en 33 vallen, op te tellen en te delen door het totale aantal

covers voor ieder genre. Voor cover a, bijvoorbeeld, vallen zeven cellen binnen

deze range en cover a behoort volgens NUGI tot het spannende genre. In

totaal zijn er 12 boekomslagen van het spannende genre en  10 die volgens de
NUGI-code tot literatuur behoren. Het optellen van de cellen voor spannend

gedeeld door 12 resulteert in een gemiddelde van 2.66. Bij literatuur zien we

een gemiddelde van 2.90. Hypothese 1 (p. 65) wordt ondersteund omdat er
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voor het merendeel sprake is van homogene perceptie. Dit impliceert dat de
mate waarin men overeenkomsten tussen covers ziet in de genres literatuur en

spannend ongeveer gelijk is.

Waargenomen soortgelijkheid en genrevoorkeur

Hypothese 2 voor deze studie luidt dat de mate waarin covers als

soortgelijk worden waargenomen beTnvloed wordt door genrepreferentie.

Hiertoe is een variabele 'genrevoorkeur' geconstrueerd die de voorkeur voor

spannend of literatuur aangaf, al naar gelang welk genre het meest werd

gelezen. Deze variabele representeerde drie groepen proefpersonen:

liefhebbers van spannend (proportie spannend > 0.75). De tweede groep

bestond uit literatuurliefhebbers (proportie literatuur > 0.75) en de derde groep

uit liefhebbers van literatuur en van spannende boeken (beide proporties <

0.75). Voor ieder geprefereerd genre werd een soortgelijkheidsmatrix

geconstrueerd - zoals in Tabel 4.12 (gegevens zijn afstanden, vorm=

symmetrisch vierkant) - om verschillen vast te stellen in de genres die door

liefhebbers van literatuur, van spannend en van beide genres, worden

gehanteerd.

De analyse vond plaats met INDSCAL. Deze analyse werd in vijf tot

twee dimensies uitgevoerd en leverde op dat drie dimensies het verschil in

soortgelijkheid goed weergeven, zoals kan worden afgelezen uit Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Gemiddelde stresswaarden voor INDSCAL met genrevoorkeur (N=46*22).

Dimensies Stress                                     R2

2 0.23 0.79

3 0.17 0.84

4 0.14 0.85

'                         5 0.12 0.89

Uit Tabel 4.13 blijkt dat bij twee dimensies de stresswaarde aanzienlijk omhoog

gaat in vergelijking tot de drie-dimensionele oplossing. De derde dimensie heeft

ten opzichte van de vier en vijf dimensionele oplossing nog steeds een goede
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fit voor een verklaring van verschillen in waargenomen soortgelijkheid

(Backhaus et al. 1990). De gemiddelde stress voor de oplossing in drie
dimensies is 0.17 (0.18 voor spannend, 0.13 voor literatuur en 0.20 wanneer er
geen voorkeur is voor dan van beide genres).De R2 tussen de ongelijkheden

en de afstanden is gemiddeld 0.84 (0.83 bij een voorkeur voor spannend, 0.90

bij literatuur en 0.79 wanneer men indifferent is tegenover spannende boeken

of literatuur). Deze waarden zijn meer dan voldoende (Backhaus et al. 1990;
Hair, Anderson en Tarthan 1987).

De verschillen tussen personen met onderscheiden genrevoorkeur kan
worden afgelezen uit de 'subject weights' in Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Verschillen in genrevoorkeur en waargenomen soortgelijkheid (N=46*22).

Dimensies

weirdness
1           2            3            Index

Liefhebbers van
spannend 0.63 0.52 0.39 0.09

Liefhebbers van
literatuur 0.73 0.48 0.38 0.05

Liefhebbers van
spannend en
literatuur 0.71 0.46 0.27 0.12

Totaal belang van
elke dimensie 0.48 0.24 0.12

Op basis van de weirdness index kan worden geconcludeerd dat genre-
voorkeur geen verschil veroorzaakt in de kans dat iemand twee covers als gelijk
ziet. Genrevoorkeur heeft dus geen invloed op de categorisatie naar genre. De
weirdnesswaarde van de drie dimensies verschill slechts weinig van nul.

Hypothese 2 kan worden verworpen.

Genreonderscheid

De vraag kan worden gesteld of "literatuuf' en "spannend" de

categoriean zijn die onderscheiden worden op basis van de aangeboden
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omslagen, zoals in studie 1 werd beweerd. Met een clusteranalyse van de
coverco6rdinaten in de INDSCAL oplossing is onderzocht welke covers als

soortgelijk worden waargenomen. De clusteranalyse is uitgevoerd met Ward's

methode. Tabel 4.15 geeft het dendogram met de clustering van covers die als

soortgelijk worden beschouwd.

Table 4.15. Dendrogram op basis van Ward's methode.

C A S E    0         5 10 15 20 25

Label Num 1    1

L   13   -+
S  15   -+
L 14 -+-+
L    9   -+ I
S 17 -+ +-------+

1    L 16 -+ I       I
L 12 -+-+
L   20   -+         I                                     I
S    3   ---+-------+                                       I
L 19 ---+                                               I
S    6   -+-+                                               I
L   18   - +1                     1                       I
S    7   ---+                      I                        I
S    4   -+                       I                       I
S 11 -+-+                      1                         1
S 22 -+ I                     I

2 S 1   -+ +---------+           I
S   10   - +I         I           I
S 21 -+-+
S    8   -+           I
L    2   ---+---------+
L    5   ---+

L= Literair boek
S= Spannend boek

Er zijn twee clusters met als soortgelijk beschouwde covers. Ze staan in de

Tabel aangegeven met de cijfers 1 en 2. De genres in cluster 1 zijn vet gedrukt.

Cluster 1 bevat de covers die voomamelijk aan literaire boeken werden

toegekend volgens NUGI (de nummers 13, 14, 9,16, 12, 20 en 19). De covers

van cluster 2 (de nummers 6, 7, 4, 11, 22,1, 10, 21 en 8) maken volgens de

NUGI-codering hoofdzakelijk deel uit van het spannende genre. De covers met

de nummers 15,17 en 3 in cluster 1 en de covers met de nummers 18,2 en 5

zijn de outsiders in de twee clusters. Los van deze outsiders wordt

geconcludeerd dat de covers in deze studie goed te onderscheiden zijn naar

"spannend" en "literatuuf', wat overeenstemt met de veronderstelling van de
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eerste studie volgens de indirecte methode. Inspectie van Tabel 4.12 levert op
dat de zes covers die niet tot de clusters behoren - de outsiders - niet vaak bij
de corresponderende literaire of spannende covers geplaatst werden. Mogelijk
gaat het hier om wat ambigue covers.

4.3 Conclusie

Typering van een genre leidt tot cognitieve transfer van kenmerken die

behoren tot dat genre. Studie 1 toont dat deze transfer verschilt per genre. De

cognitieve transfer verschilt niet tussen veel- en weinig-lezers wanneer

rekening wordt gehouden met genreverschillen. Dit is weI het geval bij

proefpersonen die van literatuur houden.

Genretypering verschilt mogelijk ook per persoon. In Hoofdstuk 3

hebben we immers gesuggereerd dat er grote individuele verschillen zullen zijn

in de perceptie van boekomslagen. De proefpersonen zijn echter gegroepeerd
naar specifieke persoonskenmerken. Proefpersonen met dezelfde mate van

leesfrequentie of dezelfde genrevoorkeur zijn mogelijk weI homogeen. Daarbij

zijn individuele verschillen voor marketeers doorgaans niet interessant in

tegenstelling tot verschillen tussen groepen.
De resultaten van studie 2 wijzen er op dat de categorieibn "literatuur"

en "spannend" door de proefpersonen op eenzelfde aggregatieniveau

gepercipieerd worden omdat covers van literaire en spannende boeken (op
basis van de NUGI-code) even vaak bij soortgelijke covers - in termen van

NUGI - geplaatst worden. Dit geldt eveneens als rekening gehouden wordt met

genrevoorkeur.

De genrelabeling is in deze studie gebaseerd op de NUGI-code. Hierbij
is impliciet uitgegaan van de veronderstelling dat covers het genre
communiceren zoals bedoeld door de uitgever. Deze veronderstelling zal
getoetst worden in het volgende hoofdstuk.
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5        Genrecategorisatie en -communicatie volgens NUGI
In Hoofdstuk 4 werd impliciet aangenomen dat het omslag het genre

communiceert dat door de uitgever met de NUGI-code aan een boek is

toegekend. In dit hoofdstuk zal worden bekeken of consumenten zulke genres
correct identificeren. Daar de voorgelegde omslagen zonder grote variaties

worden waargenomen als behorend lot literaire of spannende boeken, kan de

vraag worden gesteld of deze waameming overeenkomt met de bedoelingen
van de uitgever. Deze vraag stellen we over de cover als geheel en over zijn
onderdelen - de titel en de afbeelding.

De titel en de afbeelding zijn wezenlijke onderdelen van een cover.

Voor covers van boeken waarvan de auteur onbekend is geldt dat de titel en de

afbeelding effect hebben op de bepaling van het genre. Elk afzonderlijk, maar
ook samen oefenen zij invloed uit.

Twee deelstudies gaan hierop in. In studie 1 wordt de invloed van de

cover als geheel op de beoogde genrecommunicatie bekeken; studie 2 gaat na
in hoeverre de titel en de afbeelding afzonderlijk invloed hebben op de
communicatie van het genre.

5.1        Studie 1: Genrecommunicatie door de totale cover
Een homogene perceptie van genres als verschillend - zie Hoofdstuk 4

- zegt niets over de vraag of het gepercipieerde genre overeenkomt met wat de

uitgever wilde communiceren. De volgende hypothese zal worden getoetst:

Hl: Covers worden naar genre gecategoriseerd overeenkomstig het genre dat
door de NUGI-code van het desbetreffende boek wordt aangeduid.

Daamaast suggereren we dat leesfrequentie en genrevoorkeur van invloed zijn.
Daarom veronderstellen we:

H2: Veel-lezers categoriseren een cover als behorend tot een genre meer in

overeenstemming met het genre dat de uitgever aan het boek toekent dan

weinig-lezers.
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en:

H3: De overeenkomst tussen de genrecategorisatie van een omslag met het

genre zoals toegekend door de uitgever wordt beTnvloed door verschillen in

genrevoorkeur.

5.1.1      Proefpersonen en methode
Het aantal proefpersonen (N=32) en de gehanteerde onderzoeks-

methode waren gelijk aan die in studie 1 (Hoofdstuk 4). Om de bovenstaande

hypothesen te toetsen, is ook het onderzoeksmateriaal uit studie 1 gebruikt - 13

boekomslagen die op dia werden aangeboden. Gedurende de aanbiedingstijd

van 10 seconden per dia kregen de proefpersonen de gelegenheid het genre te

bepalen dat door een cover gecommuniceerd werd. Hierbij hadden ze de keuze

uit de drie categoriean: 'literatuur', 'spannend' en 'romantisch'. Deze worden

algemeen toegepast ter categorisatie van het boekenaanbod en aangenomen

mag worden dat de proefpersonen op de hoogte zijn van deze categorie-

aanduidingen. Of de bepaling van het genre door de proefpersonen afwijkt van

het toeval zal onderzocht worden door de drie genres als mogelijke

antwoordcategorie aan te bieden.

De overeenkomst tussen het gepercipieerde en het gecommuniceerde

genre werd op basis van de NUGI-code vastgesteld (zie Hoofdstuk 3). Op basis

hiervan is een variabele geconstrueerd die aangaf of de genre-aanduiding door

de proefpersonen correspondeerde met het genre waartoe het boek blijkens de

NUGI-code behoorde. Voor de operationalisatie van leesfrequentie en

genrevoorkeur verwijzen we naar studie 1 (Hoofdstuk 4).

5.1.2 Het effect van genrecategorisatie
Tabel 5.1 laat zien dat hypothese 1 volgens welke er overeenkomst is

tussen de categorisatie volgens de proefpersonen en het genre dat de uitgever

aan het boek toekent, wordt bevestigd.
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Tabel 5.1. Overeenkomst tussen de genrecategorisatie door de proefpersonen en

de uitgever (N=32*13).

Genre volgens NUGI

Genre als

gecategoriseerd literatuur spannend

literatuur 113 (95%) 6 (5%)

spannend 40 (16%) 205 (84%)

romantisch 39 (75%) 13  (25%)

Van de covers die aangemerkt worden als behorend tot een literair boek blijkt

95% inderdaad literatuur te zijn - volgens NUGI. Van de covers die worden

aangemerkt als behorend tot een spannend boek, blijkt dat 84% volgens de
NUGI-code inderdaad spannend is. Opmerkelijk is dat 75% van de als
romantische boeken aangemerkte covers in feite lot literatuur behoort, en dat

25% volgens NUGI tot het spannende genre gerekend kan worden. Deze

resultaten maken duidelijk dat er een significante samenhang is tussen het

genre zoals toegekend door de uitgever en zoals gecategoriseerd door de
proefpersonen (X2 =219.17,  df=2, p=0.00).

5.1.3 Het eventuele effect van persoonsvariabelen op genre-
communicatie

Zoals aangekondigd, gaan we na of de variabelen 'leesfrequentie' en

'genrevoorkeur' effect hebben op de correcte identificatie van het genre op

grond van het omslag.

Leesfrequentie

Hypothese 2 luidt dat veel-lezers vaker dan weinig-lezers op basis van

het omslag het genre kunnen vaststellen dat de uitgever aan een boek heeft

toegekend. Om deze hypothese te toetsen zijn de desbetreffende genre-

aanduidingen in vijf categoriean ondergebracht. Deze geven aan of het

waargenomen genre overeenkomt met het genre zoals dat op basis van de

NUGI is toegekend. Twee van deze categorieen hebben betrekking op
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literatuur (zoals toegekend door de uitgever, of anders), twee op spannende
boeken (zoals toegekend door de uitgever, of anders) en ddn op romantisch

(anders) omdat er geen omslagen van romantische boeken waren

aangeboden, maar proefpersonen sommige covers wei aanmerklen als horend

bij een boek uit het romantische genre.

Tabel 5.2. Overeenkomst tussen de genrecategorisatie door de proefpersonen en de

uitgever bij verschillen in leesfrequentie (N=32*13).

lezers

weinig veel

Literatuur

zoals toegekend door de
uitgever 62 (95%) 51 (94%)

anders 3 (5%) 3 ( 6%)

Spannend

zoals toegekend door de
uitgever 117 (84%) 90 (85%)

anders 22 (16%) 16 (15%)

Romantisch

anders 30 (58%) 22 (42%)

Uit de gegevens in Tabel 5.2 blijkt dat er vrijwel geen samenhang is tussen de

mate waarin weinig- en veel-lezers een cover categoriseren als behorend tot de

literatuur en het spannende genre en de categorisatie die de uitgever toekende
(>(2- 0.28, df=4, p>0.05). Voor de als eigen aan literatuur aangemerkte

omslagen door respectievelijk de veel- en weinig-lezers, blijkt 94% en 95% ook

daadwerkelijk literatuur te zijn - volgens de NUGI-code. Hetzelfde geldt voor de

omslagen van boeken die door hen worden aangemerkt als behorend tot

spannende boeken.

Daarom wordt hypothese 2 verworpen: leesfrequentie heeft geen

invloed op de mate waarin proefpersonen covers correct categoriseren als
behorend bij literaire of spannende boeken.
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Genrevoorkeur

Volgens hypothese 3 hebben verschillen in genrevoorkeur invloed op
de overeenkomst tussen het gepercipieerde en het gecommuniceerde genre -
het laatste bepaald volgens de aan het boek toegekende NUGI-code.

Tabel 5.3. Overeenkomst tussen de genrecategorisatie door de proefpersonen en de

uitgever bij genrevoorkeur (N=32*13-26).

Genrevoorkeur

literatuur en
literatuur spannend spannend

Literatuur

zoals toegekend
door de uitgever 56 (93%) 24 (96%) 30 (97%)

anders 4 ( 6%) 1 ( 4%) 1 ( 3%)

Spannend

zoals toegekend
door de uitgever 105 (85%) 37 (82%) 53 (84%)

anders 18 (15%) 8 (18%) 10 (16%)

Romantisch

anders 25 (58%) 8 (19%) 10 (23%)

Tabel 5.3 laat zien dat omslagen van literaire en spannende boeken

overwegend correct worden waargenomen. Er is geen verband tussen genre-
voorkeur en het wei of niet bestaan van overeenkomst tussen de genre-
toekenning door de proefpersonen en de uitgever (>d= 1.50, df-8, p>0.05).

Verschillen in voorkeur hebben ook geen effect op het aanmerken van een

cover als behorend bij een romantisch  boek (X2= 4.71, df-2, p>0.05).

5.2      Studie 2: Genrecommunicatie door de titel of de afbeelding
In de vorige studie zagen we dat genrecategorisatie door de

proefpersonen goed overeenkomt met het genre zoals de uitgever dat
toekende. De vraag kan nu gesteld worden of de afzonderlijke onderdelen van

de cover, de titel en de afbeelding, het genre ook kunnen overbrengen.
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C.             2
-„ % -

Opnieuw is onderzocht of leesfrequentie en genrevoorkeur hierop van invloed

zijn.

5.2.1 Proefpersonen
De proefpersonen (N=39) studeerden aan de Katholieke Universiteit

Brabant (Tilburg) en meldden zich vrijwillig voor deelname aan dit onderzoek.

Allen voldeden aan het criterium dat zij het jaar voorafgaand aan deze studie

(1997-1998) minimaal den fictie-boek (uit willekeurig welk genre) hadden

gelezen. Hun gemiddelde leeftijd was 21.7 jaar (sd=2.60) en de meerderheid

was vrouw (26 proefpersonen= 67%). Tabel 5.4 toont hun voorkeur voor

literatuur, voor spannend of voor beide.

Tabel 5.4. Kenmerken van de proefpersonen (N=39).

Aantal Percentage

Vrouw                                        26                                         67
Man                                                                          13                                                                      33

Voorkeur voor

literatuur                        25                                             64

spannend             10                        26

literatuur en
spannend              4                         10

5.2.2 Methode
De samenstelling van de set gepresenteerde omslagen is gebaseerd

op de oorspronkelijke set van 22 ten behoeve van studie 2 uit Hoofdstuk 4. De

titels die op de omslagen stonden zijn onder elkaar op een lijst gepresenteerd
aan vijf experts op het gebied van de literatuurwetenschap en consumenten-

gedrag jegens fictie-boeken. Zij moesten aangeven hoe typisch voor literatuur

en spannende boeken de titels naar hun oordeel waren - op een zevenpunts
schaal (1=a-typisch en 7=typisch).

Vooraf was besloten om op basis van deze beoordeling van beide

genres de drie titels te selecteren die het meest typisch en de drie titels die het

minst typisch werden gevonden, samen met een titel die daar tussenin scoorde
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om variatie te brengen  in de dimensie 'typicaliteit'. Dit resulteerde in 14 titels,

zeven uit het spannende en zeven uit het literaire genre. De covers van deze

titels werden gescand zodat een digitale representatie werd verkregen die kon
worden gemanipuleerd. Deze manipulatie hield in dat met behulp van 'Adobe

Photoshop 4.0' de auteursnaam en andere tekst op de cover werden

verwijderd en dat de 'lege' plekken die zo ontstonden werden opgevuld met de
kleuren die het omslag bevatte. Nu konden dia's worden gemaakt van de titels

en afbeeldingen afzonderlijk: 14 titels en 14 afbeeldingen.
Voor de titels werd hetzelfde lettertype gehanteerd (Times New Roman,

20 pts.), dat - voor de duidelijkheid - werd afgedrukt in wit op een rode

achtergrond. De titels werden niet in de grafische weergave van de

oorspronkelijke cover aangeboden, omdat dat mogelijk de associatie met het

genre mede bepaalt. Associaties op grond van gelijk weergegeven titels zijn

daarentegen ovenNegend gebaseerd op de semantische waarde van de titels.

We wilden nagaan in hoeverre uit de titel alleen een bepaald genre kon worden

afgeleid.

5.2.3 Procedure
Behalve voor de titels afzonderlijk, moest op basis van alleen de

afbeelding worden aangeven tot welk genre een boek behoorde. Dit gebeurde
door een kruisje te zetten voor dan der genoemde genres: 'spannend',
'literatuur' of 'romantisch'.  Net als in studie  1,  is de overeenkomst tussen de

categorisatie door de proefpersonen en door de uitgever gecontroleerd door de
NUGI-code in aanmerking te nemen.

De onderzoeksgegevens van zeven groepen van maximaal zes

proefpersonen zijn in twee weken verzameld (Maart 1998). Eerst werd hun een

cover van een spannend boek met een titel en afbeelding getoond die diende

als 'oefendia' zodat ze konden wennen aan de vragen die over de titels en de

afbeeldingen werden gesteld. Daama volgden de dia's met de titel of de

afbeelding, die ieder gedurende 10 seconden werden aangeboden. Na iedere

dia hadden de proefpersonen weer de gelegenheid de bijbehorende vragen te
beantwoorden. Per groep werden de dia's in een verschillende volgorde
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getoond. Dit moest de inteme validiteit van het onderzoek verhogen omdat

leereffecten en effecten van vermoeidheid zo onder controle werden gehouden.

5.2.4   Genrecategorisering op basis van titel en afbeelding

afzonderlijk
We formuleren de volgende hypothesen:

Hl:  De genrecategorisatie op basis van de titel komt overeen met het genre dat
door de uitgever is toegekend.

H2: De genrecategorisatie op basis van de afbeelding komt overeen met het

genre dat door de uitgever wordt toegekend.

Tabel 5.5 laat de overeenkomst zien tussen het genre zoals dat wordt

waargenomen en het genre volgens de NUGI.

Tabel 5.5. Overeenkomst tussen het genre zoals aangegeven door de NUGI-
code en de genrecategorisatie van de proefpersonen op basis van titel en

afbeelding afzonderlijk (N=39*28).

Genre volgens NUGI

titel afbeelding

literatuur spannend literatuur spannend

Genre zoals
waargenomen

literatuur 106 (43%) 140 (57%) 101 (43%) 132 (57%)

spannend 107 (63%) 64 (37%) 132 (55%) 108 (45%)

romantisch 60 (47%) 69 (53%) 40 (55%) 33 (45%)

Op grond van Tabel 5.5 kan worden opgemerkt dat er samenhang is tussen het

genre zoals dat wordt waargenomen en zoals dat volgens NUGI wordt

gecommuniceerd. Als literair gepercipieerde titels blijken echter vaker tot het

spannende genre als tot de literatuur te behoren, terwijl als spannend

-80-



aangemerkte titels significant vaker tot de NUGI voor het literaire genre
behoren (X2=16.14, df=2, p<0.01). Wanneer alleen op basis van de
afbeeldingen wordt gecategoriseerd, krijgen we ongeveer hetzelfde beeld (X2=

7.20, df=2, p<0.05). Titels en afbeeldingen worden daarnaast vaak als

romantisch aangemerkt, terwijl het boek de NUGI-code had voor literatuur of

voor spannende boeken. Hypothesen 1 en 2 worden verworpen.

De vraag kan worden gesteld of dit resultaat kan worden verklaard uit

onze selectie van de titels - op basis van expertoordelen. Men mag verwachten

dat a-typisch gevonden titels slechter het genre communiceren. Dit is getoetst
door te kijken of het expertoordeel dat een titel typisch voor een genre was
overeenkwam met het genre dat de proefpersonen op basis van alleen de titel

aan een boek toekennen. Tabel 5.6 laat dat zien.

Tabel 5.6. Overeenkomst tussen het expertoordeel en het door de proefpersonen

toegekende genre op basis van alleen de titel (N=39*12).

EXPERTS

PROEFPERSONEN typisch (N=6,3 a-typisch (N=6,3
literaire en 3 literaire en 3

titels spannende) spannende) totaal

literatuur

zoals waargenomen 69 (84%) 30 (24%) 99 (21%)

anders 13 (16%) 93 (76%) 106 (23%)

spannend

zoals waargenomen 1 (1%) 39 (66%) 40 ( 9%)

anders 84 (99%) 20 (34%) 104 (22%)

romantisch

anders 67 (56%) 52 (44%) 119  (25%)

Uit Tabel 5.6 blijkt dat er samenhang is tussen het oordeel van de

proefpersonen en dat van de experts over de titels die beide groepen eigen
vonden aan spannende boeken. Wanneer titels overeenkomstig de NUGI-code

door de proefpersonen als literatuur zijn aangemerkt blijkt 84% volgens de

experts typisch literatuur te zijn en 24% a-typisch. Worden titels niet
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overeenkomstig de NUGI als literatuur aangemerkt dan blijkt 16% door de

experts typisch en 76% a-typisch voor literatuur te worden gevonden. De

samenhang tussen de categorisatie door de experts en door de proefpersonen

is hier significant (>d= 70.36, df=1, p<0.01).

Voor titels die door de proefpersonen worden aangemerkt als horend

bij een spannend boek, is de relatie precies omgekeerd. Titels die

overeenkomstig de NUGI-code als spannend worden aangemerkt, blijkt slechts

1% door de experts als typisch te worden beschouwd en 66% als a-typisch.

Voor titels die niet overeenkomstig de NUGI als spannend worden

waargenomen, wordt 99% door de experts als typisch gezien en 34% als a-
typisch. Deze samenhang is eveneens significant (>d= 73.18, df=1, p<0.01).

5.2.5 Het effect van persoonsvariabelen op genrecommunicatie
Voorts is de mogelijkheid onderzocht dat leesfrequentie en

genrevoorkeur de communicatie van het genre beTnvloeden.

Leesfrequentie

Hypothese 3 luidt dat, wanneer de titel en de afbeelding van een

omslag afzonderlijk worden aangeboden, de mate waarin het genre dat de

proefpersonen toekennen overeenkomt met het genre volgens de NUGI-code

beinvioed wordt door de leesfrequentie. Of dat zo is, kan worden afgelezen uit
Tabel 5.7.
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Tabel 5.7. Overeenkomst tussen de genrecategorisatie door de proefpersonen

en de uitgever bij verschillen in leesfrequentie (N=39*28).

titel afbeelding

Literatuur weinig veel weinig veel

zoals door de
uitgever toegekend 62 (51%) 64  (51 %) 63 (62%) 74 (56%)

anders 59 (49%) 61 (49%) 38 (38%) 58 (44%)

Spannend

zoals door de
uitgever toegekend 27 (36%) 31 (33%) 80 (70%) 85 (68%)

anders 49 (64%) 64 (67%) 35 (30%) 40 (32%)

Romantisch

anders 55 (43%) 74 (57%) 36 (49%) 37  (51 %)

Uit Tabel 5.7 kan worden geconcludeerd dat de mate waarin weinig- en veel-
lezers een boek op grond van de titel of de afbeelding waamemen als literair of

spannend niet samenhangt met de NUGI-code (X2= 1.91, df=4, p>0.05 voor de

titel en X'= 2.33, df=4, p>0.05 voor de afbeelding).

Hypothese 3 wordt dus niet ondersteund: leesfrequentie heeft opnieuw

geen invloed op de mate waarin proefpersonen covers op basis van de titel of

de afbeelding correct tot de literatuur of tot het spannende genre rekenen. Ook

hier zien we dat literaire en spannende boeken soms worden waargenomen als
romantisch.

Genrevoorkeur

Net als voor de cover als geheel - studie 1 - is voor titel en afbeelding

afzonderlijk onderzocht of genrevoorkeur van invloed is op de mate waarin een

genre wordt waargenomen zoals het volgens de NUGI luidt. Verondersteld

wordt dat:

H4: De mate waarin de genrecategorisatie overeenkomt met de NUGI-code, is

afhankelijk van genrevoorkeur.
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Tabel 5.8. Verschillen in genrevoorkeur en genreperceptie/communicatie (N=39*28).

Genrevoorkeur

literatuur en
Titel literatuur spannend spannend

Literatuur

zoals door de
uitgever toegekend 27 (54%) 87 (51%) 12 (44%)

anders 23 (46%) 82 (49%) 15 (56%)

Spannend

zoals door de
uitgever toegekend 21 (39%) 31 (33%) 6 (26%)

anders 33  (61 %) 63 (67%) 17 (74%)

Romantisch

anders 36 (28%) 73 (56%) 20 (16%)

literatuur en
Afbeelding literatuur spannend spannend

literatuur

zoals door de
uitgever toegekend 40 (67%) 79 (57%) 18 (53%)

anders 20 (33%) 60 (43%) 16 (47%)

Spannend

zoals door de
uitgever toegekend 49 (74%) 102 (68%) 14  (61 %)

anders 17 (26%) 49 (32%) 9 (39%)

Romantisch

anders 14 (19%) 46 (63%) 13 (18%)

Tabel 5.8 laat zien dat de titels in dezelfde mate het genre communiceren zoals

bedoeld, ongeacht de genrevoorkeur ()(2=12.49, df=8, p>0.05). Hetzelfde geldt

voor de afbeeldingen ()(2= 9.59, df=8, p>0.05). Hypothese 4 kan dus worden

verworpen.
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5.3 Conclusie

Uit studie 1 kan worden geconcludeerd dat op basis van het omslag als

-g heel een boek tot literatuur of spannend wordt gerekend en dat dit ook
werkelijk gecommuniceerd wordt. De lesfrequentig en genre\ orkeur hebben
hierop geen Lnvioed.

Wanneer de titel en de afbeelding afzonderlijk worden bekeken - studie

2 - blijkt dat het waargenomen genre niet overeenkomt met het door de uitgever

op basis van NUGI toegekende genre. Gesuggereerd werd dat het feit dat we

typische en a-typische titels hadden geselecteerd hieraan heeft bijgedragen..-. N-.
Typische

titels<werden
echter alleen voor als tot-liter uur behorende omslagen

correct geTdentificeerd. Evenals voor de cover als geheel, blijkt voor de titel en

de afbeelding afzonderlijk dat er geen samenhang is tussen de mate waarin

boeken correct tot de literatuur of tot het spannende genre worden gerekend en

de leesfrequentie of genrevoorkeur.
_De.res.ullaten impliceren dat er sprake zou kunnen zijn van een

C interactle-effeflvan titel en afbeelding in het correct categoriseren van het

genre waartoe een boek behoort. Dit omdat het classificeren volgens NUGI weI

lukt, wanneer de cover als geheel wordt aangeboden en het nauwelijks lukt bij

presentatie van de onderdelen van de cover. Deze suggestie krijgt aandacht in

het volgende hoofdstuk waarin wordt nagegaan wat het afzonderlijk effect is

van de titel en de afbeelding op de categorisatie van een omslag naar genre.
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6       Het effect van de cover op zijn beoordeling als
typisch voor een genre

In Hoofdstuk 4 zagen we dat fictie-boeken op basis van het omslag
naar genre worden onderscheiden. In het vorige hoofdstuk is getoetst of het

d  overeenkomt met het genre dat door de uitgever aan het boek is
L--w

toegekend.  Dit is nagegaan voor de coveJ als geheel  en voor del elen  de

afbeeldingafzonderlijk. De cover als geheel leidde tot een correcte identificatie

van het genre waartoe een boek behoort. Dit was in veel mindere mate het

geval wanneer de titel en de af2eelding afzonderlijk werden aangeboden.
Zonder twijfel wijst dit op een interactie-effect tussen de titel en de afbeelding

op de communicatie van het genre. Het is echter ook van belang te kijken of
een cover wordt gezien als typisch voor een 9-qnfe,#los van de vraag of de

genrecategorisatie correg%&focorrec s. lemand kan een cover, of de titel en
----                 --

de afbeelding afzonderlijk, als typisch voor een literair of spannend boek
beschouwen, terwijl het toegekende genre incorrect is. Het geven van een

typicaliteitsoordeel slaat volgens onze theorie in Hoofdstuk 2 de brug tussen

het waarnemen van een cover en de primair affectieve reactie of initiale

preferentie. Aan de hand van een typicaliteitsoordeel maakt de consument uit

of de cover aangeeft of een boek past binnen het gewenste genre. We

onderzoeken daarom h6i* ii van de cover als geheel, de titel en de

af«slding-op.hetoordeel als typisch voodii Iatuur jf typisch voor het
1 - --  I ---t

 E3Dnende genr . Daamaast kijken we in hoeverre er een effect is op deze

oordelen van de persoonsvariabelen: leesfrequentie, genrevoorkeur en verbale

en visuele ori6ntatie.

De volgende drie deelstudies zijn aan deze kwesties gewijd. Studie 1

gaat na wat de invloed is van de cover- geheet op het 00rdeel over
1 -

typicaliteit. Studie 2 bekijkt die invloed voor de'i  n de at«,Idinil
afzonderlijk. In studie 3 wordt de invloed op het typicaliteitsoordeel bekeken van

titels en afbeeldingen die systematisch gevarieerd als cover werden

aangeboden om vast te stellen hoe sterk de bijdrage is van de titel, de

afbeelding en de interactie aan de waargenomen genretypicaliteit.
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6.1        Studie 1: Waargenomen typicaliteit op grond van de
totale cover

Verondersteld wordt dat:

Hl: De mate waarin een cover als typisch voor een literair of een spannend
boek wordt beschouwd, is afhankelijk van de leesfrequentie en de

genrevoorkeur.

6.1.1    Proefpersonen en methode

De proefpersonen (N=32) zijn dezelfden als die in studie 1 van het

vorige hoofdstuk en die van studie 1 in Hoofdstuk 4. Ook voor de omschrijving
van het gehanteerde onderzoeksmateriaal - 13 op dia gepresenteerde

omslagen - en de gevolgde procedure verwijzen we naar deze studies. In de

huidige studie richten we ons op de vraag in hoeverre covers worden gezien als

typisch behorend tot een boek van een bepaald genre - los van een eventuele

overeenkomst met het door de uitgever aan een boek toegekende genre. Dit
laatste is in Hoofdstuk 5 gedaan. Typicaliteit is geoperationaliseerd als de
zekerheid waarmee men een cover tot een genre rekent. Zekerheid is gemeten

op een zevenpunts schaal: 1=heel onzeker en 7=heel zeker. De tussenliggende
waarden waren niet gelabeld. We namen aan dat de mate waarin men zeker

denkt te weten of een cover duidt op een bepaald genre impliceert dat men de
cover ook typisch tot dat genre vindt horen.

De persoonsvariabelen 'leesfrequentie' en 'genrevoorkeur' zijn op
dezelfde wijze geoperationaliseerd als in Hoofdstuk 4 ten behoeve van studie 1.

6.1.2 Het effect van genre en persoonsvariabelen op het
typicaliteitsoordeel

In de toetsing van hypothese 1 zijn het romantische genre en de
voorkeur voor romantische boeken buiten beschouwing gelaten, omdat het om

weinig proefpersonen ging (zie de Tabellen 4.1 en 5.1 in Hoofdstuk 4 en 5).
Doordat er genreverschillen optreden in categorisatie - zie Hoofdstuk 4

- zijn er mogelijk ook verschillen in waargenomen typicaliteit afhankelijk van het
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genre dat waargenomen wordt, de leesfrequentie en de genrevoorkeur. Tabel

6.1 a geeft een overzicht van de gemiddelden en de standaarddeviaties van de

proefpersonen die een cover aanmerken als typisch voor een genre.

Tabel 6.la. Gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen die een
cover aanmerken als typisch voor een genre (zekerheid).

Cover (zie Bijlage 7)         M                       Sd                         N
l S 5.86 1.15                              28

2S 6.69 0.55                           26

3S 5.46 1.67               24

4S 6.71 0.67                              28

SS 6.28 1.24                25

6S 5.96 1.34              26

7S 6.04 1.00                                      24

8L 5.25 1.48                                 20

9L 5.42 1.24                                      26

10 L 4.57 1.75                                      23

11 L 4.35 1.85                                       26

12 L 4.18 1.51                 17
13 L 5.04 1.49                                      25

Over alle covers

opgesplitst naar

Waargenomen genre
Literatuur 5.06 1.51 108

Spannend 5.85 1.48 210

Leesfrequentie

Weinig-lezers 5.43 1.67 176

Veel-lezers 5.77 1.32 142

Genrevoorkeur

Literatuur 5.55 1.54 168

Spannend 5.74 1.35                  61

Literatuur en Spannend 5.54 1.64                                         89
S= Cover die volgens de NUGI-code tot het spannende genre behoort.

L= Cover die volgens de NUGI-code tot het literaire genre behoort.
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De resultaten van de variantie analyse staan in Tabel 6.1 b.

Tabel 6.1 b. De invloed van genre-perceptie en persoonsvariabelen op grond van de
totale cover.

Typicaliteit (zekerheid)

Effecten                                F                          dtp

cover 7.53                     12                     < 0.05

waargenomen genre 1.85                                           1                                       > 0.05

leesfrequentie 6.40                      1                     < 0.05

genrevoorkeur 0.72                      2                     > 0.05

Er is een significant effect van de aangeboden covers en van de mate waarin

men leest op de zekerheid waarmee men vindt dat de cover van een boek

hoort bij een spannend of literair boek. Genrevoorkeur heeft dit effect niet.

Hypothese 1 wordt deels bevestigd. De gemiddelde waarden van de

desbetreffende variabelen in hun relatie met typicaliteit - Tabel 6.1 a - leidt tot

de bevinding dat een omslag meer door veel-lezers dan door weinig-lezers als

typisch wordt aangemerkt voor literaire of spannende boeken (M=5.77,

Sd=1.32, tegen M=5.43, Sd=1.67).

6.2      Studie 2: Typicaliteit op grond van de titel en de afbeelding
In Hoofdstuk 5 bleek dat het genre dat de proefpersonen op grond van

de titel of de afbeelding waamemen, overeenkomt met het genre dat door de

uitgever is toegekend. In deze studie gaan we na of dat ook geldt wanneer niet

gekeken wordt naar de overeenkomst met de toekenning door de uitgever.
Wordt een cover waargenomen als typisch behorend tot de literatuur of het

spannende genre wanneer de titel en de afbeelding afzonderlijk worden

bekeken en zijn leesfrequentie en genrevoorkeur hierop van invloed? Onze

hypothese luidt:
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1--N -6.--
Hl:        De mate waarin een titel of afbeelding af4 B(elic oor een literair of

een spannend boek wordt beschouwd, is afhankelijk van
hel( ri-re,waarbij men diover vindt_horen, de lees»quel]tie en de

genrevoorkeur.
--    -

6.2.1   Proefpersonen en methode
De proefpersonen (N=39), allen student aan de Katholieke Universiteit

Brabant (Tilburg), waren dezelfden als in studie 2 van Hoofdstuk 5. Voorts is
#-W

gebruik gemaakt van hetzelfde stimulusmateriaal: 14 titels en 14 afbeeldingen
die elk op dia werden aangeboden. Ook de gevolgde procedure is dezelfde als
in studie 2 van Hoofdstuk 5.

Typicaliteit is weer geoperationaliseerd als de zekerheid waarmee men
vindt dat een omslag duidt op een literair of spannend boek (gemeten op een
zevenpunts schaal) en daamaast als de mate waarin men vond dat het
desbetreffende omslag een voorbeeld was van het gepercipieerde genre
(gemeten op een zevenpunts schaal: 1= een slecht voorbeeld en 7= een goed
voorbeeld). De sterke samenhang tussen beide variabelen leidde ertoe dat
beide operationalisaties samen gevoegd zijn tot OOn variabele: 'typisch voor

een genre'.

6.2.2 Het effect van de genreperceptie en persoonsvariabelen op
het typicaliteitsoordeel

Tabel 6.2a geeft een overzicht van de gemiddelden en
standaarddeviaties van de proefpersonen die een boek aanmerken als typisch
voor een genre op basis van de titel.
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Tabel 6.2a. Gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen in de

beoordeling als typisch voor een genre op basis van de titel (typisch).

Titels (zie Bijlage 8)         M                      Sd                       N

l S 4.99 1.27               36

2L 5.15 1.48                 13

3S 4.74 1.28                                      31

4S 3.91 1.52                                      29

5L 5.21 1.54                                      35

6L 4.84 1.42               34

7S 4.88 1.71               21

8L 4.98 1.49                                      30

9S 5.34 1.45                                             22

10 L 5.41 1.11              32

11 S 4.97 1.72 38

12 L 4.54 1.51               36

13S 4.80 1.66                           27

14 L 4.86 1.42             32

Over alle titels

opgesplitst naar:

Waargenomen genre
Literatuur 4.87 1.51 245

Spannend 4.92 1.47 171

Leesfrequentie

Weinig-lezers 4.84 1.47 196

Veel-lezers 4.93 1.51 220

Genrevoorkeur

Literatuur 4.77 1.58 103

Spannend 5.05 1.42 263

Literatuur en Spannend 4.30 1.53                50

De tabel 6.2b geeft met de resultaten van de variantie-analyse de invloed weer

van de door de proefpersonen ondernomen genretoekenning, hun
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V
leesfrequentie en hun genrevoorkeur op het aanmerken van een titel als typisch
voor een literair of een spannend boek.

Tabel 6.2b. De invloed van de genreperceptie en persoonsvariabelen wanneer alleen
de titel wordt aangeboden.

Typicaliteit (typisch)

effecten                          F                    dtp
titel 1.88                    13                    < 0.05

waargenomen genre 0.00                      1                      > 0.05

leesfrequentie 0.00                    1                     > 0.05

genrevoorkeur 6.13                      2                      < 0.05

Tabel 6.2b laat zien dat er, wanneer alleen de titel wordt aangeboden, een
significant effect is van de titel en van genrevoorkeur op de mate waarin een
titel typisch wordt gevonden voor een literair of spannend boek. Hierbij is
rekening gehouden met verschillen in de aangeboden titels. Uit de gemiddelden
voor genrevoorkeur (Tabel 6.2a) kan worden opgemaakt dat dit effect vooral

optreedt bij een voorkeur voor spannende boeken (M= 5.05, Sd=1.42, tegen
M= 4.77, Sd=1.58 bij een voorkeur voor literatuur en M= 4.30, Sd=1.53 bij een
voorkeur voor de literatuur en het spannende genre). Opmerkelijk is dat
leesfrequentie nu niet significant is.

De gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen in hun
beoordeling van een boek als typisch voor een genre op basis van de

afbeelding, worden gepresenteerd in Tabel 6.3a.
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V
Tabel 6.3a. Gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen in hun

beoordeling als typisch voor een genre op basis van de afbeelding

(typisch).

Afbeeldingen (zie Bijlage 8)    M                    Sd                    N

l S 3.49 1.61                       38

2L 4.47 1.58                       37

3S 4.82 1.56 39

4S 4.81 1.69 35

5L 4.75 1.24                       18

6L 6.82 0.54                       39

7S 4.12 1.87           38

8L 5.04 1.50                       14

9S 5.08 1.35                                 39

10L 6.45 0.76                       38

11 S 4.97 1.24             33

12 L 5.05 1.55                                 39

13S 5.20 1.21             28

14 L 4.94 1.34           33

Over alle afbeeldingen

opgesplitst naar

Waargenomen genre
Literatuur 4.81 1.55 229

Spannend 5.20 1.69 239

Leesfrequentie

Weinig-lezers 5.13 1.54 213

Veel-lezers 4.91 1.70 255

Genrevoorkeur

Literatuur 4.77 1.71 125

Spannend 5.19 1.57 287

Literatuur en Spannend 4.63 1.65             56

De invloed van de door de proefpersonen ondemomen genretoekenning, hun

leesfrequentie en hun genrevoorkeur op het aanmerken van een afbeelding als
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typisch voor een literair of een spannend boek, staat weergegeven in Tabel
6.3b.

Tabel 6.3b. De invloed van genreperceptie en persoonsvariabelen wanneer alleen de

afbeelding wordt aangeboden.

Typicaliteit (typisch)

effecten                            F                      dtp

afbeelding 13.01                     13                    < 0.05

waargenomen genre 0.48                     1                     > 0.05

leesfrequentie 4.28                       1                       < 0.05

genrevoorkeur 6.76                       2                       < 0.05

Uit Tabel 6.3b blijkt een significant effect van de afbeelding afzonderlijk.
Daarnaast zijn zowel de leesfrequentie als de genrevoorkeur van invloed op de
mate waarin een omslag met alleen de afbeelding typisch voor literaire of

spannende boeken gevonden wordt. Uit de gemiddelden voor deze variabelen -

Tabel 6.3a - is af te leiden dat weinig-lezers extremer zijn in hun oordelen dan

veel-lezers (M=5.13, Sd=1.54 tegen M=4.91, Sd=1.70 bij veel-lezers) en dat
liefhebbers van het spannende genre een omslag op basis van de afbeelding
het meest als typisch beschouwen (M= 5.19, Sd=1.57 tegen M= 4.77, Sd=1.71

voor liefhebbers van literatuur en  M= 4.63, Sd=1.65 bij een voorkeur voor
literatuur 6n spannend).

6.3       Studie 3: Het typicaliteitsoordeel bij systematische variatie
van de titel en de afbeelding

Uit de vorige studies van dit hoofdstuk bleek dat een cover wanneer
deze als geheel wordt aangeboden, typisch voor een genre wordt gevonden

ongeacht de genrevoorkeur, maar dat bij afzonderlijke beoordeling van de titel

en de afbeelding, genrevoorkeur wal een rol speelt. De vraag kan nu worden

gesteld of dat ook zo is wanneer de titel en de afbeelding systematisch

gevarieerd worden aangeboden. Een dergelijke aanbieding is hoofdzakelijk van
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belang om te kijken in hoeverre de titel of de afbeelding afzonderlijk of samen
- -

bijdragen tot een typicalteitsoordeel. We veronderstellen:
--.

Hl:          Naast
de persoonsvariabelen Aleesfrequentie'' en  '9-enrevoorkeu '  is er---.  \                   ----- --1-         g-..

i- overeenkomstig onze theorie in Hoofdstuk 2 - sprake van een effect

 van de
mate waarin iemand verbaal of visueel georianteerd is op het

 typicaliteitsoordeel. Dit effect treedt op bij aanbieding van de titel en de

 afbeelding.

6.3.1   Proefpersonen en methode
Aan deze studie namen de 46 proefpersonen deel die ook aan studie 2

meewerkten (Hoofdstuk 4). Zij ontvingen 16 covers die waren samengesteld uit
de titel en de afbeelding van de twee covers die het meest typisch werden

gevonden voor een literair boek en van de twee covers die als het meest

typisch werden aangemerkt voor het spannende genre. Deze selectie was

gebaseerd op het gemiddelde van de expertoordelen en op dat van de

proefpersonen uit de vorige studies over de mate waarin een titel of een

afbeelding typisch voor een genre werden geacht.
De titel en de afbeelding van deze vier covers zijn in systematische

variatie met elkaar gecombineerd waarmee de set van 16 ontstond.  Een

afbeelding die tot een literair boek behoorde, bijvoorbeeld, werd gecombineerd
met een titel die volgens de NUGI-code tot een spannend boek hoorde. Zo

ontstond een volledig factorieel design van 16 combinaties - vier originele
covers en 12 'gevarieerde' covers - samengesteld op basis van de titels (twee
als typisch voor literatuur en twee aangemerkt als typisch voor spannende

boeken) en de afbeeldingen (twee als typisch voor literatuur en twee

aangemerkt als typisch voor het spannende boek). Alle combinaties werden

aan de proefpersonen getoond zodat hoofd- en interactie-effecten konden

worden getraceerd. Deze keuze heeft als implicatie dat de ecologische validiteit

(cf. 't Hart et al. 1998, p. 186) van het aangeboden stimulusmateriaal in het

geding komt. Door een typisch spannende mel le combineren met een typisch
literaire afbeelding ontstaat een cover die als zeer vreemd kan worden ervaren.
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Toch is deze procedure noodzakelijk om het mogelijke interactie-effect tussen

titel en afbeelding op te sporen.

6.3.2 Procedure
Zoals in de vorige studies kreeg iedere proefpersoon een algemene

vragenlijst over leesfrequentie en genrevoorkeur. Daamaast werd gemeten in
hoeverre men visueel of verbaal georianteerd was in het verwerken van

informatie. De mate waarin iemand visueel dan weI verbaal georianteerd is, zou
van invloed kunnen zijn op het afzonderlijke effect van de titel en de afbeelding

op het oordeel over een cover als typisch voor een genre.

Leesfrequentie werd gemeten door de vragen: 'Wanneer las je voor het

laatst in een boek?', 'Hoe vaak lees je in je vrije tijd in een boek?', en 'Hoeveel

boeken heb je het afgelopen jaar gelezen?'. De betrouwbaarheid van deze

operationalisatie was hoog (Cronbach's Alpha= 0.91). Deze waarde is hoger

dan de desbetreffende Alpha in studie 1 van Hoofdstuk 4 (Cronbach's Alpha=

0.85).
Genrevoorkeur is op dezelfde wijze gemeten als in studie 2 (Hoofdstuk

4) - op basis van de proportie gelezen boeken uit ieder genre.
Visuele en verbale oriantatie is gemeten met een schaal die is gebruikt

F door Childers, Houston en Heckler (1985). Hun 'Style of Processing Scale'

:*     (SOP) bevatte 22 stellingen waarmee de mate waarin iemand een visuele dan

weI een verbale vorm van oriantatie verkiest, kon worden achterhaald (zie

Bijlage 6). Zowel de visuele als de verbale schaal bestond uit 11  stellingen. In

Childers, Houston en Heckler's studie had de verbale component een Alpha
van 0.81 en de visuele een Alpha van 0.86. In onze studie is ook de SOP

schaal gebruikt met uitzondering van 6dn stelling die in onze opinie - na
vertaling van alle stellingen in het Nederlandst - niet voldeed. Deze stelling had

betrekking op leesomvang en luidde: 'lk lees veel'. Dit zou moeten zijn: 'Lezen

is d6n van de activiteiten die ik veel doe: Dit komt meer overeen met de

' De vertaling is gecontroleerd door een medewerker van de sectie Engels van
de Letterenfaculteit aan de Katholieke Universiteit Brabant.

-97-



tegenstelling: 'lk geef de voorkeur aan activiteiten waarbij ik niet veel hoef te

lezen'. De desbetreffende stelling is daarom weggelaten en de proefpersonen

kregen dus 21 stellingen voorgelegd.
Om een schaal te kunnen construeren is op de 21 stellingen een factor- en

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd2. Dit resulteerde in een drie-factor

oplossing op basis van de eigenwaarde > 1 en de 'scree-test' met een

verklaarde variantie van 49%. Acht stellingen die duidden op verbale oriantatie

laadden hoog op de eerste factor (factorlading > 0.40), terwijl factor 2 en 3

samen 11 stellingen bevatten. Deze stellingen, alle met een factorlading groter

dan 0.40, zes op de tweede factor en vijf op de derde factor, duiden op een

visuele oriantatie. Dit lijkt erop dat de verbale schaal uni-dimensioneel is en

mogelijk uit acht stellingen bestaat, terwijl de visuele schaal uiteen valt in twee

factoren. De inteme consistentie van de drie schalen is afgezet tegen die van
de schalen uit de studie van Childers, Houston en Heckler (1985). Om de

interne consistentie van de stellingen in elke factor te meten, werden

betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. Voor de verbale stellingen leverde dat

een Cronbach's Alpha van 0.80 en voor de visuele stellingen - factor 2 en 3

samen - een Alpha van 0.72. Na inspectie van de item totaal correlatie voor de

verbale schaal werd dan stelling weggelaten, waarmee de Alpha voor deze

schaal steeg naar 0.82. De Alpha voor de visuele schaal steeg na inspectie van

de item totaal correlatie eveneens naar 0.82. Hiertoe werden drie stellingen

weggelaten - adn van factor 2 en twee van factor 3. De verbale schaal bestond

dus uit zeven stellingen en de visuele uit acht stellingen. Twee factoren

leverden - volgens de factor analyse - nog steeds een tevredenstellende 38%

verklaarde variantie. Tabel 6.4 geeft een overzicht van de Cronbach Alpha's na

iedere stap van de zojuist omschreven procedure.

2          De factor- en betrouwbaarheidsanalyse zijn uitgevoerd voor 43 proefpersonen

in plaats van 46 omdat er drie onze schaal niet volledig hadden ingevuld.

Bijlage 6 laat de schaal zien zoals die aan de proefpersonen is voorgelegd.
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Tabel 6.4. Betrouwbaarheidsmeting 'Style of Processing' schaal.

Na inspectie item
stellingen volgens totaal correlatie

Childers et al. Na factor analyse

Verbaal a=0.81 (11 stellingen) 1 a=0.80 (8 stellingen)    a=0.82 (7 stellingen)

Visueel a=0.86 (11 stellingen) 2 a=0.82 (6 stellingen)    a=0.82 (8 stellingen)

3 a=0.70 (5 stellingen)

De overgebleven stellingen die na de item totaal correlatie zijn gebruikt staan

schuingedrukt weergegeven in Bijlage 6. Deze stellingen zijn samengevoegd tot
de variabelen 'verbale oriantatie' en 'visuele orid#ntatie: Omdat we

gernteresseerd zijn in het interactie-effect tussen de afbeelding en visuele

oriantatie, enerzijds, en de titel en verbale orlibntatie, anderzijds, zijn er groepen

gemaakt van proefpersonen die laag of hoog scoorden op elke schaal. Deze

verdeling is gemaakt op basis van de mediaan. Voor de verbale component
was de mediaan 5.00 en voor de visuele 5.33. Diegenen die op de verbale

schaal onder of gelijk aan 5.00 scoorden, behoorden tot de 'matig verbaal

geori6nteerden' en die daarboven scoorden tot de 'sterk verbaal

georianteerden: Een sterke of matig sterke visuele oriantatie is op dezelfde

manier vastgesteld.

Nadat de proefpersonen de algemene vragen en stellingen hadden

beantwoord, ontvingen zij de set met de 16 gemanipuleerde covers. Alvorens

per cover de vragen te beantwoorden, mochten ze de hele set bekijken. Dit
diende om de proefpersonen duidelijk te maken dat de omslagen, ondanks

overeenkomsten, toch verschillend waren. Ook nu moesten ze het genre

aangeven van het boek waartoe iedere cover volgens hen behoorde. Hierbij
hadden ze weer de keuze uit literatuur, spannend of romantisch. Daamaast

moesten zij op een zevenpunts schaal aangeven hoe zeker ze waren van hun

categorisatie als behorend tot literair, spannende of romantische boeken

(1=heel onzeker en 7=heel zeker) en in hoeverre de cover volgens hen

representatief was voor boeken uit het desbetreffende genre (1= een slecht

voorbeeld en 7= een goed voorbeeld). Uit een correlatie-analyse bleek dat de
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scores op beide metingen significant samenhingen  (r=0.71,  p<0.01). Er bestaat

dus een significant verband tussen de zekerheid van een genre-aanduiding en
de mate waarin een cover wordt gezien als typisch voor dat aangemerkte

genre. Dit resultaat was voor ons een reden om beide metingen samen te

voegen tot dan typicaliteitsvariabele ("typisch").

6.3.3 Het afzonderlijke effect van de titel en de afbeelding op het

typicaliteitsoordeel
In tegenstelling tot de voorgaande analyses, blijkt het waargenomen

genre nu weI significant te zijn. Vandaar dat de resultaten worden getoond voor

spannend en literatuur afzonderlijk (Tabel 6.5b en 6.6b).
Tabel 6.5a geeft een overzicht van de gemiddelden en

standaarddeviaties van de proefpersonen die een gemanipuleerde cover

beoordeelden als typisch voor een spannend boek.
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Tabel 6.5a. Gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen in hun

beoordeling als typisch voor het spannende genre op basis van de titel en

de afbeelding (typisch).

Titel typspan

M          Sd         N

Literatuur (volgens NUGI)
1 4.86 1.21 70

2 4.68 1.44           97

Spannend (volgens NUGI)
1 4.21 1.31           56

2 4.44 1.32             96

Afbeelding typspan

M          Sd         N

Literatuur (volgens NUGI)

1 4.26 1.28 77

2 4.77 1.47                             79

Spannend (volgens NUGI)
1 4.92 1.17                       99

2 4.13 1.35                              64

Over de titels en afbeeldingen

opgesplitst naar

Leesfrequentie

Weinig-lezers 4.51 1.26 145

Veel-lezers 4.61 1.42 174

Genrevoorkeur

Literatuur 4.69 1.31 181

Spannend 4.66 1.26                          45

Literatuur en Spannend 4.28 1.44                                  93

Verbale oriantatie

Matig 4.61 1.22 171

Sterk 4.51 1.49 148

Visuele oriantatie

Matig 4.70 1.31 179

Sterk 4.39 1.38 140
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Tabel 6.5b laat onder meer het afzonderlijke effect zien van de titel en de

afbeelding op het typicaliteitsoordeel van de proefpersonen wanneer ze een

cover aanmerkten als behorend tot een spannend boek.

Tabel 6.5b. Hoofd- en interactie-effecten bij systematische variatie van titel en

afbeelding voor covers aangemerkt als spannend (typicaliteitsoordeel).

Typicaliteitsoordeel (typisch)

Hoofddeffecten                                                 F              df                 p

titel 1.1 9                          3                          >  0.05

afbeelding 9.19            3             < 0.05

leesfrequentie 5.33             1             < 0.05

genrevoorkeur 2.37           2            > 0.05

matig/sterk verbaal geori6nteerd 0.10            1            > 0.05

matig/sterk visueel georiianteerd 10.34             1             < 0.05

Interactie-effecten                                             F              dip

titel*afbeelding 2.37             9             < 0.05

titel*matig/sterk verbaal georianteerd 0.25             3             > 0.05

afbeelding*matig/sterk visueel georianteerd 3.96             3             < 0.05

Uit Tabel 6.5b blijkt dat er significante hoofd- en interactie-effecten zijn.

Wanneer covers worden aangemerkt als behorend tot een spannend boek en
men vindt dat deze typisch tot dat genre gerekend kunnen worden, dan zijn de

afbeelding, de mate waarin men leest en de mate van visuele oriOntatie daarop

van invloed. Daarbij zien we een interactie-effect tussen de titel en de

afbeelding en tussen de afbeelding en een matige of sterke visuele oriantatie.

Beide interactie-effecten worden in diagram 6.1 en 6.2 gevisualiseerd.
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Diagram 6.1. Interactie-effect tussen de titel en de afbeelding op basis van de cel-

gemiddelden gegeven het typicaliteitsoordeel over een cover als

behorende tot een spannend boek.

Typicaliteit  7 -
6-

5-

4-
i--
- -*

3-

2-

1-

0              1                         1            1

titell Lit tite12 Lit tite13 Span tite14 Span

•      afbeeldingl Lit
- - -    afbeelding2 Lit

+ - -         afbeelding3 Span
-   *- -        afbeelding4 Span

In diagram 6.1 is te zien dat titel 2 in combinatie met elke afbeelding ongeveer
gelijk als typisch voor he<spanneede_gen**ordt gezien. Ook is af te lezen dat

de meest typisch gevonden titel en afbeelding (titell met afbeelding 1) voor het

spannende genre volgens de NUGI tot literatuur behoort.

Diagram 6.2. Interactie-effect tussen de afbeelding en een matige of sterke visuele

ori6ntatie op basis van de celgemiddelden gegeven het

typicaliteitsoordeel over een cover als behorende tot een spannend boek.

Typicaliteit  7 -
6-

5

*-A
3-

2-

1-

0                          1

matig visueel sterk visueel

- afbeeldingl Lit
- •- -    afbeelding2 Lit

+         afbeelding3 Span
- -*-  -    afbeelding4 Span
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Diagram 6.2 toon ch rschillen in degemiddelde typ IjiBilsicams
wanneer men sterk-MiluBel-18 georianteerd. Bij de matig visueel georiianteerden,

is vrijwel geen variatie in de gemiddelde scores.

In tabel 6.6a staan de gemiddelden en standaarddeviaties van de

proefpersonen die een gemanipuleerde cover beoordeelden als typisch

behorend tot literatuur.
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Tabel 6.6a. Gemiddelden en standaarddeviaties van de proefpersonen in de

beoordeling als typisch voor het literaire genre op basis van de titel en de

afbeelding (typisch).

Titel typlit

M          Sd         N

Literatuur (volgens NUGI)
1 4.45 1.43 83

2 4.14 1.40                             59

Spannend (volgens NUGI)
1 4.12 1.40                             42

2 4.38 1.35           71

Afbeelding typlit

M           Sd          N

Literatuur (volgens NUGI)
1 4.40 1.34                             94

2 3.75 1.82                       12

Spannend (volgens NUGI)
1 3.91 1.38                             35

2 4.40 1.39 114

Over de titels en afbeeldingen

opgesplitst naar

Leesfrequentie

Weinig-lezers 4.33 1.42 129

Veel-lezers 4.29 1.38 126

Genrevoorkeur

Literatuur 4.33 1.39 144

Spannend 4.14 1.31           40

Literatuur en Spannend 4.36 1.47           71

Verbale oridntatie

Matig 4.49 1.35 147

Sterk 4.06 1.43 108

Visuele oriantatie

Matig 4.25 1.27 135

Sterk 4.37 1.54 120
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De resultaten van de variantie-analyse worden gepresenteerd in Tabel 6.6b.

Af te lezen valt het afzonderlijke effect van de titel en de afbeelding op het
oordeel over een cover als typisch voor literatuur.

Tabel 6.6b. Hoofd- en interactie-effecten bij systematische variatie van titel en

afbeelding voor covers aangemerkt als literatuur.

Typicaliteitsoordeel (typisch)

Hoofdeffecten                                                  F               di                p

titel 1.74                  3                > 0.05

afbeelding 1.09                        3                     > 0.05

leesfrequentie 0.14              1             > 0.05

genrevoorkeur 0.97            2           > 0.05

matig/sterk verbaal georidnteerd 6.89             1            < 0.05

matig/sterk visueel georianteerd 0.39              1             > 0.05

Interactie-effecten                                         F              dtp

titel*afbeelding 2.60              9            < 0.05

titel*matig/sterk verbaal georianteerd 0.46              3            > 0.05

afbeelding*matig/sterk visueel geori6nteerd 0.12              3            > 0.05

Bij covers die worden aangemerkt als behorend bij een literair boek en als

typisch daarvoor, spelen de mate van verbale oriantatie (significant hoofdeffect)
en de combinatie van de titel 6n de afbeelding (significant interactie-effect) een

rol. Diagram 6.3 visualiseert dit interactie-effect.
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Diagram 6.3. Interactie-effect tussen titel en afbeelding op basis van de cel-

gemiddeldes gegeven het typicaliteitsoordeel over een cover als

behorende tot literatuur.

Typicaliteit   7 -                   f
6-          \ \

4-

3-                        *\
\

2- \
1-                                                                      4

0                          1            1            1

titell Lit tite12 Lit tite13 Span titeM Span

- afbeeldingl Lit
- *-     afbeelding2 Lit

+        afbeelding3 Span
- -,- ·     afbeelding4 Span

Diagram 6.3 toont dat de originele combinaties van titel en afbeelding welke

volgens NUGI tot literatuur of tot spannend behoren, niet automatisch als

meest typisch tot literatuur worden gerekend. In Bijlage 9 staan enkele

combinaties van titel en afbeelding afgebeeld.

6A Conclusie

Wanneer we de drie studies met elkaar vergelijken, blijkt dat, wanneer

de cover als geheel wordt beoordeeld, de leesfrequentie een significant effect

heeft op de mate waarin de cover als typisch wordt gezien voor een literair of

spannend boek: veel-lezers zijn extremer in hun oordelen. Bij afzonderlijke

aanbieding van de titel daarentegen blijkt dat alleen genrevoorkeur een direct

effect heeft op het typicaliteitsoordeel en hebben spannende boekenliefhebbers

een uitgesprokener oordeel. Wordt alleen de afbeelding aangeboden, dan heeft

eveneens de genrevoorkeur een direct effect op het typicaliteitsoordeel en
hebben ook hier de liefhebbers van spannende boeken een extremer oordeel.

Verder beinvioedt de mate waarin de proefpersonen lezen, het oordeel over de

typicaliteit van die covers, wanneer alleen de afbeelding wordt aangeboden.
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Weinig-lezers zijn dan extremer in hun oordelen dan veel-lezers. De resultaten

van studie 3 bevestigen de verwachting dat er sprake is van een interactie-

effect tussen de titel en de afbeelding wanneer men een cover ziet als typisch

behorend bij een literair of een spannend boek. In de perceptie van beide

genres is dit effect significant. Daamaast geldt dat, wanneer men vindt dat een

cover bij een spannend boek hoort en dat een cover typisch is voor dit soort

boeken, leesfrequentie en de mate van visuele oriantatie van belang zijn. Bij

literatuur zien we dat het typicaliteitsoordeel beinvloed wordt door de mate van

verbale oriantatie; eveneens is er een significant interactie-effect tussen de titel

en de afbeelding.
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7        Het verband tussen het typicaliteitsoordeel en initiale

preferentie
Zoals in de inleiding van het vorige hoofdstuk gezegd, houdt het

oordeel dat een cover typisch bij een literair of spannend boek hoort verband

met het initieel prefereren van dat boek. Wanneer men meent dat een boek

typisch tot een bepaald genre hoort, levert dat de aanzet voor het in

overweging nemen van dat boek. De Primair Affectieve Reactie (PAR), de
initiale preferentie, is positief. Gesteld is dat de genrevoorkeur van de
consument hierop van invloed is. Er bestaat dan een grotere kans dat een boek
een eerste voorkeur krijgt, wanneer een cover die als typisch voor een genre
wordt waargenomen, het favoriete genre representeert of het prototype ervan

het dichtst benadert (zie Hoofdstuk 2).
In de volgende studie wordt nagegaan of er een verband is tussen het

zien van een cover als typisch voor literatuur of voor een spannend boek en de

eigen genrevoorkeur bij de totstandkoming van een initiale preferentie voor het
desbetreffende boek.

7.1       De relatie tussen het typicaliteitsoordeel en de inititble

preferentie op grond van de cover
De volgende hypothese wordt getoetst:

Hl: Hoe meer een omslag wordt gezien als typisch voor het genre van

voorkeur, des te meer krijgt het desbetreffende boek een initiale

voorkeur toegekend.

7.1.1      Proefpersonen en methode
Dezelfde proefpersonen (N=32) als in de studies 1 van Hoofdstuk 4,5

en 6 namen deel aan de huidige studie. Voor een volledige beschrijving van de
methode van onderzoek verwijzen we naar studie 1 van Hoofdstuk 4. Nu zijn

typicaliteit, initi6 le preferentie en genrevoorkeur belangrijke variabelen.
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Het typicaliteitsoordeel is, zoals in studie 1 van Hoofdstuk 6,

geoperationaliseerd als de zekerheid waarmee men vindt dat een omslag tot

een genre hoort (gemeten op een zevenpunts schaal: 1=heel onzeker en 7=

heel zeker).
De variabele die voorkeur voor een genre meet is samengesteld uit de

hoeveelheid vrije tijd die men besteedt aan het lezen van boeken die tot de

literatuur, tot het spannende of tot het romantische genre behoren.

Aangenomen wordt dat het genre waaraan de meeste tijd wordt besteed de

voorkeur heeft. Zoals in de voorgaande hoofdstukken, concentreren we ons op

de genres literatuur en spannend. We zijn dan ook alleen geTnteresseerd in

personen met een voorkeur voor literatuur, voor spannend of voor beide. Op

basis van de gebleken voorkeur zijn drie groepen gevormd.
De initiale preferentie voor een boek is gemeten met drie vragen: 'In

hoeverre vind je dat deze cover duidt op een voor jou interessant boek?',  'In

hoeverre zou je op basis van deze cover graag meer informatie over het boek

willen hebben?' en: 'In hoeverre zou je het boek van deze cover graag willen

lezen?'. De antwoorden konden worden gegeven op een zevenpunts schaal

die bij de eerste vraag liep van: 1= absoluut niet tot: 7= absoluut wei en bij de

tweede en derde vraag van: 1= helemaal niet graag tot: 7= heel graag. De

tussenliggende waarden waren niet gelabeld. Ten behoeve van de inteme

consistentie is de betrouwbaarheid van de drie metingen berekend, wat

resulteerde in een Cronbach's Alpha van 0.95. Ook de correlatie-analyse liet

hoge waarden zien, met een minimum van 0.82 tussen de wens om meer

informatie over het boek en het graag willen lezen van dat boek. Dit heeft ertoe

geleid dat we d6n initiale preferentie variabele hebben geconstrueerd op basis

van de drie indices.

7.1.2 De samenhang tussen typicaliteit en initiale preferentie

gegeven genrevoorkeur als persoonsvariabele
Tabel 7.1 laat het resultaat zien van een correlatie-analyse tussen de

waargenomen typicaliteit per genrevoorkeur en initiale preferentie.
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Tabel 7.1. Correlatie tussen het typicaliteitsoordeel en initiale preferentie bij

genrevoorkeur als persoonsvariabele.

Liefhebbers van
Liefhebbers van literatuur en van

Literatuurliefhebbers spannende boeken spannende boeken

typspan typlit typspan typlit typspan typlit

(N=45) (N=25) (N=123) (N=60) (N=63) (N=31)

Initiale
preferentie -0.22* 0.40*- 0.11 -0.30 -0.14 0.56"
voor een
boek

Fisher's z, -2.36 -1.18 -3.06

'typspan' = het omslag wordt typisch gevonden voor een spannend boek.
'Typlit' = het omslag wordt typisch gevonden voor een literair boek.
--- p<0.01
*= p<0.05

Uit Tabel 7.1 blijkt dat liefhebbers van literatuur die een cover als typisch voor
de literatuur beschouwen een initiale voorkeur hebben voor dat boek (r=0.40,

p<0.01). Een cover die zij daarentegen als typisch beschouwen voor een

spannend boek resulteert niet in een eerste voorkeur (r=-0.22, p<0.05). Dit
verband is significant negatief. Ook wanneer zowel literaire en spannende
boeken geprefereerd worden en een omslag aangemerkt wordt als typisch voor
de literatuur, is er een initiale voorkeur voor literatuur (r=0.56, p<0.01) terwill het

effect op een initiale voorkeur niet wordt gevonden voor omslagen die in deze
als typisch voor een spannend boek worden beschouwd (r=-0.14, p>0.05). Wei

is er sprake van negatieve correlatie. Het hebben van een voorkeur voor

spannende boeken is daarentegen niet van invloed op de relatie tussen een

typicaliteitsoordeel en initiale preferentie.
Het verband tussen waargenomen typicaliteit en initi6le preferentie kan

ook worden onderzocht door na te gaan of bijvoorbeeld liefhebbers van

literatuur die covers als typisch voor literaire boeken aanmerken een sterkere

initiOle preferentie vertonen dan bij covers die zij aanmerken als typisch voor

een spannend boek. Hiertoe is getoetst of de correlatie tussen het oordeel over

een cover als typisch voor spannende boeken en de initiale preferentie, en de
correlatie tussen het oordeel dat covers typisch voor literaire boeken zijn en de
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initiale preferentie significant van elkaar verschillen voor de afzonderlijke

groepen. Deze toetsing is uitgevoerd met Fisher's z, transformatie die toetst of

onderlinge correlaties significant zijn. Waarden groter dan 1.96, respectievelijk

groter dan 2.58, zijn vereist voor significantie op 5 en 1 procentsniveau. De

toetsing laat zien dat er voor liefhebbers van literatuur en voor liefhebbers van

beide genres een significant verschil bestaat tussen de twee correlaties

(Fisher's zr,-2.36, p< 0.05 voor liefhebbers van literatuur en Fisher's zr= -3.06,

PI 0.05 voor liefhebbers van beide genres). Voor spannende boeken

liefhebbers verschillen de correlaties niet significant van elkaar (Fisher's z„ -
1.18, pz 0.05).

Onze hypothese wordt gedeeltelijk ondersteund bij liefhebbers van literatuur en

liefhebbers van beide genres voor omslagen die als typisch voor literatuur

worden beschouwd. Voor deze omslagen is er een significant positieve relatie

tussen het typicaliteitsoordeel en initiia le preferentie. Bij degenen die de

voorkeur aan literatuur geven, wekken omslagen die als typisch voor

spannende boeken worden beschouwd een negatieve initiale preferentie; bij

degenen die zowel literatuur als spannende boeken prefereren, is een

negatieve initiale voorkeur minder sterk. Bij liefhebbers van het spannende

boekengenre is er geen verband gevonden tussen als typisch beoordeelde

covers en de initiale voorkeur voor een boek.

7.2 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat waargenomen typicaliteit tot initiale

preferentie leidt en dat een specifieke genrevoorkeur daarop een significante
invloed heeft. Als typisch voor literatuur waargenomen omslagen leiden tot een

sterkere initiale preferentie bij literatuurliefhebbers en bij liefhebbers van beide

genres dan bij liefhebbers van spannende boeken. Voor de eerste groep

liefhebbers is dat overeenkomstig de verwachtingen. Voor de groep die literaire

en spannende boeken prefereert is dat niet zozeer het geval, omdat een door

hen als typisch waargenomen cover voor een spannend boek eveneens een

eerste voorkeur voor dat boek zou moeten wekken. Een verklaring hiervoor zou

-112-



kunnen zijn dat covers die zij typisch voor het spannende genre vinden toch

niet voldoen aan hun gedeelde voorkeur voor spannend en dat zij de als

typisch literair beschouwde covers op dat punt duidelijker vinden. Dat er bij
liefhebbers van het spannende genre geen significant effect te constateren valt,

komt mogelijk doordat zij minder tolerant zijn voor afwijkingen van het door hen

gewenste genre en meer informatie nodig hebben om uit te maken of wat zij

typisch voor spannend vinden ook werkelijk overeenstemt met hun voorkeur.

De totstandkoming van een initiale preferentie gaat dus niet automatisch

samen met een typicaliteitsoordeel, zoals door sommige onderzoekers

gesuggereerd wordt (cf. Nedungadi en Hutchinson 1985; Loken en Ward

1990). Voorts speelt de bestaande (genre)voorkeur soms ook een rol.

-113-



8       Genreherkenning en voorkeursvorming op basis van

het boekomslag. Een terugblik
In dit onderzoek is nagegaan of het omslag van een fictieboek het

genre communiceert waartoe het boek gerekend dient te worden.

Communicatie van het genreja van groot belang omdat de consument dan kan
--

bepalen of het boek van zijn gading is. We zijn er van uitgegaan dat het omslag
van een boek in verreweg de meeste gevallen kort in beschouwing wordt

genomen tijdens het eerste contact met dat boek. De boekenkoper is er bij

gebaat wanneer gedurende dat korte moment een indruk wordt gegeven van

1 wat van een boek
aan leesbeleving kan worden verwacht, zodat het boek

I verder wei of niet mee kan worden gewogen bij het maken van een keuze. De

beslissing wei of geen verdere aandacht aan een boek te besteden vindt plaats
in de eerste fase van informatieverwerking in het keuzeproces. Daarbij vragen
consumenten zich impliciet af of een o[Ilslag_het genre communiceert waar
men (doorgaans) de vogrkeuLaangeeft; en of het een typisch voorbeeld is van

dat genre. De titel en de afbeelding van een omslag zijn de onderdelen waaruit

het genre van een boek van een (nog) onbekend auteur kan worden afgeleid.
Daarom is ook nagegaan of titels en afbeeldingen afzonderlijk een genre
communiceren.

De centrale hypothesen in dit onderzoek veronderstellen een aantal

tweeledige relaties. De eerste is die tussen de perceptie vap_eellcover en de

categorisatie als aanduiding van een bepaald genre. De tweede relatie heeft
K------1-*.
betrekking op de invloed van een typicaliteitsoordeel op de initi6le preferentie

voor een boek. Op deze relaties heeft onze onderzoeksvraag betrekking: wat is

l

de rol van het boekomslag in de eerste fase van informatieverwerking waar
initi6le preferenties voor een boek kunnen ontstaan?

Verder is onderzocht of de categorisatie van een omslag als indicator

van een genre en het oordeel dat een omslag typisch is voor een genre direct

beinvloed worden door de frequentie waarmee iemand leest, de mate waarin

men visueel of verbaal georianteerd is en de genrevoorkeur. Voorts is bezien of
genrevoorkeur de relatie tussen typicaliteit en initiale preferentie bepaalt.
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Ook is nagegaan of het waargenomen genre overeenkomt met het genre dat

blijkens de NUGI-code door de uitgever aan een boek is toegekend. Hierdoor

kan worden vastgesteld of de communicatie van een omslag gedurende de
eerste fase van het keuzeproces succesvol verloopt.

De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

1) Communiceert een boekomslag het genre waartoe een boek

behoort?

2) Welke eigenschappen van de consument (ervaring met boeken,

visuele of verbale oriantatie, bestaande genrevoorkeuren) zijn van

belang om de communicatie van het genre succesvol te laten

verlopen?

3) Welke onderdelen van het omslag (titel en/of afbeelding) dragen

hiertoe bij?

4) In welke mate beinvioedt genrecategorisatie de initiale voorkeur voor

een boek?

8.1 Theoretische implicaties
Boekomslagen blijken een veel gebruikte bron van infoanatie om in de

eerste fase van informatieverwerking in het keuzeproces het "kaf" van het
"koren" te scheiden (Leemans en Van Oosterhout 1995). De intu'itieve

meningen die in het boekenvak over het uiterlijk van fictie-boeken circuleren

laten onduidelijkheid bestaan over wat een cover nu communiceert. Men is het

er weI over eens dat een cover moet opvallen, wil een boek in overweging
worden genomen. Opvallen alleen is echter onvoldoende. Belangrijker is dat de
cover - gedurende het korte moment dat men er aandacht aan schenkt -

aangeeft wat van een boek aan leesbeleving kan worden verwacht. Het genre
waartoe een boek gerekend wordt is een aanwijzing voor die leesbeleving. Het
is daarmee een uiting van wat door Floor en Van Raaij (1998) de
transformationele functie van een product wordt genoemd: de gevoelsmatige
functie van een product die onder meer tot uitdrukking komt in de communicatie

van het plezier dat er aan ontleend kan worden. Bij fictie is dat communicatie

van het verwachte leesplezier door het genre waartoe het boek behoort.
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Verondersteld is daarom dat communicatie van het genre van een boek
middels het omslag in het primaire stadium van informatieverwerking van

belang is.
Een stapsgewijze presentatie van informatieverwerkingsmodellen

maakte duidelijk welke fase in het verwerkingsproces onze aandacht krijgt: de
initiale preferentie fase. Deze fase, gespecificeerd in het PAR-model van Van

Raaij (1984), vormt een brug tussen de attentiefase en de fase waarin de

eigenlijke informatieverwerking plaatsvindt. Eerst is er categorisatie, een proces
van cognitieve transfer. Samen met de affectieve transfer maakt dit deel uit van

de PAR. Het categorisatieproces binnen de PAR staat centraal in deze

dissertatie. Op basis van het omslag, of van de titel of de afbeelding

afzonderlijk, wordt een boek gecategoriseerd als behorend tot een genre. De
affectieve en cognitieve transfer die hiermee in gang wordt gezet vormen de

basis voor de Primair Affectieve Reactie (PAR) of initi  le preferentie voor dat

boek. Figuur 8.1 visualiseert dat.

Leesfrequentie Genrevoorkeur

V   A-
Cover Categorisatie

Titel                - - - - - - - - - -       V     * PAR/Initiale,
Afbeelding Typicaliteit preferentie

Visuele Verbale
orientatie orientatie

Figuur 8.1. De vet'werking van informatie bij boekomslagen en de invloed van

consumenteneigenschappen.

Tevens zijn in de figuur veronderstellingen opgenomen over de

persoonsvariabelen: leesfrequentie, visuele en verbale orientatie en

genrevoorkeur die dat proces deels zouden kunnen beinvloeden.
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Bij de cognitieve transfer worden eigenschappen van een genre op grond van
de cover toegekend aan het desbetreffende boek. Met deze transfer wordt zo

een specifieker beeld geschapen van de eigenschappen die op grond van het

genre te verwachten zijn en tot een specifieke leesbeleving leiden. Het model

houdt in dat overeenstemming van de genre-identificatie met de specifieke

voorkeur voor een genre resulteert in een affect waarmee het boek verder

wordt gedvalueerd. In dat geval zorgt categorisatie voor affect transfer: wordt er

een positief affect doorgegeven vanuit het geprefereerde genre. Dit impliceert

niet dat er een negatief affect doorgegeven wordt wanneer een boek niet

overeenstemt met het meest geprefereerde genre. Men kan ook neutraal of

onverschillig staan tegenover het genre waadoe een voorliggend boek behoort.

8.2 Synthese van de resultaten

De resultaten van onze studies hebben betrekking op opeenvolgende

fasen in het eerste stadium van informatieverwerking tijdens het keuzeproces.

Die fasen moeten het proces waarin de invloed van de cover op de initiale

preferentie voor een boek verloopt inzichtelijk maken. Essentieel voor dit

proces is dat het genre - op grond van de covers - wordt vastgesteld, dat het

waargenomen genre overeenkomt met het genre dat door de uitgever aan het
boek werd toegekend.

Genretypering
De eerste studies lieten zien dat de genres literatuur, spannend en

romantisch als verschillende genres worden waargenomen en dat de dimensies

op grond waarvan de genretypering wordt gemaakt van elkaar verschillen. We

beperkten ons tot de literatuur en het spannende genre, omdat slechts weinig

omslagen als romantisch werden aangemerkt en er bij onze proefpersonen een

geringe voorkeur voor romantische boeken bestond. Er bleek geen verschil in

de genre-classificaties, wanneer rekening wordt gehouden met de mate waarin

men leest. Ook genrevoorkeur speelde geen rol in de typering van omslagen

als eigen aan spannende of literaire boeken. Omslagen die werden aangemerkt
als horend bij literaire boeken door proefpersonen die literatuur prefereren
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leidden weI tot meer differentiatie: verschillen in de typering van omslagen als

eigen aan literatuur of het spannende genre worden sterker geaccentueerd,
wanneer men liefhebber is van literatuur. Dit is mogelijk te verklaren vanuit het

idee dat lezers van literatuur meer expertise inzake boeken bezitten (Miesen

1999) en uit dien hoofde verfijndere waamemingen kunnen doen die grotere
tolerantie inhouden voor verschillen tussen boekomslagen dan bij liefhebbers

van spannende boeken het geval is.
Toch worden de genres "literatuuf' en "spannend" op eenzelfde

aggregatieniveau gepercipieerd, omdat covers van literaire en spannende

boeken - op basis van de NUGI-code - even vaak als soortgelijk worden

waargenomen. Kennelijk heeft elk omslag dat eigen wordt geacht aan de

genres literatuur en spannend ieder veel specifieke eigenschappen gemeen die
maken dat ze als zodanig worden waargenomen. Dit wijst erop dat het door
Rosch (1978) gemaakte onderscheid tussen soorten categoriedn kan worden

overgenomen.
In de eerste fase van informatieverwerking waarin boekomslagen

worden gecategoriseerd naar genre, weet de consument dus onderscheid aan

te brengen tussen de drie gangbare genrecategoriedn waaruit het

boekenaanbod bestaat: literatuur, spanning en romantiek, ongeacht zijn

leesfrequentie en genrevoorkeur.

Genrecategorisatie en -communicatie
Om uit te maken of de genrecategorisatie door de proefpersonen

dezelfde is als die welke de uitgever met het omslag wil communiceren, hebben

we overeenstemming van het oordeel met de NUGI-code als criterium

genomen. Onderzocht is of er sprake is van een dergelijke overeenstemming
wanneer de cover als geheel en wanneer alleen de titel en de afbeelding

afzonderlijk worden aangeboden. Het bleek dat op basis van het omslag als

geheel een boek tot de literatuur of het spannende genre wordt gerekend

overeenkomstig het idee van de uitgever. De leesfrequentie en genrevoorkeur
hebben hierop geen invloed.
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Wanneer de titel en de afbeelding afzonderlijk worden aangeboden, komt het

waargenomen genre niet overeen met de NUGI-code. Daarbij oefenen

leesfrequentie en genrevoorkeur opnieuw geen invloed uit op de

genretoekenning. Het stimulusmateriaal betrof titels van omslagen die door
experts als typisch voor een genre waren beoordeeld. "Typische" titels zouden

mogelijk beter het genre communiceren zo luidde de verwachting. Deze

veronderstelling werd bevestigd voor literatuur maar niet voor spannend. Dit
resultaat zou samen kunnen hangen met het feit dat onze experts vooral

deskundig waren in de literatuur. Mogelijk kunnen experts op het gebied van

spannende boeken wei typische voorbeelden van spannende titels aandragen

die ook als zodanig worden waargenomen door de boekenconsument.

Het effect van (onderdelen van) de cover op een typicaliteitsoordeel
Los van de vraag of er sprake is van een correcte of incorrecte

categorisatie naar genre, kan een cover als typisch voor een genre worden

geacht.
Wanneer de cover als geheel wordt beoordeeld, heeft de

leesfrequentie een significant effect op het typicaliteitsoordeel. Hoe meer men

leest, in des te grotere mate wordt een omslag typisch geacht voor literaire of

spannende boeken. Dit effect treedt niet op bij de bepaling van het genre op

grond van de cover. Bij afzonderlijke aanbieding van de titel blijkt naast de titel

ook genrevoorkeur een direct effect te hebben op de mate waarin deze typisch
wordt geacht voor literaire of spannende boeken. Bij presentatie van alleen de

afbeelding, hebben genrevoorkeur en leesfrequentie invloed op het

typicaliteitsoordeel.
Het bepalen van typicaliteit voor een genre op basis van alleen de titel

of de afbeelding is duidelijk moeilijker dan wanneer de totale cover in

aanmerking wordt genomen. De sterke invloed van de eigen genrevoorkeur
duidt er mogelijk op dat deze een hulpmiddel is om uit te maken of de titel dan

weI de afbeelding aan die voorkeur beantwoordt. Uit ons theoretisch kader

bleek dat categorisatie bij ambigue stimuli mede bepaald wordt door de eigen
wensen en behoeften: juist die informatie wordt opgepikt die duidt op dat wat
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men wenst. Genrevoorkeur zou zo'n effect kunnen hebben aangezien de titel

en de afbeelding afzonderlijk moeilijk naar genre te typeren zijn.
Er is dus synergie tussen de titel en de afbeelding in het categoriseren

van het genre waartoe een boek behoort. In de perceptie van omslagen als

eigen aan een literair of spannend boek is er een significant interactie-effect

tussen titel en afbeelding. Visuele informatie alleen lijkt daarmee in het primaire
stadium van het beslissingsproces niet doorslaggevend. Dit is tegengesteld aan

Krugman's visie (1986) die suggereert dat visuele informatie leidt tot snellere

verwerking en daarmee tot een mogelijk snellere interpretatie dan tekstuele

informatie. Dit onderzoek laat zien dat tekst 6n beeld nodig zijn gedurende het
korte moment waarin op grond van de cover bepaald wordt tot welk genre een

boek gerekend kan worden.

Ook is er, wanneer een cover als typisch voor een spannend boek
wordt gezien, een significant hoofdeffect van de afbeelding, en zijn voorts

leesfrequentie en visuele oriantatie van belang. Bij literatuur wordt een

typicaliteitsoordeel naast de interactie tussen litel en afbeelding beinvloed door

de mate van verbale oriantatie. Verbale en visuele oriantatie lijken dus een
verschillende rol te spelen in de identificatie van omslagen als behorend bij
literaire of spannende boeken.

Het verband tussen een typicaliteitsoordeel en initiale preferentie
Wanneer we kijken naar de mate waarin waargenomen typicaliteit tot

initiale preferentie leidt dan zien we dat een specifieke genrevoorkeur daarop
invloed heeft. Wanneer men literatuur prefereert gaat een als typisch

waargenomen literair boek samen met een preferentie voor dat boek, terwijl
een als typisch waargenomen spannend boek samengaat met een afkeer voor

dat boek. Prefereert men daarentegen het spannende genre, dan gaat de mate
waarin een cover typisch wordt gevonden voor een literair of spannend boek
niet samen met de voorkeur voor dat boek. Dit laatste is tegengesteld aan wat
men zou verwachten. Voor liefhebbers van beide genres komt onze

verwachting wei uit, waarbij de relatie tussen typicaliteit en initiale preferentie
dezelfde richting uitwijst als bij liefhebbers van alleen literatuur. Mogelijk komt
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dit doordat zij toleranter voor verschillen zijn: ook boeken die op grond van het
omslag a-typisch voor een genre zijn, zijn de moeite waard om te lezen. Dat er

bij liefhebbers van spannende boeken, in tegenstelling tot literatuurliefhebbers,

geen enkel effect is van een als typisch waargenomen cover op hun initidle

preferentie komt mogelijk doordat liefhebbers van het spannende genre

kleinere verschillen waamemen tussen literatuur en spannend. Zij hebben

daarmee een minder uitgesproken voorkeur voor spannend en een minder

uitgesproken "afkeer' voor het literaire genre. Mogelijk hebben zij meer

informatie dan alleen het omslag nodig om uit te maken of een boek van hun

gading is.

8.3 Enkele beperkingen
Natuurlijk kent ook dit onderzoek zijn beperkingen. Vooropgesteld zij

dat dit een exploratief onderzoek is waarvan de resultaten niet gegeneraliseerd

kunnen worden tot alle boekenkopers of tot andere boekomslagen.

Ook kan met dit onderzoek niet de verkoopkans van een boek op basis

van de cover worden bepaald. Binnen boekhandel en uitgeverij wordt soms een

direct effect verondersteld van het omslag en de koopbereidheid van de

consument. Zie het Weybrightcitaat waarmee Hoofdstuk 1 begon. Ons

onderzoek concentreerde zich op de voorwaarden waaronder een boekomslag

effect op initii#le preferentie kan hebben en niet op het voorspellen van (de

grootte van) dat effect. Onze keuze van studenten als onderzoekspopulatie en

het hanteren van kleine steekproeven daaruit is daarmee gerechtvaardigd.

Volgens Kardes (1996) verschaffen zulke steekproeven bruikbare informatie

over fundamentele psychologische processen, zoals de eerste fase van

informatieverwerking in het keuzeproces waar boekomslagen worden

waargenomen en gecategoriseerd. Voor het verkrijgen van inzicht in het

verloop van die fase is voorts gekozen voor het doen van onderzoek in een

experimentele setting. Deze setting wijkt natuurlijk sterk af van de situatie

waarin de boekhandelbezoeker omslagen in beschouwing neemt. Voor ons

doel - het verkrijgen van inzicht in de rol van de cover in het ontstaan van de

relatie tussen een categorisatie naar genre en initi6 le preferentie - was het
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belangrijk dat storende variabelen, die in de werkelijke omgeving een rol

spelen, werden buitengesloten. In een experimentele setting kan dat.

De beperkingen van dit onderzoek liggen natuurlijk ook in de gekozen

genres: alleen literatuur en het spannende genre. Dat zijn wei de meest

omvangrijke genres binnen het fictie-aanbod, maar niet de enige.
Daarnaast hebben we, iedere keer maar een kleine set covers

aangeboden - niet meer dan een fractie van het totale boekenaanbod. Hierdoor

stijgt de kans dat niet alle covers even goed zijn gekozen - een aantal door ons

aangeboden covers werd gepercipieerd als behorend tot een ander genre. De

typering van een genre en waargenomen verschillen tussen genres zijn
hierdoor mogelijk voor een deel gebaseerd op andere karakteristieken en

oven, egingen dan die waarvan wij uitgingen - verder onderzoek is nodig. Onze

veronderstellingen over de manier waarop genres worden toegekend, die
leidden tot de indirecte methode waren effectief, maar we weten niet of zij ook

gelden wanneer we willen nagaan of omslagen ook deelgenres communiceren

(literair verhalend proza, literaire poOzie, spionageromans, "hard-boiled"

thrillers).

8.4      Een paar aanbevelingen aan het boekenvak
Het genre wordt door de cover als geheel gecommuniceerd. Uit alleen

de titel of de afbeelding kan de potenti6le koper hierover geen conclusies

trekken. Er is een synergie tussen titel en afbeelding voor de vaststelling tot

welk genre een boek behoort. Dit is weer van belang om uit te maken of een

boek in de boekhandel overeenkomt met het favoriete genre. Omdat titels

alleen geen aanwijzingen geven over het genre van een boek, is het

aanbevelenswaardig om nieuwe boeken zoveel mogelijk in frontpresentatie
neer te zetten. De oudere boeken staan op dit moment in de kast met hun rug
naar de klant toe. Daaruit zal de klant vooral keuzes kunnen maken, wanneer

de auteur en de titel bekend zijn. De kans dat boeken in de kast de koper
verleiden lets te nemen dat onbekend is, lijkt minimaal. Misschien kan het oude

assortiment - in de kast - veel meer frontaal gepresenteerd worden.
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Inkijkexemplaren en presentatietafels zijn essentieel om belangstelling te
wekken voor auteurs en titels die onbekend zijn.

In advertenties voor boeken dient de totale cover duidelijk te worden

afgebeeld - alleen korte teksten zijn niet effectief. Affiches of posters van een

nieuw boek in abri's bijvoorbeeld, zouden onderdeel van een

marketingstrategie kunnen zijn. Ook hier dient de cover als geheel duidelijk te

worden afgebeeld zodat uit zowel titel als afbeelding het genre kan worden

afgeleid. Natuurlijk kan er op zo'n poster ook informatie staan waarmee

mensen specifieker voor het boek kunnen worden geinteresseerd. Met de
communicatie van het genre krijgt men aanwijzingen over de leesbeleving. Zij

vergemakkelijkt de herkenning van de desbetreffende boeken in de boekhandel

en additionele informatie geeft aanwijzingen of een boek de moeite waard is.

Tot slot is het bij het aanprijzen van boeken op een visueel medium als

internet essentieel dat de totale cover goed in beeld komt en niet wordt

weergegeven als een klein plaatje.
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Summary

Will I like this book? Genre recognition and preference formation on

the basis of a book's front cover
This research concerns the role of the front cover of fiction books in the

first stage of the decision-making process in which an initial preference for a
book may arise. Although there are many views on how books should look, as

yet no extensive research has been conducted on this subject. The only
consistency in the opinions held is that the front cover of a fiction book has to

be "striking" in order to create attention for a book. In any case, front covers are

an important source of information in the first stage of information processing in
consumers' choice behavior. During this stage, the front cover plays an

essential role in categorizing a book and in deciding whether or not the book is

attractive. Our central thesis is that a cover communicates to which genre a

fiction book belongs (Chapter 1).
The genre indicates what may be expected from a book. We therefore

assume that the genre that is communicated by the cover, and especially the

perception of the cover as typical of a favorite genre, will induce an initial

preference (Chapter 2). If there is an initial positive appraisal of an individual

book, it may be considered as a candidate for purchase.

The supply of books is huge, and consumers are not always able or
willing to spend much time on looking at every book extensively. Besides, the
first stage of information processing takes place in an instant. A global

impression is formed about the book. Chapter 2 presents some models of this

process. Although these models pertain to processing information from

advertisements, they also apply to book covers. The latter advertise the books

concerned. Out of these models, we selected the information processing

paradigm of Van Raaij (1984). Here, the focus is on categorization as an

integral part of the PAR-stage in this model. The PAR (Primary Affective

Reaction) indicates the first stage of information processing in choice behavior:

we first need to know the category of the products we perceive before we can

tell whether they are attractive enough to process them further. With regard to
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fiction books, we first have to determine the genre to which they belong before

it becomes clear whether or not we will initially like an individual book. This is

what is modeled by the PAR-stage. The Primary Affective Reaction shapes the
initial preference after the cognitive activity of categorizing a book as to genre.

What consumer characteristics affect the ability to categorize fiction

books as to genre and the likelihood that an initial preference is generated?

Three plausible candidates are reading frequency, genre preference, and a

person's visual or verbal orientation. Frequent readers can be assumed to be

able to identify a book's genre from a cover more successfully than infrequent
readers. The former group of readers visits bookstores more often than the

latter group and have gained more experience distinguishing between types of
books. The same could be said of persons who have a specific genre

preference. They will identify their preferred genre on the basis of the cover

more efficiently than consumers without any genre preference. Specific genre

category lovers might even be able to tell whether a particular cover is a typical

example of their favorite category. A typicality judgment links genre
identification to preference formation. Another variable that may affect

preference formation is the extent to which one is visually and verbally oriented.

For people with a strong verbal orientation, the title of a book may have more
influence on their typicality judgment than for people who are mainly visually
oriented. The latter are probably more influenced by the cover picture in their

genre assessment. We do not think that any of the three consumer

characteristics has an impact on the ability to successfully determine the genre
to which a fiction book belongs. The communication of the genre by the cover

should be effective regardless of the degree of consumers' experience with

books, of their preferences for particular genres, or of their visual or verbal

orientation.

Chapter 3 presents the methodology of this research. It gives an
overview of the research material and of the procedures that were followed.

Furthermore, the operationalizations of the dependent variables or genre

categorization, typicality, and initial preference are given. The research was
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conducted in three separate studies. Their results are reported in Chapters 4 to
7.

Results
Genre classification

The first studies showed that the genres of literature, mystery, and
romance were identified on the basis of dimensions that differed from each

other. In the subsequent sessions, we focused on literature and mystery books,

since only few covers were judged to belong to romance novels, and very few
of our subjects preferred this genre. Reading frequency and genre preference
did not influence the classification of covers as characteristical for mystery
novels or literary books. Covers that were judged to belong to literary novels by

subjects who preferred literature, however, were classified in a much more

differentiated way. Differences in the classification of covers as typical of
literature or of mystery books were more strongly accentuated by lovers of

literature. An explanation for this might be that readers of literature possess

greater expertise with books than mystery readers and, therefore, can make

more refined distinctions between covers in terms of genre.

Hence, in the preliminary stage of information processing, the
consumer of fiction is able to distinguish between major categories of the book

supply, literature, mystery, and romance on the basis of the cover, irrespective
of reading frequency or genre preference.

Genre categorization and communication
In order to determine whether the categorizations made by the subjects

were the same as those assigned by the publisher, the NUGI-code was taken

as a criterion. NUGI stands for Dutch Uniform Genre Classification, and the

code is printed in every book that is published in the Netherlands. A strong

agreement was found between the subjects' classification and the NUGI-code

when the front cover was presented as a whole. Again, reading frequency and

genre preference had no effect.
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When a title and a cover picture were presented separately, however, the

perceived genre was inconsistent with the NUGI-code. Again, frequency of

reading and genre preference had no influence on genre classification. The

stimulus material consisted of titles of books that were rated as typical of a

genre by experts in literature and in consumer behavior toward works of fiction.

It was expected that titles which the experts judged to be typical would

communicate a book's genre better than those which were rated as atypical.

This expectation was confirmed for literature but not for mystery books. This

difference could be explained by the fact that the majority of our experts  were

competent in literature.

The effect of (components of) the front cover on a typicality judgment

Apart from the question whether categorization by genre is correct or

incorrect, a cover may be judged to be typical of a genre. When the front cover

was judged as a whole, reading frequency had a significant effect on a typicality

judgment. The more one reads, the more a cover is considered as typical of
literature or of mysteries. When only titles were presented, it appeared that

genre preference also had a direct effect on the extent to which titles were

taken to be typical of literary or mystery books. A separate presentation of the

front cover picture resulted in an effect of reading frequency and genre

preference on the typicality judgment.

Assessing typicality on the basis of a title or a picture alone is evidently
more difficult than when the whole front cover is available. The strong influence

of genre preference possibly indicates that this variable serves as a device for

concluding whether a title or a cover picture meets that preference. Our

theoretical framework suggests that categorization of ambiguous stimuli is

strongly determined by personal desires and needs: information is selected that

fits in with one's wishes.

There clearly is an interaction between title and picture in determining

the genre to which a book belongs. In the perception of covers as typical of a

literary or mystery novel, there is a significant interaction effect between the title

and the cover picture. Visual information only is therefore not sufficient in the
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first stage of the decision-making process. This result contrasts with Krugman's

thesis (1986) that visual information leads to quick processing and to a more

rapid interpretation than textual information. Our research shows that text and

image are both necessary during the brief moment in which consumers

determine on the basis of the front cover to which genre a book belongs.

Furthermore, when a cover is thought to be typical of a mystery book, there is a

significant main effect of the front cover picture, and there is an influence of

consumers' reading frequency and visual orientation. As far as literature is

concerned, there is a significant effect of verbal orientation on a typicality

judgment.

The relationship between a typicality judgment and initial preference
As to the extent to which an initial preference is generated by perceived

typicality, this process is mediated by a specific genre preference. When
literature is preferred, there is a positive correlation between the perception of a
cover as typical of literature and an initial preference for that individual book.

On the other hand, a cover that is thought to be typical of a mystery novel does

not induce an initial preference for the book in question.

A preference for mysteries does not affect the process in which an

initial preference for this type of books is triggered. The fact that typicality

judgments do not affect consumers' initial preference, given a preference for

mysteries, might be explained by the fact that lovers of mysteries probably

perceive fewer differences between literature and mystery novels. They have a
less definite preference for mysteries as well as a less strong aversion to

literature. This implies that mysteries aficionados might need more information

than the front cover alone to determine whether or not a book will meet their

preference.
When both genres are preferred, the relationship between the typicality

judgment and the initial preference points in the same positive direction as

when literature only is preferred. Lovers of both literature and mysteries are

perhaps more tolerant for differences between genres: even books that are not

perceived as typical of a genre are judged to be worth reading.
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Bijlage 1:
Operationalisaties studies 1 (algemeen)

Item AntwoordcategorieOn Code

Leesfrequentie LEESFREQ

Hoe vaak lees je gemiddeld 0 (bijna) nooit VAAKIN
in een leesboek? 0 dan keer per half jaar of minder

0 ongeveer 66n keer per 4&5
maanden

0 ongeveer dan keer per 2&3
maanden

0 ongeveer 66n keer per maand
0 66n keer per 2&3 weken
0 dan of meerdere keren per week
0 dagelijks

Wanneer heb je voor het 0 langer dan 1 jaar geleden WANNIN
laatst in een leesboek 0 een half jaar of langer geleden
gelezen? 0 ongeveer 4 8 5 maanden geleden

0 ongeveer 2&3 maanden geleden
0 ongeveer 1 maand geleden
0 2&3 weken geleden
01 week of korter geleden

Hoeveel leesboeken heb je 0 geen enkel boek uitgelezen GELEZEN

het afgelopen jaar (mei 0 minder dan 1 boek per half jaar
1996- mei 1997) 0 1 boek per 4&6 maanden
uitgelezen? 0 1 boek per 2&3 maanden

01 boek per maand
0 1 boek per 2&3 weken
01 of meerdere boeken per week

Item Code

Genrevoorkeur PREFER

Welk deel van je vrije tijd besteed je aan het lezen van literaire, spannende of
romantische boeken?

(bijna) geen een kwart de helft driekwart (bijna) alles

Literaire boeken

Spannende
boeken

Romantische
boeken
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Operationalisaties studies 1 (ten behoeve van aangeboden covers)
Item Antwoordcategoriean Code

Genreherkenning
Tot welk soort boek 0 dit is de cover van een spannend BOEKSOOR
behoort deze cover volgens boek

jou? 0 dit is de cover van een literair

boek
0 dit is de cover van een romantisch

boek

Zekerheid

Hoe zeker ben je daarvan? heel onzeker 1 2 3 4 5 6 7 heel zeker ZEKER

Initiale preferentie

Dit lijkt me een interessant
boek? Absoluut niet 1 2 3 4 5 6 7 beslist weI INTER

Door deze cover wil ik helemaal niet
meer over het boek weten? graag 1 2 3 4 5 6 7 heel graag WETEN

Ik zou het boek graag
willen lezen Absoluut niet 1 2 3 4 5 6 7 beslist weI LEZEN
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Bijlage 2:
Operationalisaties studies 2 (algemeen)

Item Antwoordcategorie&n Code

Leesfrequentie LEES

Hoe vaak lees je in je vrije 0 (bijna) nooit VAAKIN
tijd in een leesboek? 0 dan keer per half jaar of minder

0 ongeveer 66n keer per 4 8 5
maanden

0 ongeveer 66n keer per 2 A 3
maanden

0 ongeveer dan keer per maand
0 San keer per 2 8 3 weken
0 dOn of meerdere keren per week
0 dagelijks

Wanneer heb je voor het 0 langer dan 1 jaar geleden WANNIN
laatst in een leesboek 0 een half jaar of langer geleden
gelezen? 0 ongeveer 4&5 maanden geleden

0 ongeveer 2&3 maanden geleden
0 ongeveer 1 maand geleden
0 2&3 weken geleden
01 week of korter geleden
0 vandaag

Hoeveel leesboeken heb je 0 geen uitgelezen HOEVEEL
het afgelopen jaar (maart 01  leesboek per jaar
1997- maart 1998) 01 leesboek per half jaar
uitgelezen? 01 leesboek per 4 maanden

0 1 leesboek per 2&3 maanden
01 leesboek per maand
01 leesboek per 2 weken
01 of meerdere leesboeken per week

Item Code

Genrevoorkeur PREF

Geef door middel van een cijfer van 1 tot 4 aan welke van onderstaande boeken je
het meest leest. Het cijfer 1 voor de boeken die je het meest leest, een 2 voor
boeken die bij jou op de tweede plaats komen, enzovoorts. Als je denkt dat je
meerdere soorten evenveel leest, geef je ze hetzelfde cijfer. Wanneer je een soort
niet leest, dan krijgt die het cijfer 0.

Spannende boeken

Literaire boeken

Romantische boeken
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Operationalisaties studies 2 (ten behoeve van de afzonderlijk
aangeboden titels en afbeeldingen)

Item Antwoordcategorieen Code

Genreherkenning

Aan welk soort boek denk 0 een spannend boek BOEKSOOR
je bij deze titel/afbeelding? 0 een literair boek

0 een romantisch boek

Typicaliteit
Hoe zeker ben je daarvan? heel onzeker 1 2 3 4 5 6 7 heel zeker ZEKER

In hoeverre vind je dat
deze titel/afbeelding een
voorbeeld is van het soort heel slecht heel goed
leesboek? voorbeeld 1 2 3 4 5 6 7 voorbeeld VOORBEEL
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Bijlage 3:
Operationalisaties studie 3, Hoofdstuk 6 (algemeen)

Item Antwoordcategorieen Code

Leesfrequentie LEES

Hoe vaak lees je in je vrije 0 (bijna) nooit VAAKIN
tijd in een leesboek? 0 66n keer per half jaar of minder

0 ongeveer d6nkeerper 4&5
maanden

0 ongeveer dan keer per 2&3
maanden

0 ongeveer dan keer per maand
0 aan keer per 2&3 weken
0 dan of meerdere keren per week
0 dagelijks

Wanneer heb je voor het 0 langer dan 1 jaar geleden WANNIN
laatst in een leesboek 0 een half jaar of langer geleden
gelezen? 0 ongeveer 4&5 maanden geleden

0 ongeveer 2&3 maanden geleden
0 ongeveer 1 maand geleden
0 2&3 weken geleden
01 week of korter geleden
0 vandaag

Hoeveel leesboeken heb le 0 geen uitgelezen HOEVEEL
het afgelopen jaar 01 leesboek
(november 1997- november     01  leesboek per half jaar
1998) uitgelezen? 0 1 leesboek per 4 maanden

0 1 leesboek per 2&3 maanden
01 leesboek per maand
0 1 leesboek per 2 weken
01 of meerdere leesboeken per week

Item Code

Genrevoorkeur PREF

Hoeveel leesboeken heb je het afgelopen jaar (november 1997-1998) uit ieder
genre gelezen?

Spannende boeken AANTSPAN

Literaire boeken AANTLIT

Romantische boeken AANTROM
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Operationalisaties studie 3 (ten behoeve van de systematisch
gevarieerd aangeboden covers)

Item Antwoordcategorieen Code

Genreherkenning
Ik heb de cover 0 spannend boek
geclassificeerd als horend 0 een literair boek CLASS
b een 0 een romantisch boek

Typicaliteit
Hoe zeker ben je daarvan? heel onzeker 1 2 3 4 5 6 7 heel zeker ZCLASS

In hoeverre vind je deze
cover een goed voorbeeld heel slecht heel goed
van het genre? voorbeeld 1 2 3 4 5 6 7 voorbeeld VOORBEEL
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Bijlage 4:
Gekozen attributen op basis waarvan genres zijn getypeerd.
Gekozen attributen

aangrijpend - afschuwelijk
aangenaam - irritant
bloedstollend - slaapverwekkend
boeiend - saai
boosaardig - goedaardig
chaotisch - geordend
concreet - abstract
dynamisch - statisch
helder - mysterieus
historisch - hedendaags
humoristisch - serieus
inheems - uitheems
kleurrijk - kleurloos
landelijk - stedelijk
lief - ondeugend
maatschappelijk -  onmaatschappelijk
mooi - lelijk
oppervlakkig - diepgaand
sensationeel - alledaags
hartstochtelijk - kil
realistisch - verzonnen

simpel - complex
stijlvol - smakeloos
typisch - a-typisch
formeel - informeel
plezierig - onplezierig
politiek - a-politiek
betrouwbaar -onbetrouwbaar
vemieuwend - conventioneel
aardig - onaardig
rustig - onrustig
veelzeggend - weinigzeggend

-148-



Bijlage 5:
Attributen die proefpersonen ter genrebepaling hebben toegekend.
Toegekende attributen

aktie literatuur/hoogstaand
Amerikaanse literaire roman literatuur/ontwikkelingsroman
Amerikaanse pocket thriller literatuur/overig
avontuur literatuur-psychologisch
avontuur-juridisch maatschappelijke romans
biografie mafiaverhalen
bouquetreeksroman Magisch realistische literatuur
briefroman misdaad
buitenlandse roman Nederlandse literatuur
culturele roman Nederlandse literaire roman
damesroman Nederlandse pocket thriller
detective Nederlandse roman
drama new age
erotiek ontspanning
fantasy oorlog
gedichten oosterse romans

geschiedenis postmodern
godsdienstige roman psychologische roman
goedkope roman psychologische thriller
hedendaagse literatuur reisverhalen romantisch
heimweeroman romantische literatuur
historische literatuur romantische science fiction
historische roman satirisch
humoristisch spannend science fiction
historische thriller science fiction thriller
horror spannend
humor spanning & avontuur
humoristische thriller spannende damesroman
intrige spanning-historisch
kinderboek spannende humor
lectuur spannende maatschappij vertellingen
legal thriller spanning-politiek
literair spannend-romantische
literaire roman spionage
literaire roman in Giphartstijl Thriller
literatuur-biografisch vernietigingsthriller
literair-maatschappijkritisch waargebeurd
literair reisverhaal zwartehumor
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Bijlage 6:
Verbale en visuele informatieverwerkingsschaal**.
Instructies: Het doel van deze oefening is bepalen wat voor stijl of manier je hanteert

bij het uitvoeren van verschillende mentale taken. Je antwoorden op de vragen moeten

de manier waarop je gewoonlijk de genoemde taken aanpakt weergeven. Er zijn geen

goede of foute antwoorden; we willen alleen dat je eerlijk en accuraat antwoordt. Doe

dat door bij elke vraag 66n van de vier mogelijke reacties te omcirkelen. Als ik je

bijvoorbeeld de stelling 'lk lees zelden boeken' zou voorleggen, en je vindt dat het

jouw gedrag karakleriseert (hoewel je misschien wei aan boek per jaar leest), dan

omcirkel je de reactie 'altijd waar'.

Antwoorden

1 'nooit waar'      2       3       4      5 6 7 'altijd waar'

Stellingen

1.      Ik  houd van  werk  dat  het  gebruik van woorden  met  zich  meebrengt  (N)

2.   Er zijn gebeurtenissen in mijn leven die ik graag herbeleef door een mentaal

'plaatje' te scheppen van hoe alles eruit zag. (p).

3.    Het lijkt weI of ik nooit op het juiste woord kan komen als ik het nodig heb. 01) *
4.   Als ik iets nieuws moet leren, kijk ik liever naar een demonstratie dan dat ik lees

hoe het moet. (P) *

5.    Ik geloof dat ik woorden vaak verkeerd gebruik. 0/) *
6.   Ik heb plezier in het leren van nieuwe woorden (V)
7.    Ik vind het leuk om me voor te stellen hoe ik mijn appartement of kamer zou

opknappen/inrichten als ik alles kon kopen wat ik wou. (P) *

8.   Ik schrijf vaak notities voor mezelf. (V)

9.    Ik dagdroom graag. (P) *
10. In het algemeen werk ik liever met een diagram dan met een set geschreven

instructies. (P)*
11. Ik zit graag poppetjes te tekenen. (P) *
12.  Bij een hoop dingen merk ik dat het helpt om in mentale plaatjes te denken. (P) *

13. Als ik iemand voor de eerste keer ontmoet, herinner ik me gewoonlijk weI hoe ze

eruit zien, maar verder niet veel. (P) -

14.  Ik bedenk graag synoniemen voor woorden. 01)
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15. Als ik lets vergeten ben, probeer ik vaak een mentaal plaage te crearen om het me

te herinneren. (P) *

16.  Ik vind het leuk om nieuwe woorden te leren. 01)
17.  Ik vind het leuker om instructies te lezen over hoe je iets moet doen dan om

iemand het te zien voordoen. (V)

18.  Ik geef de voorkeur aan bezigheden waarbij niet veel gelezen hoeft te worden. (V)

19.  Ik dagdroom niet vaak. (P)

20.  Ik besteed erg weinig tijd aan het vergroten van mijn woordenschat. 04 *

21.   Mijn  denken  bestaat  vaak  uit mentale  ' plaatjes'  of  beelden.  (P) *

Note: (V) = Verbale stellingen, (P) = Pictoridle stellingen * = Stellingen omgekeerd ten
behoeve van analyse. **= Schaal ontleend aan Childers, Houston, en Heckler (1985).
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Bijlage 7 (Studies 1, Hoofdstuk 4,5,6 en 7):
Het aangeboden stimulusmateriaal (overeenkomstig Tabel 6.1 a)
1                          2                        3                        

4

...........Al     '*" H-. ..     '...   

.illilgllllllllllliglli           .f I .
1,t .Ii,mu+26**

.            ........'..ID..)-
li lilil Ii,  ' :2" 2,:Ll&,L.4S.h3  

           NOOIRRIET           2,·flt  i.      liTEG)„..1
'„=."il

1':itia C FF////w     ////:-        1.1

JUJ'EltlLilfilili i .          lu..1. .4  7a, 4..-< "=,-1... j  jr-riN --,-- B- =512-         au-   mj

5/'  6    7.m ==
I lapti     -, - ,;9

rilit. . 16 fi kil

- , -te'l;-I  F,.49

L"ir ".A'/59i- *;'1R 7,:..i & ila  i'flfttlkly- ....
1.-40.r ..".04=*  -4         1-*j  1*23....ilii.
1       --1*dz -*J. i.

_.r r., I a....i.·'l , ':i t.

R t.

Illiljillilillillilill

..U L ....
*.. .liwil.1

11  121 ]i i  13 Kester
* ERIEK VERPALE   AAN DEOEVERA# GRASLAND

E VAN DE PIEDRA.1
Freriks

r HUIRDE:K *- OVP-twa,t

 ,i... . .',- .. J 17.     C .678 2&/14 9- .. j  **r#,titl 7:\ , »1 442   F. .#r.fl Z»" LA .  '      3,r:„  r. %79 . ·. .,37Ii.
4:F'.----1.- ...  -    u

. 4 / .,7  *'.
...   -0

I ..di. 6.161 3 1-..: --'98
-152-



Bijlage 8 (Studies 2, Hoofdstuk 5 en 6):
Het aangeboden stimulusmateriaal (Titels, nummering
overeenkomstig Tabel 6.2a)

1    Medusa's kind

2    Het huis van de slaap

3    Problemen in overvloed

4    De zonden der vaderen

5 Ogenzwart

6    De geschiedenis van de monsterhonden

7 Gevallen vrouwen

8    Zomer van verraad

9    Het uur Nul

10  Aan de oever van de Piedra huilde ik

11 Noodkreet

12  De wapenhandelaar

13  Tegen de wet

14  Zei Lila
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Het aangeboden stimulusmateriaal (afbeeldingen, nummering
overeenkomstig Tabel 6.3a)
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V

Bijlage 9 (Studie 3, Hoofdstuk 6):
Voorbeelden van het aangeboden stimulusmateriaal
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V

Bijlage 10 (Studie 2, Hoofdstuk 4):
Voorbeelden (de overige covers) van het aangeboden
stimulusmateriaal
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