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STELLINGEN

I

De functie die een medium vervult is afhankelijk van het perspectief van de recipiënt op een

bepaald moment (functierelativisme).

I I

Om tegemoet te komen aan de scheurders verdient het aanbeveling in tijdschriften alle

artikelen op de rechterpagina te laten aanvangen.

III

Boeken en tijdschriften zijn complementaire media. De samenhang tussen het aantal

boeken en tijdschriften dat men bezit vloeit voort uit de sterke inhoudelijke verschillen die de

twee media vertonen.

IV

Wetenschappelijk georiënteerde lezers informeren zich breder, maar besteden minder tijd

aan afzonderlijke tijdschrifttitels dan populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers.

Leesintensiteit verschaft geen informatie over leespatronen van tijdschriftlezers.

VI

Voor het merendeel van de tijdschriftlezers is leesintensiteit een overschatting van de

leesproportie van de geëlimineerde, en een onderschatting van de leesproportie van de

geselecteerde artikelen.

VII

Wanneer men de culinaire voorkeur van fijnproevers wil vaststellen, kan niet worden

volstaan met de vraag naar de mate waarin zij een hongersnood betreuren.



VIII

Qua artisticiteit kan de compositie Procession ( J. Zawinul) worden vergeleken met het Cum

Sancto Spiritu (J.S. Bach: Hohe Messe). Het verschil tussen deze composities schuilt in de

beleving van de tijd. Bach trachtte met mathematische zuiverheid het besef van eeuwigheid

uit te drukken, tenvijl Zawinul de vluchtigheid van het moment centraal stelde. Dit kan

worden verklaard doordat Bach leefde leefde vóór en Zawinul na Charles Darwin.

IX

De toevoeging 'zeer' aan de titulatuur vertolkt de smart die promoveren voor velen oplevert

beter dan de uit de titel geschrapte 's'. Nog beter echter wordt dit uitgedrukt, wanneer men

de eerste letter van het woord proefschrift 180o roteert.

Karpov - Korchnoi (Dortmund, 1994)
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VOORWOORD

Tijdschriften zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het lezen van

tijdschriften is een van de meest gebezigde activiteiten in de vrije tijd. Ook voor de

Nederiandse economie is het belang van tijdschriften groot. Ondanks de grote betekenis van

het medium, krijgt het tijdschrift in wetenschappelijk onderzoek relatief weinig aandacht. Met

deze exploratieve studie hoop ik daarin enige verandering te brengen.

Menigmaal werd mij het schrijven van dit proefschrift ontraden; het zou een smartelijke

bezigheid zijn, die nauwelijks bijdraagt aan levensgeluk, en waarvan de meerwaarde zich in

ieder geval niet in een loopbaan manifesteert. Desondanks kijk ik bij het afronden van dit

project met plezier terug op een buitengewoon leerzame periode. Dat genoegen is

hoofdzakelijk te danken aan een aantal mensen in mijn naaste omgeving.

Voor een groot gedeelte is dit onderzoek ontstaan tijdens de ochtendkoffie met (oud)

collega's; ik herinner mij de stimulerende gedachtenwisselingen met Sabine de Jong, Wouter

de Nooij, Gerard Seegers en Maaike Kiestra. Veel stak ik op van hun kritiek. Mijn promotores

dank ik voor hun vertrouwen in mij en mijn ídeeën. Hun nauwgezette begeleiding en

enthousiasme hebben mij verríjkt. Anneke Smits dank ik voor haar onmisbare assistentie in

alle stadia van dit werk. Op momenten van radeloosheid bleef zij kalm en slagvaardig.

Bemoedigend waren de humor en het relativeringsvermogen van Jan Kamphuis en Karel

Wijne. Zij vormden een steun binnen, maar met name buiten de muren van de K.U.B. De

intelligentie en indrukwekkende eruditie van Mia Stokmans zijn zonder twijfel mijn grootste

inspiratiebronnen geweest. Als geen ander vond zij wegen in mijn labyrint. Ten slotte komt de

meeste eer toe aan Wilma, mijn partner. In de afgelopen jaren verloor zij nimmer het

vertrouwen en vormde zij dagelijks een bron van motivatie. Veel sta ik bij haar in het krijt.

Breda, januari 1995
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1. INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN VERANTWOORDING

1.1. Inleiding
1.1.1. Het tijdschrift

Over de exacte ontstaansgeschiedenis van het tijdschrift zijn de meningen verdeeld;

duidelijk is wel dat het tijdschrift nu ruim drie eeuwen bestaat. In de jaren zestig van de

zeventiende eeuw verscheen in London Philosophical Transactions en in Parijs het Joumal

des Sgavans. Deze periodieken worden gezien als de voorlopers van wetenschappelijke

tijdschriften; zij evolueerden uit de in die tijd gebruikelijke briefwisselingen tussen geleerden

en beoogden wetenschap voor buitenstaanders toegankelijk te maken (Werkman, 1970). In

1667 verscheen het eerste Nederlandse wetenschappelijke tijdschrift over oorspronkelijk

onderzoek op het gebied van de anatomie. Het drceg de weidse naam: Observationes ana-

tomicae selectiores Collegii privati Amstelodamensum (exemplaren van het eerste nummer

bevinden zich in de bibliotheek van de K.N.A.W, U.v.A., R.U.L). Bezien wij het tijdschrift als

zijnde niet-actueel en zijn aandacht richtend op achtergrond en samenhang der gebeurtenis-

sen, dan kan 1692 beschouwd worden als het jaar waarin het eerste tijdschrift (Boekzaal

van Europa) in Nederland verscheen (Vermeulen, 1980: 19). Halverwege de negentiende

eeuw maakten ontwikkelingen in het grafische vak het mogelijk dat tijdschriften met illustra-

ties konden worden verrijkt. Vanaf dat moment verschijnt een grote verscheidenheid aan

geïllustreerde tijdschriften (Hemels 8~ Van der Vegt, 1993).

Vandaag de dag geldt het lezen van tijdschriften als één van de meest beoefende
vormen van cultuurparticipatie. Individuele consumenten besteden alleen al aan publieks-

tijdschriften gemiddeld meer dan een uur per week en zo'n f 82,- per jaar (Pieters, 1992:

21). Nederland kent een enorm tijdschriftenassortiment; er verschijnen enkele duizenden

titels en jaarlijks worden vele miljoenen exemplaren verkocht. Oplagecijfers illustreren dat
deze tijdschriften in alle lagen van de bevolking een zeer divers Iezerspubliek bedienen: van

de Groene Amsterdammer (wekelijkse oplage: 12.685) tot Donald Duck (wekelijkse oplage:
359.597) en Libelle (wekelijkse oplage: 758.988)'.

Het verregaand gefragmenteerde tijdschriftenaanbod genereert een enorme diversiteit
aan informatie. Dit is zowel íntem als extem pluriform; de exteme pluriformiteit maakt een

differentiatie naar titel eNof informatiesoort mogelijk. De verschillende onderwerpen die in

elke titel aan bod komen, staan garant voor de inteme pluriformiteit.

De tijdschriftenmarkt is een dynamische markt; het aanbod is voortdurend aan ver-

andering onderhevig. Nog regelmatig komen uitgevers op het idee om vergeten doelgroepen
van een eigen tijdschrift te voorzien2, of om de tijdschriften voor bestaande doelgroepen te
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restylen3. Vaak Ieiden maatschappelijke veranderingen tot het verdwijnen van bestaande,

en het verschijnen van nieuwe titels`. Het ontstaan van electronische tijdschriften is hiervan

een goed voorbeeld.

In de modeme samenleving is zeer veel informatie beschikbaar in allerlei gedaanten.

Door het toenemende aanbod wordt de selectie van informatie steeds belangrijker; men is

immers beperkt qua tijd en opnamecapaciteit (Rennen, 1987: 21) en niet alle informatie is

relevant of bruikbaar. Mars (1992: 13) wijst er op dat men tijdens het selectieproces het

risico loopt gewenste informatie te missen (wát selecteert men precies?). Om dit risico te

reduceren filtert men het aanbod.

De vraag hoe men met informatie omgaat en hoe men het aanbod filtert is onderwerp

van deze studie. Vanwege hun exteme en inteme pluriformiteit, lenen tijdschriften (en hun

lezers) zich goed voor onderzoek naar de wijze waarop men met informatie-aanbod omgaat.

Immers, naast een differentiatie naar titels, kan binnen elke tijdschrifttitel ook worden gedif-

ferentieerd naar (voorkeur voor) specifieke onderwerpen of artikelen.

Het groeiende informatie-aanbod en de toenemende noodzaak van selectie van

geschreven informatie vormen belangrijke aanleidingen tot deze studie. Dit hoofdstuk geeft

een inleiding op de voorliggende studie onder tijdschriftlezers. Ingegaan wordt op de aan-

leiding, de probleemstelling, de realisatie en de wetenschappelijk relevantie van het onder-

werp.

1.1.2. Het groeiende informatie-aanbod
Verandering in maatschappelijke vormen en leefpatronen genereert informatie, en

informatie genereert weer andere vormen en leefpatronen en informatie genereert informatie

(Van den Brink, 1987: 353). Een dynamische wisselwerking tussen informatiebehoefte en
-aanbod kenmerkt de moderne informatiemaatschappij. De vele media produceren een

overstelpende hoeveelheid informatie; Woltz (1994) schat dat het informatie-aanbod jaarlijks

met tien procent stijgt. Exemplarisch voor deze ontwikkeling zijn de veranderingen in het

Nederlandse televisielandschap gedurende de afgelopen decennia. Sinds 1955 neemt het

televisiebezit toe. Dit ging gepaard met een toename van het televisie-aanbod; in 1964
wordt een tweede Nederlandse televisiekanaal in gebruik genomen en in 1988 volgt het

derde. Ook het aantal radiozenders groeide de afgelopen jaren; in januari 1994 verleende
de Nederlandse overheid zes zendmachtigingen voor commerciële radio in de ether5. De

groei van het informatie-aanbod beïnvloedde de mediumconsumptie; de kijktijd nam de
afgelopen jaren toe. Hierbij speelde de groeiende gelegenheid tot vrijetijdsbesteding een rol;

vanaf 1955 nam de vrije tijd met circa zeven uur of ongeveer 30 procent toe (Knulst, 1989:

39; Kraaykamp 8 Knulst, 1992: 3).
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Naast de groei van het informatie-aanbod van audiovisuele media, vertoonde ook het

(periodíeke) printmedia-aanbod een stijging. Franzen (1992: 17) stelt dat in Nederland het

aanbod van gedrukte media tussen 1975 en 1988 toenam met 30 procent. Van Mansum

(1991) toont aan dat de totale betaalde oplage van de dagbladen sinds 1985 toeneemt;

deze stijging bedroeg in 1991 met 0.3 procenis. Volgens Luyendijk (1994a) blijven de

krantenoplages onveranderlijk hoog. In de tijdschriftenbranche voltrekt zich een vergelijkbare

ontwikkeling: het aantal geregistreerde tijdschrifttitels in Nederiand steeg tussen 1987 en

1990 (NOTU, 1990). Tot 1992 steeg de betaalde oplage van tijdschriften fors, in 1992

stagneerde ze en in 1993 daalde ze met 0.4 procent (Timmer, 1993: 21). Momenteel wordt

de groei in de tijdschriftenmarkt gezocht in nieuwe titels met een kleinere oplage.

Het verdwijnen van vier Amerikaanse massatijdschriften kondigt de demassificatie van

media aan (Van Zuilen, 1977). Door de opkomst van televisie veranderde de

adverteerdersmarkt. Daamaast ontstonden door de toename van de vrije tijd andere vormen

van vrije tijdsbesteding. Beide ontwikkelingen leidden tot een veranderde informatiebehoefte,

die een groei van de special interest markt tot gevolg had. Schoonderwoerd 8~ Knulst (1982:

8) constateren dat er ook in Nederland sprake is van een verschuiving van general naar

special interest in de media-, c.q. tijdschriftconsumptie. Ook Te Pas (1987: 49) signaleert dat

steeds meer specialistische tijdschriften worden uitgegeven. Recenter onderzoek naar vrije-

tijdsbesteding door Knulst (1989) en Ganzeboom (1989)bevestigt dat'. Zoonen 8~ Hermes

(1987: 257) wijzen op de fragmentatie van het aanbod: bijna elke specifieke leeftijds- en

inkomensgroep van vrouwen wordt door een blad bediend. Ten slotte vervvacht ook Van

Alphen (1990: 44) in de toekomst een groei van het aantal speciat interest titels. Kortom,

printmedia genereren een enorme diversiteit aan culturele productie (McOuail, 1994: 37).

Deze culturele produktie specialiseert in toenemende mate.

In tegenstelling tot de toename van de kijktijd, gaat de groei van het printmedia-

aanbod gepaard met een dalende leestijd. Kraaykamp 8 Knulst (1992: 3) tonen in een

analyse van de gegevens van een vijfjaarlijks tijdbudgetonderzoek aan, dat de leestijd

tussen 1975 en 1990 afnam met 1.1 uur per week. Dit geldt zowel voor boeken als voor

kranten en tijdschriften. Cultuurpessimisten die deze afname relateren aan de toegenomen

kijktijd, huldigen meer en meer de opvatting dat Nederland een overgang doormaakt van

een woordcultuur naar een beeldcultuur. Rooduijn (1992a) verbindt aan de discrepantie

tussen groei van het printmedia-aanbod en afname van leestijd de conclusie dat al die

boeken klaarblijkelijk wel gekocht, maarniet meer allemaal gelezen worden. Er zijn echter

aanwijzingen dat de printmedia in plaats van niet meer allemaal, niet meer helemaal

gelezen worden, kortom dat recipiënten selectiever zijn geworden.
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In een overzicht van vijf tradities in het publieksonderzcek stellen Jensen 8 Rosengren

(1990: 218) dat het publiek in toenemende mate actief en selectief is geworden in het
gebruik en de interpretatie van mediaboodschappen. Rennen (1987: 21) beweert dat er
sprake is van een opdeling van publiek over steeds meer media en media-inhouden:
mensen krijgen in deze tíjd steeds meer te kiezen. Omdat hun tijd en opnamecapaciteit
beperkt is, leídt dit tot individualisering van het mediagebruik; waar voorheen de informatie-

verschaffing in sterke mate door wereldbeschouwingen werd bepaald (collectiviteits-
beginsel), maakt men nu zelf een keuze uit de grote verscheidenheid aan opvattingen die
de media ons bieden (individualiseringsbeginsel) (Manschot, 1993: 44). Die grote ver-

scheidenheid van het informatie-aanbod dwingt recipiënten tot selectie. Vermeulen (1980:
27) signaleerde al dat enige selectie noodzakelijk is, maar dat selectie een probleem geeft

(wat is nu wel belangrijk en wat niet?). Volgens Woltz (1994) zijn de burgers van onze
modeme informatiemaatschappij geroutineerd in het schiften van informatie; hij vindt het

proces van informatieselectie niet verstandelijk. Ook Fauconnier (1990: 60) realiseert zich
dat de recipiënt in werkelijkheid actief is, dat hij kiest uit het aanbod. Niettemin vraagt ook
Fauconnier zich af op grond waarvan deze keuze plaats vindt.

Vooralsnog is weinig bekend over de criteria die men aanlegt bij de keuze welke
informatie van belang ise. Het doel van deze studie is het uitbreiden van de inzichten
binnen dit onontgonnen onderzoeksterrein. Door de wijze te beschrijven waarop vier
groepen tijdschriftlezers met het informatie-aanbod omgaan, wordt beoogd relevante
factoren te inventariseren.

Pioniers van het media-onderzoek hadden een medium-gecentreerd perspectief: zij

zagen het publiek als een passieve, willoze massa die werd beïnvloed conform de intenties

van de zender (Frissen 8~ Nelissen, 1993: 129). De injectienaaldtheorie vergeleek de
werking van de massamedia met de toediening van een injectie met voorspelbare gevolgen
(Pooters, 1984: 3). Naarmate het informatie-aanbod toenam9, groeide het besef dat
recipiënten actief informatie zoeken en selecteren. De nadruk in media-onderzoek kwam op
de ontvanger te liggen; men spreekt wel van een paradigmawisseling in de communicatie-

wetenschap: van een medium-gecentreerde naar een ontvanger-gecentreerde benadering
(Frissen 8~ Nelissen, 1993: 130)'0.

Tegenwoordig worden zowel zender als ontvanger geacht een rol te spelen in het

communicatieproces. Kleinnijenhuis (1994: 61) vat communicatie op als een wederkerig
proces, waarin niet slechts sprake is van lineaire invloed van bedoefingen van zenders op
ontvangers, maar waarin omgekeerd ook ontvangerskenmerken en mediakenmerken hun

weerslag hebben op boodschappen van zenders. In dit onderzoek wordt deze opvatting
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gedeeld. Derhalve kan deze studie worden gekarakteriseerd als een combinatie van een

medium-gecentreerd en een ontvanger-gecentreerd onderzoek. Ze beoogt zowel persoons-

kenmerken als specifieke mediumkenmerken te inventariseren die een rol spelen bij

mediumconsumptie.

Samenvattend, mede door een toename van de vrije tijd groeide het totale media-

aanbod; dit bewerkstelligde een demassificatie van de media en een fragmentatie van het

aanbod. Er bestaan aanwijzingen die duiden op een individualisering van mediagebruik;

mediagebruikers worden selectiever. Juist de explosieve groei van het informatie-aanbod
maakt het inzicht in het selectieproces actueel. Niettemin is vooralsnog weinig bekend over

de mate waarin recipiénten selectief zijn, over de criteria die men aanlegt om te bepalen
welke informatie van belang is en welke rol mediumkenmerken daarin spelen.

Frissen 8~ Nelissen (1993) onderscheiden vier onderzoeksbenaderingen, t.w. de Uses
and Gratifications Approach, de Information Seeking Approach, de cultuurstudies-benadering

en de benadering van mediagebruik als sociaal handelen. De auteurs uiten kritiek op elke

traditie en stellen dat onderzoek naar mediumconsumptie vooralsnog geen eenduidig

theoretisch-perspectief heeft opgeleverd: Er is nauwelijks overeenstemming over de belang-

rijkste factoren en processen die onderzocht dienen te worden om de centrale vraag 'wat

doen mensen met media?' te beantwoorden (Frissen 8 Nelissen, 1993: 133). Omdat de

Uses and Gratifications benadering (hiema: UB~G-benadering) de meest prominente en

invloedrijke onderzoekbenadering is, wordt er hier diéper op ingegaan.

De UB~G-benadering gaat uit van de veronderstelling dat media doelgericht worden

gebruikt ( use) ter bevrediging ( gratification) van bepaalde behoeften (Rennen, 1987: 15).

Binnen de U8G-benadering bestaat enige overeenstemming over de belangrijkste typen

functies die aan media worden toegekend (Mc~uail, 1988: 49):

- Informatie: deze functie omvat een brede waaier van verwachtingen ten aanzien van
informatie.

- Persoonlijke identiteit: de functie omvat verscheidene verwachtingen van mensen, zoals

het vinden van steun en leiding bij het vormen van persoonlijke waarden.

- Integratie en sociale interactie: deze functie omvat de behoeftenbevrediging tussen een

individu en zijn familie, groep, gemeenschap of samenleving.

- Ontspanning en verstrooiing; de functie omvat de bevrediging als gevolg van ontspanning,

of andere soorten prikkels en opwinding.

Bij de tcekenning van functies aan media wordt hieronder een aantal kanttekeningen

geplaatst".
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Ten eerste geeft het benoemen van functies geen antwoord op de vraag "Wat dcen

mensen met media?". Deze vraag betreft de relatie tussen mediumfunctie en feitelijke

mediumconsumptie. Kippax 8~ Murray (1980: 358) stellen dat specífieke mediumfuncties

geen heldere relatie vertonen met de feitelijke mediumconsumptie. Studie naar medium-

functies verschaft dus geen informatie over het feitelijke mediumgebruik. Deze onduidelijke

relatie heeft een aantal oorzaken.

Toffler (1980) verwacht dat massamedia meer gebruikt zullen gaan worden voor

informatie en minder voor amusement. Ook Van der Linden (1989: 50) vermoedt dat het

accent bij het lezen van dag-, week- en andere bladen verschuift naar informatieverwerving.

Wanneer we aannemen dat media functies vervullen, is het denkbaar dat die functies in de

tijd veranderen. Bovendien zou een medium meerdere functies synchroon kunnen vervullen.

Deze functies zijn niet altijd van elkaar te onderscheiden (informatieverwerving als vorm van

ontspanning). Deze functieverschuivingen en de ambiguïteit in de terminologie waarmee

functies worden aangeduid, veroorzaken mede de onduidelijke relatie tussen mediumfunctie

en feitelijke mediumconsumptie.

Kippax 8 Murray (1980: 358) wijzen er op dat de toekenning van specifieke functies

aan media wordt bemoeilijkt door de inteme pluriformiteit. Tijdschriften zijn intem pluriforrn

en zouden dus kunnen appelleren aan meerdere functies. Desondanks stellen Lichtenstein

8~ Rosenfeld (1983: 106) dat tijdschriften primair worden waargenomen als verschaffers van

vermaak. Zij verzuimen te wijzen op de diversiteit van de tijdschriftinhoud die het aantal

mogelijke functies vergroot (Mc~uail, 1988: 50). Ten slotte stelt Erëmetsë (1990: 123) dat

het groeperen van media in brede categorieën, zoals Het tijdschrift, het gebruik van die

media op grond van de inhoud verhult. Kortom, algemene uitspraken over de functie van

mediumcategorieën (hèt tijdschrift) zijn te globaal, omdat ze voorbij gaan aan de heterogene

inhoud.

Een ander punt betreft de specificiteit van de mediumfuncties; Becker (1979: 72) stelt

dat gratificaties (de bevrediging van informatiebehoeften) niet mediumspecifiek zijn;

recipiënten die een specifieke gratificatie zoeken bij het ene medium, kunnen diezelfde

gratificatie ook zoeken bij andere media. Hieruit volgt dat dezelfde informatiebehoefte door

verschillende media bevredigd kan worden, oftewel, (...) that people use the different media

to get at one and ihe same kind of content (Erèmetsë, 1990: 172). Van Leuven (1981: 428)

stelt dat dezelfde media ook verschillende mensen bedienen met verschillende waarden en

interesses. Erëmetsë (1990: 103) benadrukt dat men dezelfde inhoud kan zoeken om totaal

verschillende redenen. Kortom, verschillende media kunnen dezelfde behoefte bevredigen

en identieke media kunnen verschillende behoeften bevredigen.
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Bovenstaande punten relativeren de vermeende overeenstemming tussen onder-

zoekers die zichzelf tot de U8G-traditie rekenen; er bestaat geen eenduidigheid over het

aantal, en het relatieve belang van mediumfuncties. Dit wordt bevestigd doordat bepaalde

studíes louter een informatieve en een recreatieve functie onderscheiden (Lichtenstein 8

Rosenfeld, 1983: 106; Van der Linden, 1989: 50). Volgens Manschot (1993: 43) zijn de twee

belangrijkste maatschappelijke mediafuncties informatieverschaffing en cultuuroverdracht. In

een recentere studie schrijft Mcouail (1993: 32) víjf hoofdfuncties toe aan massamedia, t.w.

informatie, correlatie, culturele continuïteit, verstrooiing en mobilisatie12. Er bestaat dus

geen consensus over het sleutelconcept mediumfunctie; dit roept verwarring op bij het

gebruik van het concept (overigens draagt terminologie zoals (gebruiks)motiel, mediage-

bruiksdoel, gratificatie, (hoofd)functie en operatie evenmin bij aan helderheid in de relatie

tussen mogelijke mediumfuncties en feitelijke mediumconsumptie).

Mc~uail (1993: 33) vat de voorgaande punten treffend samen wanneer hij stelt dat

mediafuncties -naargelang het perspectíef van de waarnemer- heel verschillend kunnen

worden waargenomen. Analoog aan betekenisrelativisme13 zou hiertoe het concept functie-

relativisme kunnen worden geïntroduceerd. Functierelativisme behelst dat de functie die een

medium vervult, afhankelijk is van het perspectief van de recipiënt op een bepaald moment;

de toekenning van een functie is dus niet eenduidig. Overigens moet hieraan worden

toegevoegd dat het onduidelijk is in welke mate recipiënten mediumfuncties waamemen, en

in welke relatie dat tot mediumconsumptie staat.

Hierboven is getracht aan te geven welke bezwaren er kleven aan onderzoek naar

mediumfuncties. Een groot bezwaar b~treft de onduidelijke relatie tussen mediumfunctie en

mediumgebruik. Knulst, Kalmijn 8 Van Beek (1988: 115, 139) bepleiten een gedetailleerd

onderzoek naar feitelijke mediumconsumptie; daarin zouden inhoudelijke aspecten van de

informatie en de aard van de gelezen informatie bij de informatiekeuze aan bod moeten

komen. Deze studie probeert daaraan tegemoet te komen door de feitelijke medium-

consumptie te bestuderen.

Een betrouwbare reconstructie van feitelijke mediumconsumptie stelt ons in staat om

in kaart te brengen hoe recipiénten met media omgaan, onafhankelijk van hun (momentane)

perspectiefwisselingen. Deze werkwijze biedt de gelegenheid om te inventariseren welke

aspecten uit het informatie-aanbod daadwerkelijk worden geselecteerd. Tevens kan de mate

worden bepaald, waarin recipiënten selectief zijn, en kunnen patronen van mediumconsump-

tie worden geïdentificeerd. Van groot belang daarbij is een meetinstrument, waarmee de

feitelijke mediumconsumptie objectief en betrouwbaar kan worden gereconstrueerd. Aan de

ontwikkeling van zo'n meetinstrument wordt in deze studie veel aandacht besteed.
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Rennen onderscheidt ( 1987: 19) mediumgebruik en mediumconsumptie. Aangezien de

feitelijke consumptie hier centraal staat, wordt in navolging van Rennen in dit onderzoek

gesproken over mediumconsumptie". Daaronder wordt verstaan: (...) een min of ineer

bewuste zintuiglijke koppeling van een ontvanger aan een medium annex mediuminhoud of

aan meerdere media annex -inhouden tegelijkertijd.

1.2. Probleemstelling

De probleemstelling van deze studie kan als volgt worden samengevat: Hoe beoor-

delen tijdschriftlezers het aanbod van geschreven informatie; welke afwegingen maken zij bij

het schiften van informatie, en op grond van welke kenmerken selecteren zij informatie? Dit

wordt onderzocht door de feitelijke mediumconsumptie van vier abonneekringen te bestu-

deren op macro-, meso- en microniveau (~ 1.3.2.).

Vanwege hun interne pluriformiteit en het sterk gefragmenteerde aanbod lenen juist

tijdschriften (en hun lezers) zich bijzonder goed voor onderzoek naar de wijze waarop

recipiënten met media omgaan. De verscheidenheid in feitelijke tijdschriftconsumptie wordt

manifest in de specifieke titelkeuze (c.q. het abonnement). Deze keuze vormt het uitgangs-

punt bij deze exploratieve studie naar verscheidenheid in mediumconsumptie op drie

niveaus. Verondersteld wordt dat verscheidenheid in titelkeuze (mesoniveau) zich ook

manifesteert op macro- en microniveau. Om dit te kunnen bestuderen, werden twee

abonneekringen onderzocht die binnen hetzelfde aanbod een andere tijdschrifttitel verkozen.

Voorts heeft het onderzoek in het kader van de generaliseerbaarheid van de resultaten

betrekking op twee vakgebieden.

Dit resulteerde in vier abonneekringen die op twee dimensies met elkaar kunnen

worden vergeleken, t.w. wetenscha~peliik oriëntatie (twee populair-wetenschappelijke en

twee wetenschappelijke tijdschriften) en vakoebied (twee letterkundige en twee geschied-

kundige tijdschriften). In hoofdstuk twee volgt een beschrijving van de onderzochte titels.

In veel (toegepast) lezerskringonderzoek, staat één specifieke tijdschrifttitel centraal.

De titelkeuze wordt veelal ingegeven door de exploitatie van die ene títel (vaak t.b.v.

acquisitie van adverteerders). Een voordeel van deze studie onder vier tijdschrifttitels is dat

titelspecifieke onderzoeksresultaten kunnen worden onderscheiden van meer algemene

resultaten. Resumerend, door de feitelijke mediumconsumptie van vier abonneekringen op

drie niveaus te bestuderen, wordt getracht factoren te inventariseren die een rol spelen bij

het proces van selectie van (geschreven) informatie.
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1.3. Afbakening en verantwoording
1.3.1. Exploratief onderzoek
Algra 8~ Van den Boom (1992: 197) onderscheiden binnen het cultuurdeelname-onder-

zoek descriptief, exploratief en toetsingsonderzoek. Bij descriptief onderzoek staat de regis-

tratie van een bepaalde situatie centraal, bij exploratief onderzoek worden vragen aan het
materiaal gesteld met als doel de forrnulering van een theoretische stellingname, en bij toet-

singsonderzoek ten slotte wordt die theoretische stellingname aan de hand van empirisch
materiaal getest. Aangezien het ontbreekt aan een eenduidig theoretisch perspectief, is de
voorliggende studie is exploratief van aard. (Ad hoc) veronderstellingen worden dus niet

gesteld op grond van de theorie, maar op grond van intuïtie; bij een explorerende benade-
ring beginnen we met vage veronderstellingen, niet met scherp geformuleerde hypothesen

(Swanbom, 1987: 155). Het resultaat bestaat uit zeer voorlopige uitspraken, die berusten op
een interpretatie van de geanalyseerde gegevens, dus een interpretatie achteraf. Daarom

kunnen de conclusies van een exploratie-onderzoek niet hoger worden aangeslagen dan als
hypotheses (Albinski, 1972: 19).

Frissen 8 Nelissen (1993: 130) onderscheiden binnen de communicatiewetenschap

fundamenteel en toegepast publieksonderzoek. Fundamenteel onderzoek is gericht op

theorievorming en het accent ligt op verklaringen van effectiviteit van communicatie-

processen. Toegepast publieksonderzoek besteedt meer aandacht aan mediabereik en

mediagebruik, en richt zich op beleidsformulering en beleidsadvisering. In het tijdschriften-
onderzoek komen beide vormen voor; de fundamenteel georiënteerde communicatie-

wetenschap is gepreoccupeerd met theorievorming inzake mediumfuncties en de mediage-
bruiksmotieven van consumenten. Binnen de readership research-traditie (Brown, 1990: 5)
gaat het om een dialoog tussen onderzoekers uit de praktijk over de methodieken, waarmee

het exacte media- c.q. advertentiebereik wordt vastgesteld; deze traditie heeft bruikbare
inzichten opgeleverd ten behoeve van de mediaplanning. Voorliggende studie is gebaseerd

op inzichten uit zowel de communicatiewetenschap als de readership research-traditie. Zij
draagt hoofdzakelijk een correlationeel karakter; zij beoogt de samenhang tussen relevante

factoren aan het licht te brengen en pretendeert geen causale verbanden te leggen.

Lezers ontvangen geen geïsoleerde boodschappen van afzonderlijke zenders, maar
worden dagelijks geconfronteerd met diffuse informatiestromen (Kleinnijenhuis, 1994: 61).

Selectie van informatie voltrekt zich derhalve op verschillende niveaus; er zijn meerdere
lagen analyse-eenheden in het geding.

Voorts kent het proces van informatieselectie kwantitatieve en kwalitatieve aspecten;

beide zullen worden belicht. Ten slotte is communicatie een wederkerig proces, waarin
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kenmerken van zenders, kenmerken van media, kenmerken van boodschappen die zij

versturen, en kenmerken van ontvangers op elkaar moeten worden betrokken

(Kleinnijenhuis, 1994: 84). Omdat exploratief onderzoek is gebaat bij een systematische

werkwijze, wordt de probleemstelling van deze studie in tot genoemde eenheden onderdelen

ontrafeld. Onderscheiden worden:

- drie niveaus van mediumconsumptie (macro-, meso- en microniveau);

- kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van mediumconsumptie;

- medium- en persoonskenmerken.

1.3.2. Macro-, meso-, microniveau
Het informatie-aanbod is zowel extem als intem pluriform'S: Bij interne pluriformiteit

gaat het om verschillen binnen het informatie-aanbod van één zender'. (...) Exteme pluri-

formiteit daarentegen heeft betrekking op verschillen tussen media (Van Cuilenburg e.a.,

1992: 328). Verscheidenheid in mediumconsumptie manifesteert zich dus op drie niveaus.

Op macroniveau kan het extem pluriforme informatie-aanbod worden onderverdeeld in

mediumcategorieën (televisie, radio, dagblad, boek, tijdschrift). De verscheidenheid in

mediumconsumptie op macroniveau (het gehele mediasysteem) wordt in deze studie onder-

zocht aan de hand van gebruiksfrequentie van specifieke media.

Het aanbod op mesoniveau is eveneens extem pluriform; men kan kiezen uit een

breed scala aan tijdschrifttitels. Verscheidenheid in mediumconsumptie op mesoniveau (één

categorie media) wordt in deze studie onderzocht aan de hand van leestijd, aantal tijdschrift-

abonnementen en voorkeur voor specifieke titels.

Wanneer onderzoek zich beperkt tot kwantificering van mediumconsumptie op macro-

of inesoniveau veronderstelt dat een homogene mediuminhoud; dit verhult mediumgebruik

op grond van de heterogene inhoud. Bij een groeiend informatie-aanbod wordt de vraag

naar selectie en eliminatie (wát selecteert men precies?) van groter belang. Vanwege hun

inteme pluriformiteit bieden tijdschriften hier aanknopingspunten; op microniveau (de

afzonderlijke media) immers, staat de interne pluriformiteit centraal. Uit de gedifferentieerde

inhoud bepaalt de recipiënt een keuze (niet alle artikelen worden gelezen en niet alle

artikelen worden helemaal gelezen). Door ook de feitelijk geselecteerde informatie op micro-

niveau te bestuderen, biedt deze studie een detaillering van bestaande inzichten.

1.3.3. Kwantitatief versus kwalitatief

Op elk niveau (macro-, meso- en micro) vertonen recipiënten voor wat betreft hun

informatieconsumptie zowel in kwantitatief als in kwalitatiei opzicht verscheidenheid.

Mediumconsumptie in kwantitatief opzicht betreft de intensiteit van consumptie (in deze

studie de gebruiksfrequentie van mediumcategorieën, de leestijd besteed aan tijdschriften en
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de leesintensiteit van de onderzochte titel). Mediumconsumptie in kwalitatief opzicht betreft

de aard van de keuze; welke zenders, titels, boodschappen selecteert enlof welke elimineert

men?

1.3.4. Medium en Recipiënt

Volgens Hemels (1982: 25) heeft het informatieproces in beginsel niet dezelfde uit-

werking bij verschillende ontvangers, vanwege de individuele kenmerken en eigenschappen

van ontvanger en zender. In navolging van Maletzky stelt Fauconnier (1990: 60) dat de

keuze uit het aanbod afhangt van de persoonlijkheidsstructuur van de ontvanger (het beeld

dat de ontvanger van zichzelf heeft), de mediumdwang (de waamemings- en gedrags-

patronen die het medium hem voorschrijft) en tenslotte de relaties tussen de ontvanger en

de communicator die een beeld vormen van elkaar. Ondanks het speculatieve karakter

ervan, duiden deze opvattingen op het belang van zowel medium- als persoonskenmerken.

Mediumkenmerken: McQuail (1988: 47) veronderstelt dat de aan tijdschriften

inherente periodiciteit16 consequenties heeft voor de inhoud, het bereik en de lees-

gewoonten van de lezer. Hoewel de aard van die consequenties niet nader wordt gespeci-

ficeerd, veronderstelt ook hij hiermee een verband tussen de feítelijke tijdschriftconsumptie

en tijdschriftkenmerken.

Een belangrijk mediumkenmerk is de gedifferentieerde inhoud; de relatie tussen het

mediumgebruik en inhoud is complex en onderwerp van speculaties (Lichtenstein 8~

Rosenfeld, 1983: 99). Klein (1979: 141) stelt dat de inhoud als mediumkenmerk bij televisie

kijken van secundair belang is. Hij concludeert dat men niet naar specifieke programma's,

maar naar televisie kijkt (naar de buis), ongeacht de inhoud van het gebodene. Volgens Van

Bakel (1990: 34) geldt dit ook voor het lezen van glossies. In 1988 oogstte VNU veel succes

met een verrassingsabonnement; voor een aantrekkelijk bedrag konden abonnees-in-spe

zich gedurende een bepaalde periode maandelijks een glossy laten toesturen. Welke glossy,

dat was een verrassing. In de hoop dat zij zich zouden abonneren op één der titels, liet men

potentiële lezers kennis maken met een aantal glossies. Een onverwacht hoog aantal proef-

abonnees wilde de bladenroulette echter laten voortbestaan. Deze groep prefereert dus

afwisseling boven een vaste titel". Men zou kunnen stellen dat deze lezers de interne

pluriformiteit van een glossy onvoldoende achten, en dat hun voorkeur voor glossies bestaat

bij de gratie van de exteme pluriformiteit van dit specifieke segment van de publieksbladen-

markt (zie o.m. Stokmans, Van de Leur, Oomen, 1994).

Meer aanwijzingen zijn er die illustreren dat de inhoud wel een factor van belang is bij

de mediumkeuze. Hirschman (1987) verdiepte zich in drie verschillende disciplines (U8~G-

Research, Leisure Research en Consumer Research) die voorkeuren van consumenten uit
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het massamedia-, film- en literatuuraanbod bestuderen. Zij onderzocht de relatie tussen

mediuminhoud en -voorkeur en vond verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook volgens

Erámetsë (1990: 123) maken recipiënten geen gebruik van een medium of inedium-

categorie, maar is hun gebruik gebaseerd op de inhoud. Moores (1990: 25) stelt dat lees-

plezier gezien moet worden als een resultante van een interactie tussen tekstkenmerken en

contextuele situaties. Expliciet geeft zij daarmee de relevantie van tekstuele kenmerken aan.

Het voorgaande illustreert de onduidelijke relatie tussen mediumgebruik en medium-

inhoud. Enerzijds bestaan er aanwijzingen dat inhoudelijke kenmerken van secundair belang

zijn, anderzijds worden ze bepalend geacht voor de mediumconsumptie'B. Payne e.a.

(1988: 959) bepleiten dan ook onderzoek naar de relatie tussen gebruiksmotieven en

selectie van inhoud. Ook Mcouail (1988: 53) pleit ervoor om in onderzoek meer nadruk te

leggen op de perceptie van media en de gedifferentieerde inhoud ervan, op persoonlijke

evaluatie en op relevante aspecten van publieksgedrag.

Deze studie beoogt inzicht te bieden in de relatie tussen medium en inhoud. Naast de

reconstructie van de feitelijke mediumconsumptie wordt aandacht besteed aan (de perceptie

van) mediumkenmerken. McDonald (1987: 309) en Denon (1988: 66) onderscheiden

denotatieve en connotatieve mediumkenmerken. Denotatieve mediumkenmerken zijn

objectief en onafhankelijk van de inhoud waarneembaar (bv. verschijningsfrequentie), terwijl

connotatieve mediumkenmerken subjectíef van aard zijn en afhankelijk zijn van de medium-

inhoud (bv. onderwerp). Dit onderscheid is nuttig met betrekking tot de vraag op basis van

welk type kenmerken respondenten media, tijdschriften en artikelen van elkaar onder-

scheiden, en in welke mate (de perceptie van) die mediumkenmerken relevant is voor

mediumconsumptie.

Persoonskenmerken: de voor de onderzoeksvragen relevant geachte persoons-

kenmerken werden voor alle abonneekringen op dezelfde wijze bevraagd (bijlage 1:

enquëtevragen 12.1 Um 25.2). Er worden drie categorieën persoonskenmerken onder-

scheiden: sociodemografische persoonsvariabelen, persoonskenmerken aangaande het

vakgebied en variabelen betreffende het printmediabezit (tabel 1.1. geeft een overzicht).

Een aantal sociodemografische kenmerken is gebleken van invloed te zijn op het lees-

gedrag van recipiënten. Het betreft hier vaak onderzoek op macro- en mesoniveau. Zoals

reeds gesteld gaat dergelijk onderzoek voorbij aan de heterogene inhoud. De objectieve

persoonsvariabelen worden niet gerelateerd aan inhoudelijke aspecten. Wiebes (1989: 18)

wijst erop dat objectieve variabelen als sexe, leeftijd, opleiding en dergelijke maar voor 11'~0

het spontane leesgedrag verklaren. Kennelijk spelen andere dan objectieve sociodemo-

grafische persoonskenmerken een rol. Daarom zijn andere persoonskenmerken bevraagd.
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De tweede categorie variabelen betreft het vakgebied waarover in het tijdschrift wordt

geschreven. Verwacht wordt dat een aantal aspecten die de relatie van de recipiënt met het

vakgebied aangaan (bv. of inen publiceert) of diens interesse, relevant zijn voor medium-

consumptie op microniveau.

De derde categorie heeft betrekking op het overige printmediabezit. Immers, de in

selectieproces betrokken mediumcategorieën zíjn in principe concurrerend. Volgens de

verdringingshypothese (Van Lil e.a., 1988: 378) gaat de tijd die een medium in beslag

neemt ten koste van andere media. Nell (1988b: 16) echter beweert dat er met betrekking

tot printmedia geen steun voor deze substitutiehypothese is. On the contrary, book reading

time decreases as either newspaper or magazine reading time decreases. De resultaten zijn

dus niet eenduidig; in kwantitatief opzicht verdringen media elkaar, anderzijds zijn er aan-

wijzingen dat media cumulatief worden gebruikt (interesse in nieuws is bv. cumulatief; volgt

men het nieuws in het ene medium, dan doet men dat ook bij andere media). Becker (1979:

61) toont het cumulatieve gebruik van televisie en dagbladen aan. Knulst, Kalmijn 8~ Van

Beek (1988: 127) stellen dat veellezen en veelkijken sinds 1980 vaker samen gaan dan dat

ze elkaar uitsluiten). In deze studie wordt beschreven in hoeverre printmedia cumulatief

worden gebruikt.

Tabel 1.1: Persoonsvariabelen en meetniveau (voor exacfe vraagstelling zie Bíjlage 1: enquètevragen 12.1 Vm 25.2).

Meetniveau: nominaal, ordinaal Meetniveau: ratio

Sociodemogralische persoonskenmerken

Geslacht, Woonsituatie, Dagelijkse hoofdbezigheid, Hoogste Les(tijd
opleidingsniveau, Docent en Doceemiveau, Netto inkomen

Persoonskenmerken aangaande het vakgebied

Vakopleiding, Betrokkenheid, (soort) Adivileiten, PubNkatie- Interesseperiode
geschiedenis, Interessekarakterisering, Omschrijving interesse,
Informafievoorkeur, Informatiebehoefle, Specialismetypering

Persoonskenmerken betrelfende het printmediabeirt

Abonnementsacquisitie Abonneeirouw, Aantal vaktijdschriftabonnementen, Omvang
boekenbezÁ, Aantal naslagwerken, Leestijd totaal en
afzonderlijke mediumcategorieén per dag
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1.4. Onderzoeksobject en gegevensverzameling

1.4.1. Tijdschriftonderzoek

Volgens Erámetsá (1990: 122) neemt de nauwkeurigheid en de betrouwbaafieid van

een onderzoek toe, wanneer het zich richt op één enkel medium. Mede daarom beperkt dit

onderzoek zich tot tijdschríften. Hieronder volgen enige additionele overwegingen die ten

grondslag liggen aan de keuze voor een onderzoek onder lezers van twee letterkundige en

twee geschiedkundige tijdschriften (de keuze van de concrete tijdschrifttitels wordt

beargumenteerd in ~ 2.1.).

Ten eerste stelt Kraaykamp (1990: 424, 438) dat het lezen van boeken één van de

meest beoefende vormen van cultuurparticipatie is, waarbij sterke differentiatie kan

optreden. Ook het lezen van tijdschriften is een veel beoefende vorm van cultuurparticipatie.

Bovendien maakt de exteme pluriformiteit van het verregaand gefragmenteerde aanbod een

dífferentiatie naar inforrnatiesoort mogelijk. Dit staat vergelijkingen toe tussen verschillende

grcepen lezers. Hieraan kunnen ideeën worden ontleend over de vraag in hoeverre

patronen van informatieselectie algemeen geldend zijn, of samenhangen met specifieke

zaken als vakgebied en wetenschappelijke oriëntatie.

Jensen á Rosengren (1990: 232) bepleiten toekomstig onderzoek, waarin inhouds-

analyse met publieksonderzoek wordt gecombineerd: Studies building on systematic varia-

tions in the media contenf received by systematically varied audience categories have

proved useful in much commercial research (...). It may be about time for this promising

combination to be brought to bear on theoretical more relevant problems than those of

marketing research. Hier wordt Variation in the media content geïnterpreteerd als de inteme

pluriformiteit, d.w.z. de verschillende artikelen en rubrieken waaruit een tijdschrift bestaat.

Juist deze interne pluriformiteit onderscheidt tíjdschriftonderzoek van onderzcek naar boek-

consumptie. De gedifferentieerde tijdschriftinhoud bestaat uit verschillende artikelen en

rubrieken. Omdat lezers kiezen uit die inhoud, worden niet alle eenheden in gelijke mate

gelezen (vgl. Barwise 8~ Ehrenberg, 1988). Dit impliceert dat informatiekeuzen in kaart

kunnen worden gebracht en vragen kunnen worden beantwoord als: aan welke informatie-

eenheden uit het aanbod besteedt men aandacht, en welke factoren spelen daarin een rol?

Overigens is van belang in deze kwestie dat de tijdschriftlezer zelf over de mogelijk-

heid beschikt om snelheid en volgorde van informatieverwerving te bepalen. Het tijdschrift is

een medium met intemal pacing (Pieters, 1992: 7); men kan terug eNof vooruit bladeren, en

niets hoeft lezing van de gewenste informatie in de weg te staan (bij audiovisuele media

loopt men het risico informatie te missen door de snelheid van het medium). Bovendien

worden tijdschriften individueel gelezen en zijn ze niet gebonden aan een specifieke plaats
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of tijd. De smaller reading parcels' (Nell, 1988b: 9) maken het tijdschrift een flexibele tijdvu-

Iler, waarmee de restanten aan vrije tijd waar dan ook gevuld kunnen worden (Knulst, 1989:

113, 140).

In tegenstelling tot bijvoorbeeld audiovisuele media en boeken lenen tijdschriften (en

dagbladen) zich goed voor publieksonderzoek; naast een aantal losse kopers, komt een

vaste abonneekring elk verschijningsinterval minimaal één keer in aanraking met het

medium. Bij de eerder genoemde media is het traceren van een (vast) publiek minder

eenvoudig (overigens betekent dat niet dat ook het exacte bereik van tijdschriften en dag-

bladen eenvoudiger te bepalen is. Voor alle media is dat problematisch (Den Boon 8 Van

Niekerk, 1992; Van der Noort, 1994)).

De laatste overweging om tijdschriftonderzcek te verrichten wordt aangevoerd door

McGluail (1988): Het tijdschrift is in bijna elk type wetenschappelijk media-onderzoek

veronachtzaamd, ondanks de grote betekenis die het in het geheel van de mediamarkt

heeft. (...) In veel landen kent men minstens één tijdschrift dat op de lezersmarkt een bereik

heeft, dat door geen ander gedrukt medium wordt gehaald (...).

1.4.2. Lezerskring- versus abonneekringonderzoek

Twee mogelijkheden dienen zich aan bij de opzet van een onderzoek waarin speci-

fieke tijdschrifttitels centraal staan: in lezerskringonderzoek worden zowel abonnees als

losse kopers betrokken. Abonneekringonderzoek daarentegen heeft louter betrekking op de

abonnees. Om drie redenen is in deze studie gekozen voor een abonneekringonderzoek:

De belangrijkste reden om voor een abonneekringonderzoek te kiezen, schuilt in de

aanname dat abonnees in de loop van de abonnementsperiode een vast leespatroon

hebben ontwikkeld; bij elk nummer zal een vergelijkbaar leespatroon worden gehanteerd. In

een lezerskringonderzoek kunnen incidentele lezers dit patroon vertroebelen.

Ten tweede kan aan de aanschaf van een tijdschrift in de losse verkoop een andere

overweging ten grondslag liggen dan aan het besluit zich te abonneren19. Een tijdschrift

kan uit routine worden gekocht, maar ook vanwege een aansprekende cover of om een

specifieke bijdrage. In de laatste twee gevallen is het aannemelijk dat het koopmotief de

informatiekeuze beinvloedt. Om die invloed uit te sluiten, moet het acquisitiekanaal constant

worden gehouden. Dit is bij een abonneekringonderzoek het geval.

Ten slotte heeft een pragmatische overvveging gespeeld in het besluit een

abonneekringonderzoek te verkiezen boven een lezerskringonderzoek. Het benaderen van

de losse tijdschriftkopers is veel bewerkelijker dan het benaderen van lezers uit een

abonneebestand.
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1.4.3. Gegevensverzameling

Simon (1969: 229) stelt dat het belangrijke verschil tussen een experiment en een

survey-onderzcek schuilt in het feit dat een survey de wereld beschrijft zoals zij is. In een

experiment daarentegen worden variabelen systematisch gemanipuleerd om te zien welke

veranderingen dat teweeg brengt. Deze studie beoogt de natuurlijke situatie te verkennen.

Daarom werd gekozen voor een survey-onderzoek, waarin recipiënten hun medium-

consumptie reconstrueren met een schriftelijke vragenlijst; dit wordt in ~ 2.4. nader

beargumenteerd.

Bij een survey-onderzcek dienen zich in principe twee altematieven aan: bevolkings-

onderzoek en publieksonderzoek. De keuze voor vier abonneekringen impliceert dat dit een

publieksonderzcek is. Bevolkingsonderzcek wordt gekenmerkt door een steekproef die

representatief is voor de gehele (Nederlandse) bevolking; dergelijk onderzoek maakt het

mogelijk participanten met niet-participanten te vergelijken. Immers, ook zij die niet aan het

participatiecriterium voldoen, kunnen in een bevolkingsonderzoek worden betrokken. Voor

de vraagstelling van dit onderzoek komt een bevolkingsonderzoek niet in aanmerking; het

zou te duur, te arbeidsintensief en niet nuttig zijn (vgl. Jensen 8 Rosengren, 1990: 231). Het

vergt een enorm aantal respondenten om een groep samen te stellen die qua informatie-

gebruik kan worden vergeleken; pas dan immers kunnen zinnige uitspraken over tijdschrift-

lezen op meso- en microniveau worden geformuleerd. In dit publieksonderzoek zijn de

recipiënten al geselecteerd op de afhankelijke variabele op mesoniveau (zij zijn

geabonneerd op een specifieke tijdschrifttitel).

Ganzeboom (1989: 27) wijst op een groot nadeel van publieksonderzoek, wanneer hij

stelt dat het niet mogelijk is participanten met niet-participanten te vergelijken. Hij noemt

mogelijkheden om deze problematiek te omzeilen. Eén alternatief betreft een andere manier

om interessante informatie via publieksonderzoek te verkrijgen, door een vergelijking van

publieksgroepen van verschillende (...) activiteiten (Ganzeboom, 1989: 17). In plaats van de

vraag naar het verschil tussen participanten en niet-participanten kan men zich richten op

verschillen binnen een publieksgroep. Omdat zij recht doet aan de inteme pluriformiteit van

tijdschriften, wordt deze weg in dit onderzoek bewandeld: binnen elke publiekgroep c.q.

abonneekring wordt stilgestaan bij verschillen tussen lezers, en dus niet bij verschillen

tussen abonnees en niet-abonnees20.

Frissen 8~ Nelissen (1993: 128) wijzen op het gebrek aan eenduidigheid over het

begrip publiek in de communicatiewetenschap. Omdat deze studie de afhankelijke variabele

informatieparticipatie op drie niveaus bestudeert, kan op drie niveaus een publiek worden

gedefinieerd. Onder een publiek wordt daarom in deze studie verstaan: Een groep
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recipiënten die, ongeacht op welk niveau, een equivalente informatie-eenheid selecteert uit

een pluriform aanbod en die informatie-eenheid geheel of gedeeltelijk in zich opneemt. De

equivalente informatie-eenheid verwijst op macroniveau bv. naar een dagbladpubliek, op

mesoniveau naar een Volkskrant-publiek en op microniveau naar de lezers van een

opiniërend artikel in dat dagblad21. Deze omschrijving incorporeert dus de definitie van

publiek op macro-, meso- en microniveau.

Onderhavige studie vond plaats onder een publiek geselecteerd op mesoniveau. Dit

leent zich voor uitspraken op drie niveaus; zowel het intem als het extem pluriforme aanbod

(macro- en mesoniveau) kunnen worden beschreven. Omdat wordt gereconstrueerd welke

informatie uit de inhoud werd geselecteerd, kan ook inzicht worden geboden in de

informatiekeuze op microniveau. Ten slotte kan met het oog op nieuwe inzichten worden

getracht de drie niveaus aan elkaar te relateren.

Het vergroot de nauwkeurigheid van een publieksonderzoek op mesoniveau, wanneer

de gehanteerde meeteenheden zinnig zijn; (...) makes sense to respondents (Erámetsë,

1990: 124). Dat werd in deze studie nagestreefd; op macroniveau wordt naar concrete

media gevraagd, op mesoniveau worden tijdschrifttitels bevraagd en op microniveau draait

het om artikelen uit één tijdschriftnummer. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de

herinnering (Clearly, specificity improves both precision and accurate recall (Dobos, 1992:

45)).

Resumerend: selectie van geschreven informatie geschiedt op drie niveaus (macro-,

meso-, micro) en verscheidenheid manifesteert zich in kwantitatief en kwalitatief opzicht.

Tijdens het wederkerige communicatieproces spelen zowel mediumkenmerken als persoons-

kenmerken een rol. De relatie tussen die kenmerken en mediumconsumptie is onderwerp

van dit exploratieve publieksonderzoek onder abonneekringen van twee letterkundige en

twee geschiedkundige tijdschriften.

1.5. Onderzoeksvragen
Als gevolg van het groeiende informatie-aanbod worden recipiënten gedwongen

informatie te selecteren en te elimineren. Zij beoordeien informatie in termen van relevantie,

Eerder werd gesteld dat zowel de hoeveelheid als de aard van mediumconsumptie

verscheidenheid vertoont. Hieruit volgt dat:

a. de consumptie-intensiteit varieert per medium (macro), tijdschrift (meso) en artikel

(micro);

b. recipiënten verschillen in voorkeuren voor en intensiteit van mediumconsumptie;
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c. verschillen qua voorkeur en consumptie-intensiteit waarschijnlijk samenhangen met

persoonskenmerken en de perceptie van mediumkenmerken.

De centrale probleemstelling van dit onderzcek luidt: Hoe beoordelen tijdschriftlezers

het aanbod van geschreven informatie; welke afwegingen maken zij bij het schiRen van

informatie, en op grond van welke kenmerken selecteren zij informatie? De kwantitatieve

component van dit probleem heeft betrekking op de intensiteit van mediumconsumptie.

Daarover kunnen de volgende algemene onderzceksvragen worden gesteld:

- Welke verschillen vertonen de zenders in de intensiteit waarmee zij worden gecon-

sumeerd? Deze vraag heeft achtereenvotgens dus betrekking op de afzonderlijke media

(macro), tijdschriften (meso) en artikelen (micro).

- Welke verschillen vertonen recipiënten qua consumptie-intensiteit van de verschillende

zenders? Deze vraag betreft de gebruiksfrequentie van media, de leestijd van vaktijd-

schriften en het leesvolume van het onderzochte tijdschriftnummer.

De kwalitatieve component van de probleemstelling heeft betrekking op selectie en

eliminatie van informatie in termen van relevantie: de volgende onderzoeksvragen worden

gesteld.

- Op grond van welke kenmerken onderscheiden recipiënten media, tijdschriften en

artikelen? (In hoofdstuk twee wordt nader ingegaan op de mediumkenmerken).

- Welke verschillen vertonen recipiënten in mediumperceptie?

Op drie pluriformiteitsniveaus wordt de verscheidenheid in consumptie-intensiteit en

mediumperceptie bestudeerd. Vervolgens wordt getracht door het leggen van relaties inzicht

te krijgen in patronen van mediumconsumptie, en de rol die medium- en persoons-

kenmerken daarin spelen. Hieronder wordt e.e.a. in de vorm van concrete veronderstellingen

uitgewerkt voor de drie pluriformiteitsniveaus.

1.5.1. Macroniveau
Recipiënten beoordelen het informatie-aanbod en vertonen verschillen in de gebruiks-

frequentie van diverse media. Knulst (1989: 220 e.v.) verklaart de tanende aandacht voor

boeken en de groeiende aandacht voor tijdschríften met de gespecialiseerdheid van het

aanbod en het toegankelijke karakter van tijdschriften (vanwege de korte teksten en de

flexibele aanbodsvorm). Daarmee relateert hij de mediumconsumptie aan medium-

kenmerken. Hoofdstuk drie heeft betrekking op de gebruiksfrequentie van media, die

(incidenteel) informeren over letterkunde en geschiedenis, en de kenmerken van drie print-

media. De gebruiksfrequentie van de volgende media wordt in kaart gebracht: radioltele-

visie, dag- en weekbladen, vaktijdschriften, naslagwerken, (andere) boeken over

lettericundelgeschiedenis, symposía, (post-academisch) onderwijs, een eigen archief en ten
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slotte de communicatie met vakgenoten. De vraag luidt wat de gebruiksfrequentie is van de

verschillende media en welke men het vaakst gebruikt. Onderzocht wordt in welke mate de

verscheidenheid mede is toe te schrijven aan het vakgebied waarbinnen de lezer opereert of

diens wetenschappelijk oriëntatie. In dat geval zou blijken dat specifieke publieksgroepen

zich op verschillende wijzen oriënteren binnen een vakgebied.

Met betrekking tot kwalitatieve verschillen in mediumconsumptie worden inhoudelijke

mediumkenmerken relevant geacht. Deze worden bestudeerd door de perceptie van drie

printmedia in kaart te brengen. Naslagwerken, boeken en tijdschriften verstrekken alle drie

informatie over een specifiek vakgebied. Het is onduidelijk of deze media elkaar qua

informatieverschaffing aanvullen of verdringen. Onderzocht wordt of zij van elkaar worden

onderscheiden op grond van het soort informatie dat zij verschaffen. De mate waarin de vier

abonneekringen verschillen in mediumperceptie is eveneens onderwerp van studie.

Wanneer perceptieverschillen samenhangen met het vakgebied waarbinnen de lezer

opereert of inet diens wetenschappelijk oriëntatie, zou blijken dat het perspectief van de

recipiënt de mediumperceptie mede bepaalt.

1.5.2. Mesoniveau

Hoofdstuk vier geeft een eenduidige definitie van Het tijdschrift opgebouwd uit een

aantal bestaande omschrijvingen. Tevens wordt een indeling van het Nederlandse tijd-

schriftenlandschap voorgesteld. Voor twee specifieke deelsegmenten (het letterkundige en

het geschiedkundige) volgt een inventarisatie van het tijdschriftenaanbod. De vraag in hoofd-

stuk vier luidt via welke tijdschriften de abonneekringen zich ínformeren en welke titels toon-

aangevend zijn; dit betreft onder meer de vraag in hoeverre de tijdschriften een opinie-

monopolie bezitten (d.w.z. is het tijdschrift de enige informatiebron over het vakgebied, of

leest men meerder tijdschriften naast elkaar?). Een verkenning van de verschilten in tijd-

schriftconsumptie tussen de vier abonneekringen moet uitwijzen of er samenhang bestaat

met het vakgebied of de wetenschappelijke oriëntatie. Indicatoren voor de intensiteit van

tijdschriftconsumptie zijn leestijd en het aantal vaktijdschriftabonnementen. De inter-

dependentie van deze indicatoren wordt onderzocht alsmede de mogelijke samenhang met

vakgebied of wetenschappelijke oriëntatie.

Met betrekking tot kwalitatieve aspecten van mediumconsumptie luidt de vraag welke

inhoudelijke verschillen tussen de tijdschriften worden waargenomen en of die samen-

hangen met het vakgebied of de wetenschappelijke oriëntatie. De tijdschriftperceptie wordt

dus in kaart gebracht. In toegepast tijdschriften-onderzcek onderkent men het belang van

exploratie van mediumkenmerken; zij bieden inzicht in de Unique (Selling) Propositions

(Boks, 1989: 2) van bv. publieksbladen, kenmerken die het tijdschrift uniek maken ten
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opzichte van vergelijkbare titels. De perceptie van verschillen tussen tijdschriften hangt o.m.

af van connotatieve mediumkenmerken (Vochteloo, 1992; Van de Leur, 1992). Aan de hand

van een lijst met aandachtsgebieden (omschrijvingen die betrekking hebben op de inhoud

van het tijdschrift en de wijze van informatiepresentatie (tabel 4.3)), worden daarom ken-

merken in kaart gebracht op grond waarvan de tijdschriften van elkaar kunnen worden

onderscheiden. Hier wordt een inhoudelijke schets van de vier onderzochte titels gegeven

op basis van deze connotatieve mediumkenmerken (in hoofdstuk twee komen denotatieve

kenmerken aan bod).

Zowel in het letterkundige als in het geschiedkundige segment oordelen beide

abonneekringen over hetzelfde tijdschrift-aanbod. Desondanks wordt een populair-weten-

schappelijk en een wetenschappelijk publiek onderscheiden; binnen hetzelfde aanbod ver-

kozen zij verschillende tijdschrifttitels. Daarom wordt bekeken welke persoonsvariabelen

samenhangen met de keuze voor een populair dan wel een wetenschappelijk tijdschrift. De

wetenschappelijke oriëntatie is hier dus een onafhankelijk persoonskenmerk dat als dícho-

tome variabele (populair-wetenschappelijk versus wetenschappelijk) in de analyses wordt

betrokken.

1.5.3. Microniveau

Hoofdstuk vijf gaat in op de feitelijke tijdschriftconsumptie. Er wordt een beschouwing

gewijd aan leesintensiteit en de nauwkeurigheid van deze gangbare indicator voor intensiteit

van tijdschriftconsumptie. Op grond van theoretische argumenten wordt venvacht dat lees-

intensiteit te onnauwkeurig is. Enige aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een

adequaat en valide meetinstrument voor de kwantificering van tijdschriftconsumptie.

Verschillende maten zullen worden onderscheiden. Deze wordt gerelateerd aan andere

indicatoren om te kunnen bepalen wat een verkieslijke indicator is en hoe de verschillende

indicatoren voor intensiteit van mediumconsumptie (gebruiksfrequentie, leestijd en lees-

intensiteit) zich tot elkaar verhouden.

Selectie van geschreven informatie door tijdschriftlezers kan zich manifesteren op twee

dimensies (de gelezen hoeveelheid en het aantal artikelen). Hoofdstuk vijf tracht antwoord te

geven op de vraag of tijdschriftconsumptie op microniveau wordt gekenmerkt door vaste

patronen. Zo ja, hoe kunnen die leespatronen worden getypeerd? Met welke artikel-

kenmerken hangt de keuze voor een specifiek artikel samen?

Denon (1988) stelt dat maandbladen beschikken over een langere leesperiode dan

weekbladen. Dit betekent dat tezers van maandbladen langer kunnen doen over de inhoud

van het tijdschrift. In lijn hiermee wordt verwacht dat de verschijningsfrequentie van het

tijdschrift van invloed is op het leesvolume (de feitelijk gelezen hoeveelheid van een tijd-
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schrift). Voorts wordt verwacht dat de artikelomvang een relatie vertoont met het lees-

volume: het lezen van lange artikelen vergt veel tijd, wat bij een beperkt tijdbudget zou

leiden tot de verwachting dat korte artikelen beter worden gelezen. Bestudeerd wordt in

hceverre de (gemiddelde) artikelomvang samenhangt met de gelezen hoeveelheid van het

tijdschrift en met de leesproportie van het artikel in kwestie.

Op macro- en mesoniveau ligt in dit onderzoek de nadruk op verschillen die de

abonneekringen vertonen. Op micro-niveau daarentegen luidt de vraag in welke mate

recipiënten informatie selecteren en elimineren en welke factoren daarin een rol spelen. Op

dit niveau wordt gedetailleerder naar persoonskenmerken gekeken. Verwacht wordt dat de

persoonskenmerken aangaande het vakgebied waarbinnen de recipiënt opereert, in sterke

mate van invloed zijn op het leesvolume.

Met betrekking tot de concrete artikelkeuze wordt verondersteld dat naast het onder-

werp de artikelomvang, de bruikbaafieid van het artikel in beroepssituaties (Atkin, 1985: 74,

87) en de ( bekendheid met de) auteur van het artikel kenmerken zijn waarop artikelen

worden beoordeeld. Ten slotte wordt de mediumperceptie gerelateerd aan de medium-

consumptie.

1.6. Samenvatting

De demassificatie van media heeft onder meer geleid tot een gedifferentieerd tijd-

schriftenaanbod. De groei in de tijdschriftenmarkt, die momenteel wordt gezocht in nieuwe

titels met een kleinere oplage, ging echter gepaard met een afname in leestijd. De laatste

jaren groeide het inzicht dat recipiënten actiever en selectiever zijn geworden; er is sprake

van een groeiende individualisering van het mediagebruik. In de communicatiewetenschap

verschoof de belangstelling van een medium-gecentreerde benadering naar een ontvanger-

gecentreerde benadering.

Het groeiende informatie-aanbod kan resulteren in het missen van gewenste eNof

kritieke informatie. Inzicht in de wijze waarop tijdschriftlezers omgaan met het aanbod kan

dit risico verkleinen. Deze studie beoogt inzicht te bieden in de vraag wat lezers doen met

tijdschriften, en op grond waarvan zij keuzen uit het informatie-aanbod maken. De probleem-

stelling luidt: Hoe beoordelen tijdschriftlezers het aanbod van geschreven informatie; welke

ahvegingen maken zij bij het schilten van informatie, en op grond van welke kenmerken

selecteren zij informatie? De verscheidenheid in feitelijke tijdschriftconsumptie van vier

abonneekringen vormt het vertrekpunt van dit exploratief publieksonderzoek.

Het proces van selectie van geschreven informatie wordt ontrafeld in drie analyse-

niveaus (macro-, meso- en microniveau). Op elk niveau worden kwantitatieve en kwalitatieve
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aspecten van het probleem behandeld. Daarbij komen steeds mediumkenmerken en

persoonskenmerken aan bod. Door op drie pluriformiteitsniveaus de verscheidenheid in

kwantitatief en kwalitatief opzicht te bestuderen en daar vervolgens een relatie tussen te

leggen, wordt getracht inzicht te krijgen in patronen van mediumconsumptie, en de rol die

mediumkenmerken en persoonskenmerken daarin spelen.

Naast de aandacht voor de feitelijke mediumconsumptie, besteedt deze studie

aandacht aan mediumkenmerken. Sinds enige tijd wordt het belang van de perceptie van

(de gedifferentieerde inhoud van) media benadrukt. Deze studie brengt in kaart welke ken-

merken relevant zijn voor mediumconsumptie. Daartoe worden denotatieve en connotatieve

mediumkenmerken onderscheiden. Denotatieve mediumkenmerken zijn onafhankelijk van de

inhoud waameembaar, terwijl connotatieve mediumkenmerken subjectief van aard zijn en

wel betrekking hebben op de inhoud. Verondersteld wordt dat m.n. connotatieve medium-

kenmerken van belang zijn bij de mediumkeuze.

1.6.1. Belang en wetenschappelijke relevantie

Dit onderzoek wijkt af van een functionele benadering. Om diverse redenen ontbeert

de US~G-traditie consensus over haar sleutelconcept mediumfunctie (de onduidelijke relatie

tussen functie en feitelijk gebruik, functierelativisme, en de ambiguïteit in de terminologie

waarmee functies worden aangeduíd). Omdat feitelijke mediumconsumptie daarentegen

objectief en betrouwbaar kan worden vastgesteld (mits een goed meetinstrument beschik-

baar is), richt dit onderzoek zich op de feitelijke mediumconsumptie van vier groepen tijd-

schriftlezers.

Veel communicatie-onderzoek beweegt zich op macro- enlof inesoniveau. Omdat

dergelijk onderzoek voorbij gaat aan het mediagebruik op basis van de inhoud, verklaren

objectieve persoonskenmerken weinig verscheidenheid in mediumconsumptie (Wiebes,

1989: 18; Knulst, Kalmijn 8 Van Beek, 1988: 73). Ook boet de verklaringskracht van

objectieve persoonskenmerken in door de toenemende individualisering van de medium-

consumptie. In de literatuur wordt daarom sinds enige tijd gepleit voor onderzoek naar de

perceptie van media en de gedifferentieerde inhoud ervan. Deze studie beoogt daaraan op

twee manieren tegemoet te komen. Allereerst richt het onderzoek zich op macro-, meso- èn

microniveau. In tegenstelling tot onderzoek, waarin slechts één niveau van medium-

consumptie aan bod komt, wordt in dit onderzoek getracht de drie analyseniveaus aan

elkaar te relateren. Veel aandacht wordt besteed aan het microniveau, omdat dat betrekke-

lijk onontgonnen is. Ten tweede wordt naast objectieve persoonskenmerken ook de (subjec-

tieve) perceptie van mediumkenmerken betrokken in de verklaring van mediumconsumptie.

De nadruk zal liggen op inhoudelijke kenmerken.
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In het bijzonder vergt onderzoek naar mediumconsumptie op mícroniveau een

methodologische innovatíe. Deze studie onderwerpt de gebruikelijk indicator leesintensiteit

aan een nadere analyse. Hiermee wordt beoogd een meetinstrument te ontwikkelen,

waarmee verscheidenheid in feitelijke mediumconsumptie op microniveau kan worden vast-

gesteld.

Veel onderzoek naar mediumconsumptie heeft louter betrekking op kwantitatieve

aspecten van mediumconsumptie. Echter, kwantitatieve maten zijn gestoeld op de

assumptie dat de inhoud homogeen is, en verschaffen derhalve geen inzicht in selectie en

eliminatie van informatie-eenheden op grond van de heterogene inhoud (kwalitatieve aspec-

ten van mediumconsumptie). Onderhavige studie besteedt aandacht aan beide dimensies

van mediumconsumptie (en tracht er een relatie tussen te leggen). Zowel kwantitatieve (de

hoeveelheid gelezen informatie) als kwalitatieve aspecten (de aard van de gelezen

informatie) van tijdschriftconsumptie komen aan bod.

Ondanks het grote informatie-aanbod, is weinig bekend over de mate waarin men

selectief is en de mechanismen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop men

selecteert. Bovendien ontbreekt het aan een eenduidig theoretisch perspectief. Hiertoe wil

deze studie een eerste aanzet vormen.

Eindnoten hoofdstuk 1

1. Oplagecijfers NOTU 1994. Adformatie (1994), jrg. 22, 45, 58.

2. Chorus (1994) wijst op het verschijnen van drie nieuwe lifestylebladen voor jongens.

3. Zie bijvoorbeeld Van der Gaag (1992), Rooduijn (1992b).

4. Wassenaar 8~ Westenberg (1975).

5. Uitgevers mogen de ether in met radiostation (NRC-Handelsblad; 22 januari 1994).

6. Deze ontwikkeling ontlokte Van Zijl de uitspraak: "De gezamenlijke oplage van de
regionale en nationale dagbladen staat op een historisch ongekende hoogte" (Volks-
krant, 30 januari 1991).

7. Knulst (1989: 111) spreekt over repertoireverbreding en Ganzeboom (1989: 21) noemt
individualisering en diversifering van de vrijetijdsbesteding.

8. Wel verrichtten Bollen 8 Robben (1991) onderzoek naar de rol van vakblad-
redacteuren bij gatekeeping. de selectiefase voorafgaand aan de selectiefase door de
ontvanger.
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9. Mars (1992: 13) wijst op het gevaar van overinformatisering: (...) informatie-
overbelasting (...) kan resulteren in overslaan of te oppervlakkig doornemen van
kritieke informatie.

10. Pooters (1984: 3) spreekt van zendergeoriënteerd denken versus ontvangers-
georiënteerd denken.

11. Meer kritiek op de U8~G-benadering vindt men bij Stappers e.a. (1983).

12. In tegenstelling tot de eerder genoemde functies lijken deze zendergeoriënteerd; ze
dienen derhalve geïnterpreteerd te worden als mediataken.

13. Kleinnijenhuis (1994: 71) gebruikt betekenisrelativisme als verzamelterm voor alle
opvattingen die behelzen dat de betekenis van een tekst slechts een arbitraire
constructie is van een individu op een bepaald moment.

14. Onder mediagebruik verstaat Rennen de activiteiten direct vóór, tijdens en direct ná
mediumconsumptie.

15. Onder media-pluriformiteit verstaan Cuilenburg e.a. (1992: 326): de heterogeniteit van
de inhoud van media naar een bepaald kenmerk of bepaalde kenmerken.

16. De minimale verschijningsfrequentie van twee keer per jaar is cruciaal; dit onder-
scheidt tijdschriften van jaarverslagen (~ 4.1.1).

17. Deze behoefte aan afwisseling mag niet vergeleken worden met het gedrag van de
tijdschriftennomade, waarvan aangenomen kan worden dat die het tijdschrift beoor-
deelt op de inhoud.

18. Fauconnier (1990: 60) stelt zelfs dat het medium de boodschap beïnvloedt: (...) de
recipiënt ontvangt niet de oorspronkeliike boodschappen, wel gemedieerde bood-
schappen.

19. Van den Brink (1987: 355) stelt dat aan het eind van de jaren zestig de tijdschriften-
nomade ontstond, die tijdschriften hoofdzakelijk los koopt en niet ongevoelig is voor
impulsaankopen. Overigens wordt de losse verkoop van tijdschriften steeds belang-
rijker: Pieters (1992: 22) schat dat bij publieksbladen de losse verkoop 40 procent van
de betaalde oplage vormt en groeit.

20. Dit schept bovendien de mogelijkheid om op microniveau juist wel participanten met
niet-participanten te vergelijken.

21. Bepaalde media geven in hun titel aan dat ze zich op meerdere (sub)publieken
richten, getuige de in dit onderzoek betrokken tijdschrifttitel Spiegel Historiael;
Maandblad voor geschiedenis en archeologie.
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2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

2.1. Inleiding
Hoofdstuk twee behandelt de realisatie van dit survey-onderzoek. In 2.1. wordt de

keuze van de onderzochte tijdschrifttitels verantwoord. Vervolgens worden de titels

beschreven aan de hand van denotatieve tijdschriftkenmerken. Paragraaf 2.2 gaat in op het

vooronderzoek en 2.3. geeft een verantwoording van de steekproeftrekking. De data-

verwerving komt aan de orde in 2.4. Een responsanalyse wordt gegeven in 2.5. en 2.6, ten

slotte, geeft een beschrijving van de onderzochte abonneekringen.

2.1.1. De titelkeuze

Het aantal titels in de tijdschriftenmarkt is zeer groot; bovendien is het aanbod

permanent aan verandering onderhevig. Wanneer men uitspraken wil formuleren over

tijdschriftgebruik, is men genoodzaakt een keuze te maken uit de veelheid aan titels. In

toegepast communicatiewetenschappelijk onderzoek wordt die keuze veelal ingegeven door

de exploitatíe van deze titel. Tijdschrift-onderzoek dat zich richt op één titel heeft echter een

beperkte generaliseerbaarheid.

De titelkeuze is altijd in zekere mate arbitrair, maar kan op diverse manieren de

generaliseerbaarheid van een studie vergroten. Enerzijds neemt die toe naarmate er meer

titels onderwerp van studie zijn; dit bepleit een zo groot mogelijk aantal verschillende titels als

onderwerp van studie. Anderzijds kan het nuttig zijn om het aantal te verwachten verschillen

met de titelkeuze te reduceren. Naarmate de titels sterker van elkaar afwijken, groeit het

aantal verschillen dat men in het onderzoek vindt. Om een aantal evidente verschillen in de

resultaten te vermijden, vertonen de onderzochte titels enige overeenkomsten (de titels

behoren tot de humaniora: zij bevatten alle een historische component). Enerzijds worden in

het kader van de generaliseerbaarheid dus meerdere titels onderzocht, anderzijds vertonen

de titels in bepaalde opzichten overeenkomsten. Hieruit volgt dat de onderzochte titels

geenszins representatief zijn voor het totale tijdschriftaanbod (dit is illusoir). Onderstaande

criteria lagen ten grondslag aan de titelkeuze:

a. Ter vermijding van titelspecifieke resultaten en in het kader van de generaliseerbaarheid,

richt het onderzoek zich op vier tijdschrifttitels.

b. Tijdschriften waar een bewuste aanschaf aan is voorafgegaan, beantwoorden aan een

gerichte informatiebehoefte. Gratis tijdschriften (controlled circulation bladen, huis-aan-

huisbladen) worden daarom buiten beschouwing gelaten.
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c. Twee vakgebieden zijn onderwerp van studie. Zo kan worden bepaald in hoeverre

resultaten samenhangen met dat vakgebied. Bepaalde vormen van informatieverwerving zijn

wellícht inherent aan een specifiek vakgebied. Dit criterium noopt tot een keuze van minstens

twee uit circa 300 vakgebieden c.q. branches'.

d. Twee type tijdschriften worden onderzocht. Het is immers plausibel dat een wetenschappe-

lijk tijdschrift anders wordt gelezen dan bijvoorbeeld een publiekstijdschrift~.

e. De onderzochte titels betreffen vakgebieden, waarin ook andere media een rol spelen.

Gekozen werd voor humaniora-tijdschriften. Televisie, radio, wekelijkse bijvoegsels van

dagbladen en dergelijke verstrekken in ruime mate inforrnatie over deze vakgebieden. In

hoofdstuk een werd besproken dat specifieke informatiebehoeften door meerdere media

kunnen worden vervuld (Erëmetsë, 1990: 172). Door de keuze voor deze vakgebieden,

kunnen uitspraken worden geformuleerd over het tijdschrift in relatie tot ander media. Gekozen

werd voor twee letterkundige en twee geschiedkundige tijdschriften.

f. Tijdschriften die zich expliciet richten op een heterogeen publiek bieden het voordeel dat de

abonneekring zich laat differentiëren naar interesse. Dit leent zich voor beantwoording van

de vraag in hoeverre die gerichte interesse het tijdschriftgebruik beïnvloedt. Om die reden zijn

in dit onderzoek twee tijdschriften betrokken die zich richten op twee (sub)publieken (taal- en

letterkunde {LW}, geschiedenis en archeologie {GPW}).

Om aan criterium d. te voldoen, werd in beide vakgebieden een wetenschappelijk en

een populair-wetenschappelijk tijdschrift3 gekozen. Het onderscheid populair-wetenschappelijk

(PW) en wetenschappelijk (W) is in eerste instantie intu'itief gemaakt op basis van objectieve

kenmerken als formaat, illustratiegebruik en oplage (dit onderscheid wordt nader uitgewerkt

met een denotatieve kenmerken als artikellengte en aantal artikelen per gemiddeld nummer

(tabel 2.2)). Bij de uiteindelijke titelkeuze is tevens aan de overige criteria voldaan: andere

media informeren met regelmaat over letteren en geschiedkunde (supplementen van dag- en

weekbladen). Ook laat de abonneekring van twee titels zich tweedelen naar interesse

(criterium f); het wetenschappelijke letterkundetijdschrift bevat zowel taalkundige als

letterkundige artikelen, het populair-wetenschappelijk geschiedkundige tijdschrift bevat

artikelen over geschiedkunde en archeologie. Ten slotte wordt vermoed dat deze tijdschriften

niet louter worden gelezen door een specifieke beroepsgroep, maar ook door niet letter- en

geschiedkundigen. Deze grcepen gaan wellicht anders met het medium om.

Het onderzoeksobject bestaat dus uitvier tijdschrifttitels, die op twee dimensies kunnen

worden ingedeeld, t.w. naar vakgebied (Ietterkundig versus geschiedkundig) en naar
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wetenschappelijke oriéntatie (populair-wetenschappelijk versus wetenschappelijk). Tabel 2.1.

bevat de tijdschrifttitels alsmede de gebruikte afkortingen die hiema worden gebruikt.

Tabel 2.1: Onderzochte tijdschrátttlels met gebruikte afkortingen

VAKGEBIED (LHG)

Letterkunde ( L) Geschiedkunde (G)

Populair-wetenschappelijk Literatuur, tweemaandelijks tijd- ; Spiegel HistoriaeF, maandblad
schrift over Nededandse lener- : vaor geschiedenis en archeologie

ORIENTATIE (PW) kunde (LPW) : (GPW)
(PWHN~

................................................................:...............................................................

Wetenschappelijk De nieuwe taalgids tijdschrrft voor ; Tijdschrílt voor geschiedenís
~WI Neeriandici ~LW! lGW

Tabel 2.2. geeft een beschrijving van de gekozen titels aan de hand van denotatieve

(dus objectief waarneembare) kenmerken. Aangezien de dataverwerving plaatsvond rond de

jaarwisseling 1991~1992, werden ter bepaling van de oplagecijfers twee uitgaven (75e 8 77e)

geraadpleegd van het Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit; gedrukte media (april

19911april 1992). Beide uitgaven geven dezelfde oplagecijfers. Deze beschouwen we als een

correcte weergave van de tijdschriftoplage ten tijde van de dataverwerving.

Tabel 2.2: Beschrijving van de tijdschriften aan de hand van denotatieve kenmerken. De gegevens in en onder de grijze rij hebben betrekking
op het nummer dat onderwerp van studie is.

LPW LW GPW GW

fonnaat in centimeters 28 x 21 23 x 14 28 x 21.4' 24 x 16

verschijningstrequentie per jaaz 6 6 10 4

oplage 3200 2500 7500 2800

gemiddeld aantal artikelen per nummer 7.0 5.4 8.6 5.6

gemiddeld aantal auteurs per artikel 1.075 1.13 1.07 1.09

jjrg] jaarlnr. onderzochte tijdschr~t (9] 1997J1 [84] 1991I6 [27] 1982I1 [104] 199114

pagina's 64 95 48 167

illustraties' 36 1' 47 13

advertenGes 7 0 6 1
artikelen 7 6 7 4

gemiddekle artikebmvang in woorden 3626 6793 3402 9514
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Voor elk tijdschrift werd een inventarisatie verricht van het aantal redactionele bijdragen

van vijf jaargangen (v.a. nummer 198611 tot en met het nummer voorafgaande aan het

onderzochte nummer). Op basis daarvan werd het gemiddeld aantal artikelen per nummer

bepaald, alsmede het gemiddeld aantal auteurs dat aan een artikel meewerkte (inclusief co-

auteurs) (zie tabel 2.2).

Hieronder volgt per titel een beschrijving van de tijdschriftformule (de concrete

redactionele inhoud van het onderzochte nummer wordt in hoofdstuk vijf nader belicht):

Literatuur.~ tweemaandelijks tijdschrilt over Nederlandse letterkunde (LPW)

Literatuur besteedt o.m. aandacht aan de middeleeuwse letterkunde en bevat twee vaste

rubrieken:

- Nieuws enige pagina's literatuumieuws (nieuwe boeken en tijdschriften, scriptieprijs,

verhalenwedstrijden, evenementen e.d.);

- Recensies besprekingen van nieuwe boeken betreffende literatuur (in het onderzochte

nummer 12 pagina's).

De advertenties hebben betrekking op boeken, een antiquariaat en de rubriek Republiek der

Letteren van het weekblad Vrij Nederland.

De nieuwe taalgids: tijdschrift voor Neerlandici (LW)

Dit tijdschrift bevat artikelen over taal- en letterkunde. Er zijn vier vaste rubrieken:

- Boekbeoordelingen: besprekingen van nieuwe boeken over taal- en letterkunde (in

tegenstelling tot andere nummers in het onderzochte nummer geen enkele pagina);

- Aankondigingen en mededelingen: gaat beknopt in op nieuw verschenen boeken, cursussen

e.d;

- Uit de tijdschriften: korte inhoudsbespreking van alle tijdschriften op het gebied van taal- en

letterkunde;

- Ontvangen boeken: bibliografie van door de redactie ontvangen boeken.

Het onderzochte nummer van De nieuwe taalgids bevat geen enkele advertentie.

Spiegel Historiael: maandblad voor geschiedenis en archeologie (GPW)

Het blad bevat artikelen over geschiedenis en archeologie. Er zijn vijf vaste rubrieken:

- Boekenspiegel: één of twee redactionele stukken waarin aan de hand van een bepaald

thema een aantal boeken wordt besproken (in het onderzochte nummer 5 pagina's);

- Agenda: evenementen, tentoonstellingen, reizen m.b.t. geschiedenis en archeologie;

- Literatuur, literatuurlijst met aanvullende literatuur bij de redactionele stukken;

- Over onze auteurs beknopt curriculum vitae van de auteurs

- In de komende nummers wat volgt in de nog te verschijnen nummers.
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De advertenties in het onderzochte nummer hebben betrekking op andere tijdschriften

(Alledaagse dingen; tijdschrift over volkscultuur in Nederlano) en boeken.

Tijdschrift voor geschiedenis (GW)

Dit tijdschrift heeft betrekking op geschiedkunde. Het kent vijf vaste rubrieken:

- Boekbesprekingen: een uitgebreide besprekingen van boeken gerangschikt naar de periode

waarop het boek betrekking heeft (Algemeen, Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe geschiedenis,

Nieuwste geschiedenis); het grote aantal pagina's boekbesprekingen (in het onderzochte

nummer 29) maken dit blad een echt reviewtijdschrift;

- Korte aankondigingen: bibliografische gegevens met korte annotatie van nieuw verschenen

boeken en tijdschriften;

- Bibliografisch overzicht van boeken en tijdschriftartikelen: dit is gerangschikt naaronderwerp

en periode;

- Mededelingen: tentoonstellingen, congressen, studiedagen;

- Personalia: beknopt curriculum vitae van de auteurs.

Het onderzochte nummer bevatte één advertentie van Keesings Historisch Archief.

Tabel 2.2 toont dat (denotatieve) verschillen tussen de onderzochte titels zich

nadrukkelijker manifesteren op de dimensie wetenschappelijke oriëntatie dan op de dimensie

vakgebied. Populair-wetenschappelijke tijdschriften blijken magazines op A4-formaat met een

hogere oplage, gemiddeld meer artikelen per nummer, waar minder auteurs aan hebben

gewerkt. De onderzochte populair-wetenschappelijke tijdschriften bevatten minder pagina's,

maar meer illustraties, artikelen en advertenties dan de twee wetenschappelijke tijdschrift-

nummers. De gemiddelde omvang van de artikelen is kleiner dan de gemiddelde omvang van

de wetenschappelijke artikelen. Deze bevindingen illustreren de verschíllen tussen de twee

type tijdschriften die voor het onderzoek werden geselecteerd. Ondanks het feit dat de twee

vakgebieden overeenkomsten vertonen (humaniora-tijdschriften), is het evident dat zij

verschillen in connotatief opzicht. Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat de

titelkeuze het exploratieve karakter van deze studie aanzienlijk verscherpt; resultaten die voor

elke afzonderlijke abonneekring gelden, bezitten een zekere algemene geldingskracht. Er

zullen algemene uitspraken op worden gebaseerd.
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2.2. Vooronderzoek

De meeste handboeken over de sociaal-wetenschappelijk onderzoek bevelen een

vooronderzoek aan (Jensen 8~ Rosengren, 1990: 221). Het vooronderzoek bestond uit twee

fasen.

2.2.1. Eerste fase: pilotinterviews

In de periode apriVmei 1991 werd een reeks van twintig pilotinterviews afgenomen in

de regio BredalTilburg. Vijf abonnees van elk tijdschrift werden om hun medewerking

gevraagd. De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter; er werd gewerkt met een

vooraf samengestelde vragenlijst, maar de informanten werden gestimuleerd door te spreken

wanneer zij over een aspect uitweidden. Na afloop van elk interview werd gevraagd of er

relevante aspecten over het hoofd waren gezien. Het doel van de interviews was tweeledig:

- het nader inventariseren van onbekende maar relevante aspecten met betrekking tot

tijdschriftconsumptie;

- het opsporen van relevante mediumkenmerken voor tijdschriftconsumptie. Tijdens de

interviews kregen de informanten kaarten voorgelegd met daarop 27 mediumkenmerken en

25 leesdcelen. De vraag luidde welke zij relevant vonden met betrekking tot het tijdschrift dat

zij lezen. Zij werden aangespoord niet genoemde kenmerken toe te voegen.

Resultaten: Een aantal vragen werd uit de interviews geëlimineerd, en relevante

aspecten werden toegevoegd. Zo kwam aan het licht dat het geabonneerd zijn van één der

ouders (socialisatiegedachte) geen rol speelt bij de beslissing zich op een tijdschrift te

abonneren. Niet vermoed werd daarentegen dat veel abonnees zich tijdens hun opleiding

abonneren. Andere opvallende resultaten hadden betrekking op:

- het belang van bepaalde tijdschriftkenmerken, zoals compactheid ("... moet in miJn handtas

passen'~ en de duurzaamheid ("... pockets vatlen te snel uit elkaar", "... dan is het ook

bruikbaaralsnaslagwerk'~. De informanten bleken de omschrijvingen in te delen in twee type

mediumkenmerken. Enerzijds noemde men algemene mediumkenmerken die het tijdschrift

onderscheiden van andere (print)media. Anderzijds vond men specifieke kenmerken van de

onderzochte titel belangrijk; hierbij onderscheidde men grofweg drie dimensies: allereerst de

periode waar de interesse naar uit gaat, de benaderingswijze van het vakgebied en ten slotte

kenmerken die het informatie-aanbod betreffen. In het onderzoek wordt op grond van deze

bevindingen een onderscheid gemaakt tussen beide type mediumkenmerken; dit resulteerde

in twee vragen in de uiteindelijke vragenlijst (bijlage 1: enquëtevraag 4.1 en 11.1). Bij de

keuze en de formulering van de kenmerken werd er naar gestreefd omschrijvíngen te

selecteren die voor alle lezers betekenisvol zijn. De omschrijvingen dienen echter ook te
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discrimineren tussen de vier abonneekringen. De in de enquêtes geformuleerde medium-

kenmerken kwamen tot stand op grond van de interviews, de intuïtie van de onderzoeker en

de formule van het tijdschrift (de bevraagde periodes in enquêtevraag 11.1);

- de grote verscheidenheid aan eisen die men aan het tijdschrift stelt ("... hetgaaiprimair om

de kwaliteit", "... het is van belang dat er klinkende namen bij zitten, zoals (...) en (...)", "... het

belang schuilt vooral in het prikkelen van de belangstellíng van lezers", "... het verwijst mij

soms naar artikelen die me ontgaan zijn'~;

- het consumptiepatroon ("... je informeert je volgens een vastpatroon, je werkt concentrisch;

eerst pak je een handboek, ve~volgens wend je je tot de opgegeven literatuur. Daarselecteer

je uit", "... ik volg de carrières van mijn studiegenoten'~;

- het relatieve belang van andere media ("... een boek is altijd een momentopname'~;

- de informatieverwerking ("... Je hebt scheurders en binders. Ik ben een scheurder, ik scheur

artikelen uit het tijdschrift en stop ze in mijn archief Een probleem vind ik dat niet alle

artikelen op de rechterpagina beginnen, waardoor het voor komt dat je met de laatste pagina

het begin van een andere publikatie meescheurt; je moet die pagina dan kopiëren. Dat is

vervelend. Sommige Amerikaanse tijdschriften houden daar rekening mee'~. Als tegemoet-

koming aan de abonnees is het wellicht een aan te bevelen om bij de tijdschriftproduktie hier

rekening mee te houden;

- het gebruik van een eigen archief (zie voorgaande punt).

2.2.2. Tweede fase: pre-test van het meetinstrument

In het najaar van 1991 vond de tweede fase van het vooronderzoek plaats, die

bestond uit het testen van de vragenlijst voor het hoofdonderzoek. Daartoe werd per

abonneekring een steekproef getrokken van circa 25 lezers, die telefonisch werden benaderd

met het verzoek medewerking te verlenen. Van de 89 benaderde abonnees bleken 68 lezers

(76.4a~o) bereide. Het aantal geretourneerde enquétes bedroeg 46 (respons: 67.6o~a)9

Resultaten: het vooronderzoek wees uit dat geschiedkundigen voor informatie over hun

vak frequenter radio~televisie gebruiken dan letterkundigen. Opvallend is dat de totale

onderzochte populatie het eigen archief de belangrijkste informatiebron vindt. Voorts kennen

lezers groot belang toe aan het tijdschrift waarop ze zijn geabonneerd. Het aantal tijdschriften

waarop men is geabonneerd, varieert tussen 1 en 20. Van alle lezers is 300~0 op vier of ineer

tijdschriften geabonneerd. Expliciet werd door een respondent aangegeven dat het motief voor

het lezen van een artikel vaak schuilt in de bekendheid met een auteur. Bijna een kwart (22'Io)

van de respondenten beweerde één van de genoemde auteurs persoonlijk te kennen. Naar

aanleiding van dit resultaat wordt in hoofdstuk vijf bestudeerd in hceverre de bekendheid met
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de auteur van invloed is op het besluit om een artikel te lezen. De vragen die betrekking

hadden op het lezen van artikelen en de bekendheid van de publicisten leverden weinig

missing values op, zodat kon worden aangenomen dat de formulering begrijpelijk is. Een

aantal andere vragen in de enquéte bleken daarentegen onduidelijk, bepaalde vragen werden

slecht gelezen. Albinski (1972: 76) wijst op het gevaar van misverstanden als gevolg van

onzorgvuldig en onduidelijk geformuleerde vragen op het enquêteformulier. Het controleren

van het taalgebruik op de enquête is dus een belangrijk doel van deze pre-test. Voordat werd

overgegaan tot het hoofdonderzoek, werden verbeteringen aangebracht op de vragenlijst. De
definitieve enquête gebruikt in het hoofdonderzoek vindt men in bijlage 1.

2.3. Steekproef
Dit is een publieksonderzoek. Het publiek bestaat uit de abonnees van vier

tijdschriften, wat impliceert dat er vier onafhankelijke steekproeven getrokken moeten worden.

De populatie tijdschriftenlezers is verdeeld over enige duizenden tijdschrifttitels (strata). Het

steekproefkader wordt gevormd door de lezers- c.q. abonneekring van de betreffende titels.
In dit onderzoek staan vier titels centraal. Vooraf is de steekprcefomvang vastgesteld op circa

300 per titel. Voor elke titel werd een afzonderlijke steekproef getrokken; we spreken derhalve

over een gelede of gestratificeerde steekproef, Bij gelede steekproeven kunnen trekkings-

kansen van elementen (lezers) uiteen topen, zodat niet alle delen van de populatie evenredig

verdeeld zijn. Het motief voor de verkozen werkwijze schuilt in het feit dat een representatieve
steekproef uit de totale populatie tijdschriftenlezers illusoir is.

De vier deelsteekproeven kwamen onafhankelijk van elkaar tot stand middels een

combinatie van systematische en getrapte trekking. Een systematische trekking heeft als
uitgangspunt een aselect begingetal (Moors 8 Muilwijk, 1975: 119). Met de ophoogfactor van

dat begingetal worden de elementen van de systematische steekproef gekozen. De grootte
van de ophoogfactor is afhankelijk van de grootte van het steekproefkader en de beoogde

steekproefomvang (hier: 300 per abonneekring). Wil men uit een steekproefkader van 100 een
steekproefomvang van 25 realiseren, dan is de ophoogfactor 4. Beoogt men een steekproef-

omvang van 10 dan is de ophoogfactor 10. Wanneer er sprake is van een zekere ordening
in het steekproefkader'o, garandeert een systematische trekking dat de steekproef zo goed
mogelijk over de populatie is verspreid. Bij getrapte trekking daarentegen wordt slechts een

deel van de getrokken elementen van een cluster in de steekproef opgenomen.
Bij de totstandkoming van de steekproeven werd de systematische steekproeftrekking

(4) gecombineerd met drie trappen (1 tlm 3). Deze drie trappen kunnen het aselecte karakter
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van de steekprcef enigszins aantasten. Echter, met het oog op kostenbesparing en een

verantwoorde respons werd onderstaande werkwijze verkozen.

1. Eliminatie van adressen in het buitenland: daar het onderzoek ook betrekking heeft op

mediumconsumptie op macroniveau, zijn de in het buitenland woonachtige abonnees uit het

steekproefkader verwijderd. Immers, het mediumaanbod in het buitenland verschilt van dat

in Nederland (andere dagbladen e.d.).

2. Eliminatie van instituten: institutionele abonnementen zijn niet gebonden aan specifieke

abonnees, zodat op dergelijke adressen de vragenlijst terecht kan komen bij incidentele lezers

(In r~ 1.4.2. werd aangegeven dat incidentele lezers nog geen vast leespatroon hebben

ontwikkeld).

3. Eliminatie postbusnummers: ter verhoging van de uiteindelijke respons werd besloten de

respondenten vóór toezending van de enquête telefonisch om medewerking te vragen.

Aangezien postbusnummer-abonnees niet traceerbaar zijn ten behoeve van zo'n telefonische

introductie op de vragenlijst, werden zij vooraf geëlimineerd.

4. Systematisch steekproeftrekking: de adressen die de uiteindelijke steekproef vormen voor

het survey-onderzoek zijn op systematische wijze getrokken.

Tabel 2.3: Steekproeftrekkingsprocedure en -fasering ([ ]- door udgever uitgevoerd)

LPW LW GPW GW

steekproefkader ?" ? 5797 ?

eerste fase [1 j [2] [4] 1 2 3 4 [2] [4]

moedersteekproef 2151 300 300

tweede fase 2 3 4 1 31z 1 3

steekproef (E - 1077) 276 257 281 263

De cijfers 1 Um 4 in tabel 2.3. corresponderen met de drie trappen (1 Um 3) en de

systematische steekproeftrekking (4). De fasering en de uitvoering van de trappen verschilt

per abonneekring; door de uitgever uitgevoerde trappen staan tussen vierkante haken []. Drie

praktische oorzaken liggen aan deze werkwijze ten grondslag:

- Ondanks het feit dat het wettelijk is toegestaan adressenbestanden te verstrekken ten

behoeve van wetenschappelijk onderzoek", staat niet elke uitgever een integraal

adressenbestand af. Eén der uitgevers verstrekte voor de tijdschriften LW en GW louter een

random steekproef.

33



- Adressenbestanden bevatten de voor de uitgever relevante variabelen; de uitgever van LPW

bijvoorbeeld kon differentiëren tussen Nederland en het buitenland, maar niet tussen

particuliere en institutionele abonnementen. Voor de uitgever van LW en GW geldt het

omgekeerde.

- Niet elke uitgever kan zelf een steekproef trekken uit het adressenbestand.

Deze drie punten verduidelijken dat een onderzoek onder verschillende abonneekringen noopt

tot pragmatische beslissingen ten aanzien van de steekproeftrekking.

De door de onderzoeker uitgevoerde trappen werden synchroon uitgevoerd; bleek de

ophoogfactor van de systematische trekking een institutionele abonnee op te leveren, dan

werd het eerstvolgende particuliere adres geselecteerd.

Aangezien voor elke abonneekring afzonderlijk een steekproef werd getrokken, bestaat

de mogelijkheid dat dezelfde respondent zich in twee of ineer deelsteekproeven bevindt.

Omdat die overlap naar verwachting gering is en bovendien bij de telefonische introductie aan

het licht komt, zijn de steekproeven niet gecontroleerd op dubbele adressen. In dit onderzoek

wordt ervan uitgegaan dat het pragmatische karakter van de steekproeftrekkingsprocedure

een verwaarloosbaar effect heeft op de resultaten.

2.4. Meetinstrument en dataverwerving
In deze studie werd het leesgedrag van de abonnees gereconstrueerd met een

schriftelijke vragenlijst. Brown (1990: 183) constateert dat het in tijdschriftonderzoek ontbreekt

aan methodologische studies, waarin verschillende vormen van dataverwerving worden

vergeleken. Volgens Bronner wijst een valideringsstudie uit dat een copytest (het pagina voor

pagina doomemen van een tijdschrift) de meest acceptabele methode is om te achterhalen

wat mensen werkelijk hebben gelezen. Bij een vergelijking van schriftelijke, telefonische en

face-to-face varianten bleek de schriftelijke copytest de betere resultaten op te leveren: De

schriftelijke copytest bood het hoogste percentage consístentie, waarschijnlijk als gevolg van

het feit dat de respondenten bij deze variantde druk van de enquêteur het minst voelen en

niet zo de neiging hebben sociaal wenselijk gedrag te vertonen (Bronner, 1993: 39). Een

schriftelijke copytest reduceert dus het gevaar van overschatting van het leesgedrag als

gevolg van sociale wenselijkheid. Een schriftelijke vragenlijst heeft echter als nadeel dat de

door respondenten gehanteerde antwoordstrategie onbekend blijft. Zij kunnen tijdens de
reconstructie van hun leesgedrag het tijdschrift ter hand nemen of afgaan op hun geheugen

zonder het tijdschrift in kwestie in te zien (Den Boon 8~ Van Niekerk, 1992: 55; Van de Leur,
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1994: 48). Hoofdstuk vijf gaat nader in op de invloed van de door respondenten gehanteerde

antwoordstrategie.

Ook Brown (1990: 186) noemt het gebruik van schriftelijke enquètes lonend, maar hij

wijst op het gevaar van vertekening als gevolg van een lage respons: Self-completion, postal

questionnaires offer a híghly economic readership measurement route, but the potentially low

respons ratepases a major threat to freedom from bias. Als criterium stelt hij dat een respons

lager dan 60'~o met argwaan behandeld dient te worden en dat men dient te streven naar

70'~a: (...), although such a figure is increasingly diffícult to achieve under current conditions

of mobility, privacy protection and cooperation, at least in Europe ( Brown, 1990: 188).

Om dit te realiseren, werd besloten alle respondenten voorafgaand aan verzending van

de enquétes telefonisch te benaderen. Zo kon een introductie op het onderzoek worden

gegeven en worden gevraagd of inen bereid was een enquète in te vullen. Dit biedt voordelen.

Een telefonische íntroductíe:

- vefioogt de betrokkenheid van de respondenten; tijdens het telefoongesprek wordt beknopt

ingegaan op het doel en het belang van het onderzoek. Bovendien vorrnt wellicht het

persoonlijke contact, en de eventuele persoonlijke toezegging van de respondent, een

stimulans om de enquête in te vullen.

- werkt kostenbesparend; tijdens het telefoneren stuit men op abonnees die niet willen
meewerken enlof respondenten die om bepaalde redenen niet voor deelname in aanmerking
komen (abonnement opgezegd). Deze respondenten hoeft men geen vragenlijst te sturen.
- biedt de gelegenheid om onjuiste adressen te controleren (bv. van mensen die inmiddels zijn
verhuisd).

Er werd steeds op twee achtereenvolgende avonden getelefoneerd. Op de eerste

avond werden alle respondenten éénmaal benaderd. De tweede avond werden alle

respondenten die de voorgaande avond onbereikbaar bleken, tweemaal benaderd. Indien níet

werd opgenomen, of een antwoordapparaat werd aangetroffen, werd de vragenlijst zonder

instemming vooraf toegestuurd met een schriftelijke introductie.

De introductiewijze ( mondeling versus schriftelijk) werd als onafhankelijke variabele in

het onderzoek betrokken, met het oog op de responsanalyse; tevens werd de retourdatum van

de enquête geregistreerd. Respondenten die 25 dagen na verzending nog geen vragenlijst

geretoumeerd hadden, ontvingen een reminder. Een responsanalyse leent zich voor

beantwoording van twee vragen over de wijze van dataverzamelen:
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- Welk rendement heeft het telefonisch benaderen van respondenten voorafgaand aan

tcezending van een schriftelijke enquéte? In het licht van de hierboven beschreven voordelen,

kan worden verwacht dat een telefonische introductie een aanzienlijk hogere respons oplevert.

- In hoeverre is toezending van een reminder (na 25 dagen) zinvol? Is er sprake van een

opleving in de respons en zo ja, hoe verhoudt die zich dan tot de kosten die met zo'n

reminder gepaard gaan? Het is te verwachten dat ook de reminder een opleving ín de respons

te zien geeft.

De keuze van het juiste meetmoment is problematisch; evenals het bereik (Den Boon

8~ Van Niekerk, 1992: 36) neemt de hoeveelheid die een lezer van het tijdschrift leest toe

naarmate een tijdschriftnummer langer uit is. In theorie kan de leesintensiteit zelfs na enkele

jaren nog toenemen, omdat men dan pas een artikel leest. Echter, na een bepaalde periode

vergeet men wat precies werd gelezen. Het is van belang een meetmoment te kiezen, waarop

het grootste deel van de leesintensiteit is verwezenlijkt en men zich nog accuraat herinnert

wat men las, het optimale meetmoment". Tennstédt 8 Hansen (1982: 110) stellen dat bij

de Through the Book-methode (TTB-methode) de resultaten niet worden beinvloed door de

tijd tussen publikatiedatum en het interview. Brown (1990: 110) merkt echter op dat er sterke

aanwijzingen zijn dat de ouderdom van een nummer effect heeft op het leesclaims (het z.g.

Issue ageeffectl. De wetenschappelijke opínies zijn verdeeld. Den Boon 8~ Van Niekerk (1992:

58) merken ten aanzien van het bereik van tijdschriften op dat het optimale meetmoment voor

weekbladen ligt bij vijf tot zes weken en voor maandbladen bij vier maanden na verschijning,

wanneer het bereik middels de TTB-methode wordt bepaald.

In deze studie is het bepalen van het optimale meetmoment om twee redenen

problematisch. Allereerst variéren de onderzochte titels voor wat betreft hun verschijnings-

frequentie, maar moet in verband met de resultaten de leesperiode voor elke abonneekring

hetzelfde zijn. Ten tweede bepaalt de respondent zelf wanneer hij de schriftelijke enquête

invult en kan de onderzoeker slechts gissen naar het meetmoment.

Om deze redenen is een meetmoment verkozen dat varieert tussen een en zes

maanden. De vragenlijsten werden verstuurd na 21-24 dagen na verschijning van het

tijdschrift. Vijf maanden (148 dagen) na verzending werd de laatste enquëte geretoumeerd.

Verondersteld wordt dat deze variabele periode het optimale meetmoment omvat, en dat zij

voor zowel snelle als trage lezers toereikend is om het tijdschrift integraal te kunnen lezen.

Tabel 2.4 bevat de verzenddata en de leesperiode in dagen voor de afzonderlijke abonnee-

kringen.
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Tabel 2.4: Steekproef en respons

LPW LW GPW GW Totaal

verschijningsdatum 03-02-92 17-11-91 02-01-92 23-72-91

verzend'ng vragenlijst15 27-02-92 10-12-91 23-01-92 t6-01-92

minimum leesperiode 24 23 21 24

steekproef (tabel 2.3) 276 257 281 263 1077

geen medewerking (7.8'le) 16 20 29 19 84

persoon komt niet in aanmerlting (4.9e1e) 23 4 16 10 53

toezeggng medewerking (67.5'le) 169 192 180 186 727

respons toezegging (76.6~e) 134 141 143 139 557

telefonisch onbereikbaren ( 19.8e1e) 68 41 56 48 213

responS Onberelkbar9n (29.6~e) 15 13 18 17 63

aantal reminders (41.2"le) 118 113 105 108 444

totale respons'" (66.O~e) 149 154 161 156 620

2.5. Respons en data
Van alle abonnees uit de steekproef (N-1077) bleken 213 (19.8'~0) lezers telefonisch

onbereikbaar. Van alle telefonisch benaderde personen verleenden er 84 geen medewerking;

53 personen bleken ongeschikt als respondent, omdat:

- men geen abonnee meer was. Bij drie van de vier tijdschtiften werd in de periode tussen het

verstrekken van het adressenbestand en de fase van respondentwerving de jaargrens

overschreden. Juist dan zeggen mensen hun abonnement op.

- zij reeds een enquête hadden ingevuld. Tijdens de respondentwerving bleek dat er overlap

tussen de steekproeven bestond. Eén respondent vond het geen probleem een tweede

vragenlijst in te vullen. De overige respondenten werd geen tweede maal een vragenlijst

toegestuurd". Dit verklaart waarom bij LPW en GPW meer personen niet in aanmerking

komen.

Van de steekproef verleenden 137 personen dus geen medewerking of bleken

ongeschikt. In totaal werden 940 enquêtes verzonden (727 met toezegging, 213 zonder

toezegging (telefonisch onbereikbaren)). Er werden 620 formulieren geretoumeerd'B, wat

neerkomt op een respons van 66.0'~0. Deze respons voldcet aan het hierboven door Brown

(1990: 186) gestelde ctitetium.
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2.5.1. Effect telefonische respondentwerving

De respons onder de vooraf benaderde respondenten bedraagt 76.60~0 (557~727). Van

hen die de vragenlijst onaangekondigd ontvingen, bedraagt de respons slechts 29.6'~0

(631213). Zelfs wanneer het aantal geen medewerking en komt nief in aanmerking (resp. 7.SoIo

en 4.90~0) wordt verdisconteerd, bedraagt de respons slechts 340~0. Hieruit blijkt duidelijk dat

een telefonische introductie voorafgaand aan verzending van schriftelijke vragenlijsten

resulteert in een aanzienlijk hogere respons. Een dergelijke inspanning rendeert in hoge mate

en wordt aanbevolen bij het verrichten van survey-onderzoek. De lagere respons onder de

groep telefonisch onbereikbaarkan op verschillende manieren worden verklaard. De abonnee

kan verhuisd of overleden zijn. Ook kan de betrokkenheid bij het onderzoek gering zijn, omdat

er geen persoonlijke toelichting op het onderzoek heeft plaatsgevonden.

2.5.2. Verdeling respons

Zelfs 148 dagen na verzending van de vragenlijst worden nog enquêtes geretoumeerd.

Tabel 2.5 bevat een overzicht van de cumulatieve percentages van de respons ten opzichte

van totale respons (100oIo) in intervals van vijf dagen na verzending. Uit de tabel blijkt dat na

tien dagen al meer dan de helft van de uiteindelijke respons binnen was. Tijdens de respons-

analyse bleek op het moment dat de reminder werd verstuurd (25 dagen na verzending van

de enquêtes), reeds 77.9'Io van de totale respons binnen te zijn. Niettemin is er vanaf de 28e

dag een bescheiden opleving in het aantal ontvangen enquêtes: tussen de 28e tot en met de

40e komt nog eens 10.80~o van de uiteindelijke totale respons binnen. Omdat reeds zo'n

aanzienlijk deel van de respons gerealiseerd was, lijkt het effect van toezending van een

reminder na 25 dagen nihil.

Tabel 2.5: Cumulatieve respons in 'I per interval van vqf dagen na verzending van de enquètes

Ontvangstdag Cumulatieve respons Ontvangstdag Cumulatieve respons

5 17.9"k 35 91.9'~

10 51.5"~0 40 94.0'~0

15 61.7qo 45 96.1'~0

20 68.49ó 50 96.7~0

25 77.9'l0 55 97.2~0

30 85.7"Io 148 100.0"l0
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2.5.3. Data-invoer en -controle

Statistische pakketten bieden de mogelijkheid om het aantal fouten bij de invoer te

minimaliseren79. Omdat de data met een schriftelijke vragenlijst werden verzameld, zijn

slordigheden eNof interpretatiefouten tijdens de data-invoer echter niet uit te sluiten (sommige

antwoorden bleken bv. onleesbaar). Een foute waarde kan twee oorzaken hebben:

- het antwoord is duidelijk leesbaar, maar bij de invoer begaat de datatypist(e) een slordigheid

(er staat een 3 en men voert een 6 in);

- de respondent heeft een moeilijk leesbaar handschrift, waardoor de interpretatie van de

datatypist(e) afwijkt van het oordeel van de controleur achteraf; dit bleek met name het geval

bij de cijfers '1' en '7', en '4' en '7'. Bij vragen waar een letter ingevuld moest worden, bleek

het vaak onduidelijk of een 'e' dan wel een '1' werd bedoeld.

Nadat alle data waren ingevoerd werd het databestand gecontroleerd op foutief

ingevoerde waarden. Uit het integrale data-bestand werd een aselecte steekproef van 50~0 (31

cases) getrokken. Teneinde het aantal foutief ingevoerde waarden te kunnen schatten, werden

alle ingevoerde waarden vergeleken met de antwoorden op het oorspronkelijke enquête-

formulier. Een vergelijking door een objectief controleur, wees op 29 fouten bij een steekproef

van 31 enquétes; grotendeels betrof het vergissingen naar aanleiding van onduidelijk

geschreven antwoorden. Het foutenpercentage bedraagt 0.30~0, wat neerkomt op minder dan

één foutíef ingevoerde variabele per vragenlijst (308 variabelen). Aangezien de gevonden

fouten werden gecorrigeerd, wordt aangenomen dat het foutenpercentage kleiner is dan 0.30~0.

Er wordt van uitgegaan dat de fouten random zijn verdeeld en geen effect hebben op de

resultaten.

2.5.4. Missing values

Met het oog op de statistische analyses die volgen, werd bestudeerd in hoeverre de

vier abonneekringen verschillen vertonen in het aantal onbeantwoorde vragen. Daartoe is per

respondent het aantal missing values gesommeerd. Gemiddeld bleven 18.0 variabelen (5.80~0)

onbeantwoord (resp. LPW: 18.3; LW: 15.5; GPW: 24.5; GW: 13.4)20. Een strenge

enkelvoudige variantie-analyse wees uit dat geen der abonneekringen (op .01-niveau)

significant van elkaar verschillen betreffende het aantal onbeantwoorde vragen (F. Ratio:

2.8987; F. Prob: .0344). Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal missing values min of ineer

gelijkelijk is verdeeld over de vier abonneekringen. Er worden derhalve geen systematische

afwijkingen tussen de abonneekringen verwacht als gevolg van het aantal missing values.

Voorts wees nadere analyse uit dat hier sprake is van partiële non-repsons. (...) de

respondent slaat vragen over die moeilijk of vervelend zijn (Den Boer e.a., 1994: 109).
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Enquêtevraag 4.1 (bijlage 1) is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van deze

ontbrekende antwoorden (resp. LPW: 14.0; LW: 14.6; GPW: 20.9; GW: 12.9)21. In hoofdstuk

3.3.2. kom ik hier op terug.

2.6. De onderzochte abonneekringen
In deze paragraaf worden de onderzochte abonneekringen beschreven. De

persoonskenmerken van de respondenten zijn ingedeeld in drie categorieën variabelen. In

2.6.1 komen sociodemografische persoonskenmerken aan bod (geslacht, woonsituatie,

opleidingsniveau, hoofdbezigheid, docentschap, inkomen en leeftijd). Vervolgens gaat 2.6.2
in op persoonskenmerken die betrekking hebben op het vakgebied (vakopleiding, het soort
betrokkenheid, soort activiteiten, de publikatiegeschiedenis, de karakterisering van de

interesse, informatievoorkeur en -behoefte, typering van het specialisme en het aantal jaren
dat men reeds is geïnteresseerd in het vakgebied). In 2.6.3 wordt het printmediabezit van de

abonneekringen behandeld (abonnementsacquisitie, abonneetrouw, het aantal vaktijdschrift-
abonnementen, boeken en naslagwerken dat men bezit, de tijd die men per dag aan lezen

en in het bijzonder aan het onderzochte tijdschrift besteedt).

De samenstelling van elke abonneekring wordt aan de hand van deze persoons-

kenmerken gepreciseerd. Tevens wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de vier

abonneekringen verschillen. Op grond van de in 2.1.1. opgevoerde criteria (twee type

tijdschriften en twee vakgebieden) is het aannemelijk dat de abonneekringen enige verschillen

vertonen.

Er worden twee statistische technieken gehanteerd. Nominaal en ordinaal gemeten

variabelen worden getoetst met een Pearson-Chikwadraat (x2)22. De chi-kwadraat test

onafhankelijkheid, maar verstrekt geen informatie over de mate van associatie tussen twee

variabelen. Een x2 berust op de discrepanties tussen de geobserveerde en verwachte

celfrequenties. Aangezien het een vergelijking betreft van de abonneekringen ten opzichte van

elkaar, wordt gesproken over relatieve over- dan wel ondervertegenwoordiging op een

bepaalde variabele. Hiermee wordt gedoeld op de discrepantie tussen verwachte en

geobserveerde celfrequenties; de grootste afwijkingen worden besproken. Het aantal cellen

met een verwachte frequentie lager dan 5 wordt bij de kruistabellen genoemd. Everitt (1977)

stelt hierover: While it has been recommended that all expected frequencies be at least 5,

recent studies indícate that this is probably too stríngent and can be relaxed.

Strenge enkelvoudige variantie-analyses (Scheffe 5.01) wijzen uit of de abonnee-

kringen verschillen vertonen op persoonskenmerken die op rationiveau werden gemeten.
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Onderstaande beschrijving dient geen ander doel dan het bieden van een verkenning van de

samenstelling van de abonneekringen.

Ten behceve van de leesbaarheid worden cijfers zoveel mogelijk vermeden. Voor de
afzonderlijke tabellen wordt verwezen naar bijlage 2(tabel 2.A. Um tabel 2.0), waar

frequenties en testresultaten worden gepresenteerd.

2.6.1. Sociodemografische persoonskenmerken (tabel 2.A Um 2.G)
Slechts éénvierde deel van alle abonnees is vrouw (tabel 2.A.). Ten aanzien van de

verdeling vrouwlman vertonen de abonneekringen aanzienlijke verschillen. De significante x2

wordt bepaald door de abonneekringen LPW en GW (bij deze twee abonneekringen is dus

de discrepantie tussen de geobserveerde frequenties en de verwachte frequenties het

grootst). LPW wordt door relatief veel vrouwen gelezen, terwijl bij GW vrouwen juist

ondervertegenwoordigd zijn.

Ten aanzien van hun woonsituatie (tabel 2.B.) verschillen de vier abonneekringen

eveneens significant. De grootste bijdrage aan de signifcantie leveren achtereenvolgens LPW
met een ondervertegenwoordiging van samenwonenden in meerpersoonshuishoudens en

relatief veet zelfstandig wonenden. Abonneekring LW blijkt relatief vaak in een meerpersoons-
huishouden, maar weinig in een tweepersoonshuishouden te leven. GPW woont veel in een

tweepersoonshuishouden, relatief weinig in een meerpersoonshuishouden en nog minder
zelfstandig. GW woont weinig bij de ouders en vaak zelfstandig.

Het gros van de lezers heeft een hoog opleidingsnivea~3 (tabel 2.C: HBO (34.3'Io),

WO (45.70~0)). De significante verschillen in opleidingsniveau hangen samen met de
wetenschappelijke oriëntatíe van de tijdschriften; lezers van beide wetenschappelijke
tijdschriften zijn hoger opgeleid. Abonneekring LPW kent relatief veel VWOIGymnasium

opleidingen en relatief weinig gepromoveerden. GPW blijkt te bestaan uit minder hoog

opgeleide lezers; de twee laagste opleidingscategorieën (VWOIGymnasium en MBO) scoren
relatief hoog. De onderwijscategorieën VWOIGymnasium en MBO zijn bij de populair-

wetenschappelijke tijdschriften dus relatief oververtegenwoordigd. LW wordt met name door

HBO-ers gelezen; deze onderwijscategorie scoort relatief hoog. Abonneekring GW is duidelijk

het hoogst opgeleid; wetenschappelijk opgeleiden en gepromoveerden zijn relatief
oververtegenwoordigd.

Ook ten aanzien van de dagelijkse hoofdbezigheid (tabel 2.D.) blijken de abonnee-

kringen te verschillen. De significantie van de x2 wordt vooral bepaald door LPW die relatief

weinig vervroegd uittrad en abonneekring LW die relatief vaak een deeltijdbetrekking bekleedt.

Abonneekring GPW blijkt relatief ondervertegenwoordigd in het hebben van een betrekking,
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en juist relatief vaak gepensioneerd; ten opzichte van andere abonneekringen zijn dit de oude

lezers. Van alle lezers blijkt 70.5o~a een (deeltijd)betrekking te hebben van gemiddeld 31.3 uur

per week. Een variantie-analyse wijst uit dat abonneekring LPW significant minder uren per

week werkt dan abonneekring GW (F. Ratio - 5.6978; F. Prob.- .0008).

In het verlengde van dagelijkse hoofdbezigheid werd de respondenten gevraagd of zij

een docenischap bekleden (tabel 2.E.) en zo ja, op welke doceemiveau zij actief zijn (tabel

2.F.). Van de onderzochte abonnees blijkt 680~o te doceren. Vooral de lezers van weten-

schappelijke tijdschriften doceren. De resultaten duiden op een onderscheid tussen lezers van

populair-wetenschappelijke tijdschriften en lezers van wetenschappelijke tijdschriften; de

abonneekringen LPW en GPW zijn beduidend minder vaak docent, tenvijl LW en GW relatief

vaak docent zijn. Ook ten aanzien van het doceerniveau kan een onderscheid worden

aangebracht tussen populair-wetenschappelijke en wetenschappelijke georiënteerde

abonneekringen. Een aanzienlijk deel van de docenten (37.to~o) geeft les op VWOIGymna-

sium-niveau. LPW geeft relatief veel les op VWOIGymnasium-niveau; LW daarentegen geeft

relatief veel les op MBO- en HBO-niveau. GPW doceert relatief veel op basisonderwijs en

AVO-niveau. GW ten slotte doceert op alle onderwijstypen relatief weinig, met uitzondering

van het wetenschappelijk ondenvijs.

Opvallend bij het op ordinaal niveau bevraagde netto maandinkomen (tabel 2.G.) is

het geringe aantal missings LSo~a). Dit kan wijzen op een hoge betrokkenheid van de

respondenten, of op het feit dat deze vraag minder impertinent is dan wel wordt beweerd. De

significante verschillen kunnen niet aan één abonneekring worden toegeschreven. LPW is

oververtegenwoordigd in de inkomenscategorie minder dan f 3000 en LW zit vooral in de

inkomensklasse f 2000 - 5000. GPW daarentegen is oververtegenwoordigd in de categorieën

minder dan f 2000 en meer dan f 5000. GW blijkt de tegenhanger van LPW; juist in de

inkomenscategorieën boven f 3000 is deze abonneekring oververtegenwoordigd.

De gemiddelde leeftijd (tabel 2.S.) van de lezers is 46.5 jaar. De verschillen in leeftijd

bleken significant tussen de abonneekringen LPW en GPW enerzijds en LPW en GW

anderzijds. Abonneekring LPW is dus relatief jong.

2.6.2. Persoonskenmerken die verband houden met vakgebied (tabel 2.H - 2.tD)

Deze persoonskenmerken hebben betrekking op de relatie van de lezers met het

vakgebied waarover het tijdschrift handelt. Deze variabelen raken de inhoudelijke aspecten

van het vak. Daarom worden ze met name op meso- en microniveau relevant geacht.

In eerste instantie werd de respondenten gevraagd of zij een opleiding hebben genoten

op het terrein van de Nederlandse letterkunde of de geschiedenis (tabel 2.H: vakopleíding).
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De resultaten wijzen uit dat dit voor het merendeel van de abonnees (76'~0) wel het geval is.

De significante x2 wordt met name bepaald door abonneekring GPW die relatief vaak geen

relevante vakopleiding genoot; dit betekent dat tijdschrift GPW niet louter een vaktijdschrift is,

maar ook wordt gelezen door mensen die zijn opgeleid in een ander vakgebied. Lezers van
wetenschappelijke tijdschriften LW en GW genoten relatief vaak juist wèl een relevante

opleiding.

De betrokkenheid van de respondent bij het vakgebied wordt eveneens van belang
geacht; is de lezer beroepsmatig of anderszins bij het vakgebied betrokken? Relatief veel

lezers van populair-wetenschappelijke tijdschriften blijken niet beroepshalve betrokken te zijn
bij dit vakgebied (tabel 2.1). De lezers van wetenschappelijke tijdschriften zijn dat juist wel.

Ook ten aanzien van de activiteiten die de abonnees naast het lezen van het tijdschrift
ontplooien, werden significante verschillen geconstateerd (tabel 2.J). Wetenschappelijk

georiénteerde lezers zijn relatief vaker actief dan de lezers van poputair-wetenschappelijke
tijdschriften. Dit geldt sterker voor historici dan voor letterkundigen. Uit tabel 2.K. blijkt dat de
vier abonneekringen grote variatie vertonen in het soort activiteiten dat men ontplooit.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de publikatiegeschiedenis, de respondenten

werd expliciet gevraagd of zij publice(e)r(d)en (tabel 2.L). De resultaten komen in grote lijnen

overeen met tabel 2.K, ondanks kleine verschillen die verklaard kunnen worden door het feit

dat het hier ook publikaties in het verleden betreft. Lezers van wetenschappelijke tijdschriften

blijken relatief veel te publiceren. De verschillen zijn het grootst binnen het geschiedkundige

segment.

Voorts werd de respondenten gevraagd om hun interesse in het vakgebied te
karakteriseren als algemeen van aard, specifiek of beide (tabel 2. M). De sterkste bijdrage aan

de significantie inzake interessekarakterisering wordt geleverd door de geschiedkundigen;
GPW is relatief vaak algemeen geïnteresseerd, terwijl GW juist vaak zowel algemeen als in

een specifiek domein is geïnteresseerd. Ook omcirkelden respondenten een omschrijving die
zij op hun interesse het meest van toepassing achtten (tabel 2.N). Meer dan de helft (53.Oo~o)
van de respondenten vindt de omschrijving een periode een adequate omschrijving voor hun
interesse, gevolgd door de omschrijvingen een thema (13.8'~0) en een (taal)gebied (12.8'~0).
De meeste respondenten zijn dus geinteresseerd in een specifieke periode.

De abonnees van de tijdschriften die twee subdisciplines bestrijken (LW: taal- en
letterkunde; GPW: geschiedenis en archeologie) werd naar hun informatievoorkeurgevraagd

(tabel 2.0); Abonneekring LW blijkt de meeste aandacht te schenken aan letterkunde boven
taalkunde, abonneekring GPW besteedt de meeste aandacht aan geschiedkunde boven
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archeologie, hcewel geschiedkundigen relatief vaak aangeven aan beide soorten informatie

evenveel aandacht te besteden.

Om de informatiebehoefte van respondenten te achterhalen, is hen gevraagd of zij zich

op een ander tijdschrift zouden abonneren wanneer het onderzochte tijdschrift zou verdwijnen

(tabel 2.P). Informatiebehoefte blijkt het enige persoonskenmerk dat niet discrimineert tussen

de vier abonneekringen. In elke abonneekring bevinden zich iets meer lezers die het tijdschrift

wel zouden vervangen dan lezers die het tijdschrift niet zouden vervangen.

De respondenten is eveneens gevraagd naar een specialismetypering (tabel 2.t~.) .

Het merendeel van de abonnees ziet zich niet als specialist, maar heeft een algemene

interesse. Abonneekring LPW en GPW antwoordden relatief vaak algemene interesse, geen

specialist. GW scoort relatief vaak op de categorie specialist (specifiek of algemeen).

Ten slotte werd gevraagd naar het aantal jaren dat men in het vakgebied is

geïnteresseerd (tabel 2.S): abonneekring LPW bleek relatief kort geïnteresseerd, terwijl de

abonneekringen GPW en GW juist lang zijn geïnteresseerd.

2.6.3. Persoonskenmerken betreffende het printmediabezit (tabel 2.R, 2.S)

Tijdens de pilotinterviews kwam aan het licht dat nogal wat abonnees zich tijdens hun

opleiding abonneerden op het tijdschrift. Daarom is gevraagd naar de wijze waarop de

abonnementsacquisitie heeft plaatsgevonden (tabel 2.R). Er bestaat een verschil tussen

populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers en lezers van wetenschappelijke tijdschriften;

LPW en GPW abonneerden zich relatief weinig tijdens hun opleiding, terwijl LW en GW dat

juist vaker deden. De behoefte aan een wetenschappelijke tijdschrift ontstaat kennelijk tijdens

het volgen van een opleiding; mogelijk treedt het opleidingsinstituut (c.q. een docent) op als

legitimerende instantie inzake de kwaliteit van een tijdschrift, en leggen zij hun publiek(en)

welbepaalde definities van de legitieme cultuur dwingend op (Laermans, 1991: 159).

Enkelvoudige variantie-analyses (tabel 2.S.) wijzen uit welke verschilfen de vier

abonneekringen vertonen betreffende de omvang van het printmediabezít. Ten aanzien van

abonneetrouw blijkt dat abonneekring LPW significant korter is geabonneerd dan de overige

abonneekringen; dit zou kunnen worden verklaard doordat het tijdschrift LPW in 1992 pas de

negende jaargang inging. Voorts bleek dat abonneekring GPW significant verschilde van LW

en GW; de lezers van de wetenschappelijke tijdschriften blijken significant langer geabonneerd

dan de lezers van populair-wetenschappelijke tijdschriften. Mogelijk biedt de ouderdom van

het tijdschrift hierin een verklaring (zie tabel 2.2).

Het aantal vaktijdschriftabonnementen dat men bezit, levert eveneens significante

verschillen op; GPW is op significant minder vaktijdschriften geabonneerd dan lezers van LW
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en GW; LPW op minder dan GW. Dit duidt erop dat lezers van wetenschappelijke tijdschriften

meer additionele titels lezen dan lezers van populair-wetenschappelijke tijdschriften.

Wat betreft de omvang van het boekenbezit blijkt GPW significant lager te scoren dan

de overige drie abonneekringen. GW bezit de meeste naslagwerken, maar de abonneekringen

verschillen niet signifcant van elkaar.

Ten slotte schatten de respondenten de tijd die zij aan lezen besteden (tabel 2.S).

Gevraagd is naar de leestijd per dag en vervolgens naar de leestijd die men aan het

onderzochte tijdschrift besteedt~". Abonneekring GW bleek significant meer tijd per dag aan

lezen te besteden dan de overige abonneekringen (3 uur en 45 minuten). Van die gemiddelde

leestijd per dag besteden populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers meer tijd aan het

onderzochte tijdschrift dan lezers van wetenschappelijke tijdschriften (LPW besteedt significant

meer tijd aan het onderzochte tijdschrift dan de overige abonneekringen). Het feit dat de

wetenschappelijke lezers meer vaktijdschriften, boeken en naslagwerken bezitten, suggereert

dat zij op macroniveau hun aandacht verspreiden over meerdere informatiebronnen.

Implicaties Bovenstaande beschrijving wijst uit dat de vier abonneekringen aanzienlijke

verschillen vertonen; er is sprake van een zeer gemêleerde lezersschare. Een en ander heeft

echter twee belangrijke implicaties voor het vervolg van deze studie:

1. Alle analyses worden voor de vier abonneekringen afzonderlijk uitgevoerd (bij analyses

waarin alle respondenten worden betrokken, wordt eerst gecorrigeerd voor het hoofdeffect

abonneekring).

2. Wanneer een resultaat voor elke abonneekring afzonderlijk geldt, wordt aangenomen dat

het samenhangt met het tijdschrift als medium.

2.7. Samenvatting
Om het centrale probleem van deze studie te beantwoorden, werd een survey-

onderzoek verricht onder tijdschriftenlezers. Teneinde de generaliseerbaarheid van de

resultaten te vergroten, werden de abonneekringen van vier tijdschriften bestudeerd. De

tijdschriften verschillen qua vakgebied (letterkunde en geschiedenis) en wetenschappelijke

oriëntatie (populair-wetenschappelijk en wetenschappelijk). De volgende titels werden

onderzocht (in de tekst worden afkortingen gebruikt):

LPW: Literatuur.~ tweemaandelijks tijdschrift over Nederlandse letterkunde

LW: De nieuwe taalgids: tijdschrift voor Neerlandici

GPW: Spiegel Hisforiael: maandblad voorgeschiedenis en archeologie

GW: Tijdsc~hrift voor geschiedenis
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De denotatieve verschillen tussen deze titels vallen samen met hun wetenschappelijke

oriëntatie; de populair-wetenschappelijke tijdschriften verschillen ten aanzien van een groot

aantal objectieve kenmerken van wetenschappelijke tijdschriften.

Allereerst werd een vooronderzoek uitgevoerd, dat bestond uit twee fasen. De

resultaten boden enige inzichten in de grote verscheidenheid aan eisen die men aan het

tijdschrift stelt, het consumptiepatroon, de rol van andere media, de informatieverwerking en

het gebruik van een eigen archief. De bevindingen leidden tot een bijstelling van de

uiteindelijke onderzoeksvragen.

Dataverwerving ten behoeve van het hoofdonderzoek vond plaats middels een

schriftelijke vragenlijst. De ervaring leerde dat een survey waarin abonneekringen worden

vergeleken, noopt tot pragmatische steekproeftrekking; uitgevers beschikken over adressen-

bestanden, waarin specifieke variabelen zijn opgenomen. Bovendien is niet elke uitgever

bereid het integrale abonneebestand vrij te geven, of in staat om zelf een random steekproef

te trekken. Enquêtes werden c.a. 21-24 dagen na verschijning van het tijdschrift verzonden.

In totaal werden 940 enquêtes verzonden. Dankzij een telefonische introductie vooraf werden

620 enquêtes geretoumeerd (respons: 66.OoIo). Respondenten die de enquète nog niet hadden

geretoumeerd, ontvingen na 25 dagen een reminder. Het effect van deze reminder bleek nihil.

Gezien de overwegingen, voor de titelkeuze was het te verwachten dat de abonnee-

kringen op een aantal persoonskenmerken zouden verschillen. Dit wordt bevestigd door de

data. De abonnees bleken veelal te verschillen qua wetenschappelijke oriëntatie. Weten-

schappelijk georiënteerde lezers zijn hoger opgeleid, ze doceren vaker, genoten vaker een

relevante opleiding (letterkunde dan wel geschiedenis) en zijn relatief vaker actief dan de

lezers van populair-wetenschappelijke tijdschriften. Voorts blijken zij relatief veel te publiceren,

significant langer geabonneerd te zijn en meer additionele tijdschrifttitels te lezen dan populair-

wetenschappelijk georiënteerde lezers, die meer tijd aan het onderzochte tijdschrift besteden

dan lezers van wetenschappelijke tijdschriften.

Uit het feit dat wetenschappelijk georiënteerde lezers meer vaktijdschriften, boeken en

naslagwerken bezitten, wordt de veronderstelling afgeleid dat zij hun aandacht op macro-

niveau (het gehele mediasysteem) verspreiden over meerdere media.

Informatiebehoefte blijkt het enige persoonskenmerk dat niet discrimineert tussen de

vier abonneekringen; in elke abonneekring is het merendeel der lezers voomemens het

tijdschrift te vervangen wanneer het zou verdwijnen.
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Deze bevindingen hebben twee implicaties voor de hiemavolgende analyses.

' Alle analyses worden voor de vier abonneekringen afzondertijk uitgevoerd (bij analyses

waarin alle respondenten worden betrokken, wordt eerst gecorrigeerd voor het hoofdeffect

abonneekring).

' Wanneer een resultaat voor elke abonneekring afzonderlijk geldt, wordt aangenomen dat het

samenhangt met het tijdschrift als medium.

Eindnoten hoofdstuk 2

1. Het Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit (april 1989) geeft bijvoorbeeld
291 branches.

2. Van den Brink (1987: 339) stelt hieromtrent: Onderzoek onder de gebruikers van
wetenschappelíjke tijdschriftliteratuur wees uit dat circa 80 ~ van de lezers slechts
kennis neemt van f 20 ~ van de inhoud van een geraadpleegd artikel.

3. In deze studie wordt de omschrijving populair wetenschappelijke tijdschrift verkozen
boven vaktijdschríft. De term vaktíjdschrifisuggereert dat het louter door een specifieke
beroepsgroep wordt gelezen. Dat btíjkt bij de onderzochte tijdschriften niet het geval.

4. Spiegel Historiael is het enige tijdschrift dat niet is gelumbeckt, maar geniet.

5. In de periode vanaf nummer 198611 tot en met het onderzochte nummer werd een
artikel gemiddeld door 1.07 auteurs geschreven.

6. Geen der tijdschriften bevatte kleurenillustraties. Het betreft hier dus het aantal zwart-
wit tekeningen en foto's (inclusief cover). Schematische figuren en tabellen worden
evenals geïllustreerde advertenties niet meegerekend.

7. Het betreft hier de enige illustratie van alle tijdschriften die een dubbelpagina beslaat.

8. LPW: 14; LW: 20; GPW: 17; GW: 17. Twaalf abonnees waren onbereikbaar, negen
abonnees verleenden geen medewerking ( één van hen gaf als motief dat inzending
van zijNhaar vragenlijst eerder tot een vertekening dan tot een verscherping van de
resultaten zouden leiden).

9. LPW: 10; LW: 14; GPW: 10; GW: 12.

10. Dit is bij abonneebestanden het geval; twee abonneebestanden bleken gerangschikt
op postcode, een andere alfabetisch op plaatsnaam. Het vierde abonneebestand bleek
gerangschikt op abonneerdatum.

11. Bij LPW is alleen de moedersteekproef bekend (abonnees na eliminatie van in het
buitenland woonachtigen). De uitgever van LW en GW weigerde het integrale
adressenbestand te verstrekken en verzorgde de steekproef zelf. Verwezen wordt naar
oplagecijfers in tabel 2.2. De discrepantie tussen het steekproefkader en de
oplagecijfers van GPW, moet worden verklaard met losse verkoop, het gebruik van
GPW als promotiemateriaal e.d.
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12. Voor LW en GW moesten uit de moedersteekprcef ook de adressen ten behoeve van
het vooronderzoek worden getrokken. De uitgevers van LPW en GPW verstrekten
daarvoor aparte adressen.

13. Wet PersoonsreAistratie; leidraad voor de praktiik (Kluwer, 1989: ?~ 3, art. 11 Um 14):
Verstrekken van gegevens aan een derde.

14. Overigens is de invloed van een optimale verzenddatum bij schriftelijke vragenlijsten
slechts beperkt, omdat de respondent zelf de leesperiode bepaalt die hij reserveert
vbórdat de vragenlijst wordt beantwoord. De enige invloed die de onderzoeker kan
uitoefenen is het kiezen van een optimale verzenddatum. Op basis van de retourdatum
kan worden onderzocht of respondenten meer lezen, naarrnate zij er langer over doen
om de vragenlijst te retoumeren. Deze kwestie komt aan de orde in ~ 5.2.3.

15. De enquêtes werden donderdags verstuurd.

16. Doordat bepaalde vragen foutief of onvolledig werden ingevuld, kunnen cijfers in de
resultatensectie hiervan afwijken.

17. De resultaten wijzen uit dat 95 van de 303 letterkundigen (31.4'~0) een dubbel-
abonnement hebben (op LPW en LW). Onder de historici ligt dat lager; 36 van de 317
(11.4o~a) hebben een dubbelabonnement (zie tevens tabel 4.1).

18. Het totale aantal reacties lag hoger, namelijk op 646 (68.7oIo), maar 26 reacties bleken
onbruikbaar. Twee voorbeelden:
"Gezien mijn leeffijd en persoonlijke omstandigheden kan ik aan uw verzoek tot
medewerking helaas niet voldoen".
"Bij het inzien en trachten in te vullen bemerkte ik dat hef ineer professionaliteit
bevraagt dan ik als amateur vermoedde. Ik lees Spiegel Historiael als geïnteresseerde
in de vrije tijd. Mijn werkzaamheden liggen op een ander terreín en vragen teveel om
me dieper met geschiedenis~archeologie bezig te houden. Sorry, verder alle succes".

19. De SPSS-procedure Data Entry werd gebruikt. Door middel van het definiëren van
Ranges en Skip 8 Fill regels, werd de kans op foutief ingevoerde waarden aanzienlijk
gereduceerd.

20. Als gevolg van verschillende aantallen auteurs en artikelen, varieert het totale aantal
variabelen per abonneekring tussen 303 en 308.

21. Het gemiddelde aantal missings op deze vraag is 15.7 (exclusief de open categoríe
'z'). Geen der abonneekringen bleken (op .01 niveau) significant van elkaar te
verschillen.

22. Een Spearman of Mantel-Haenszel xz komt niet in aanmerking, omdat de variabele
Abonneekring niet ordinaal is.

23. Gevraagd werd naar de hoogst afgeronde opleiding.

24. Drie respondenten gaven een ongeloofwaardig hoge schatting (20 uur lezen per
etmaal). Zij werden bij de analyses betreffende leestijd geëlimineerd.
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3. MEDIUMCONSUMPTIE OP MACRONIVEAU

3.1. Inleiding
Omdat het informatie-aanbod toeneemt, wordt selectie belangrijker (Vermeulen, 1980;

Jensen 8 Rosengren, 1990; Van Calmthout, 1993). Het pluriforme aanbod, dat behalve door
printmedia wordt geleverd door een breed scala aan audiovisuele massamedia, wordt op

diverse criteria beoordeeld. Dat resulteert in een grote verscheidenheid in mediumconsumptie.

Dit hoofdstuk gaat in op mediumconsumptie op macroniveau. Het gebruik van diverse media

die de respondenten informeren over letterkunde en geschiedenis komt aan bod.

Uit het vooronderzoek bleek dat informanten zich hoofdzakelijk informeren via de

volgende media: radioltelevisie, dag- en weekbladen, vaktijdschriften, naslagwerken, (andere)

boeken over letterkunde en geschiedkunde, symposialcongressen, (post-academisch)

onderwijs, een eigen archiefldossier, en ten slotte de communicatie met vakgenoten.

Aangenomen wordt dat dit de negen belangrijkste informatiebronnen zijn.

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welk gebruik de vier abonneekringen maken van het

informatie-aanbod op macroniveau. Dit leidt tot vier onderzoeksvragen:

- Wat is de gebruiksfrequentie van de verschillende media; welke media worden het vaakst

gebruikt?

- Welke verschillen in mediumgebruiksfrequentie vertonen de vier abonneekringen; hangen

die verschillen samen met het vakgebied (letterkunde en geschiedenis) of inet de wetenschap-

pelijke oriëntatie van de abonneekringen?

- Op grond van welke connotatieve mediumkenmerken worden boeken onderscheiden van

naslagwerken en tijdschriften? Welke inhoudelijke verschillen neemt men waar tussen deze

printmedia?

- Welke verschillen in mediumperceptie vertonen de vier abonneekringen? Hangen die
verschillen samen met het vakgebied (letterkunde en geschiedenis) of de wetenschappelijke

oriëntatie van de abonneekringen?

Dit hoofdstuk beoogt het tijdschriftlezen af te zetten tegen het gebruik van andere

media. tn 3.2 wordt het gebruik van negen media gekwantificeerd. In 3.3. staan kwalitatieve

aspecten centraal; aan de hand van connotatieve kenmerken wordt de mediumperceptie
onderzocht; 3.3. beperkt zich tot vaktijdschriften, naslagwerken en andere boeken over het

letterkunde en geschiedenis. Deze drie media vertonen overeenkomsten in denotatief opzicht;
het zijn printmedia, die doelgericht over het vakgebied informeren (in tegenstelling tot

bijvoorbeeld radioltelevisie en dag- en weekbladen). Inhoudelijk verschillen ze echter
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aanzienlijk. Zonder twijfel nemen recipiënten specifieke inhoudelijke verschillen waar tussen

deze media. Door juist deze drie printmedia te vergelijken, komen met name connotatieve

verschillen aan het licht.

Om de plaats van het tijdschrift binnen de overige media te bepalen, wordt in dit

hoofdstuk de gebruiksfrequentie van diverse media vergeleken. Bovendien worden

(connotatieve) kenmerken in kaart gebracht op basis waarvan men media van elkaar

onderscheidt.

3.2. Mediumconsumptie kwantitatief

3.2.1. Mediumgebruiksfrequentie
In 3.2 wordt de gebruiksfrequentie van negen media in kaart gebracht; vervolgens

wordt bestudeerd welke medium- en persoonskenmerken hiermee samenhangen. Aangezien

het om verschillende media gaat, waarvan sommige aan kijktijd en andere aan leestijd zijn

gerelateerd, wordt de gebruiksfrequentie als indicator gehanteerd. Immers, kijktijd en leestijd

zijn als indicator niet vergelijkbaar (zo is de meting van bereik bij televisie fundamenteel

anders dan bij printmedia (Den Boon 8 Van Niekerk, 1992: 78)).

Gebruiksfrequentie is een indirecte schatter voor mediumconsumptie in kwantitatief

opzicht. In deze studie werd de gebruiksfrequentie geschat met een gesloten frequentievraag.

Deze operationalisatie had een aantal redenen. Allereerst vergroot een gesloten vraagstelling

met geprecodeerde antwoordmogelijkheden de vergelijkbaarheid van de resultaten. Voorts

maakt zij een efficiënte verwerking van de antwoorden mogelijk. Ten slotte is het (gesloten)

vraagtype minder belastend voor respondenten vanwege de precies voorgeschreven

antwoordmogelijkheden (Dillman, 1978: 90). Een goede frequentievraag verdeelt mediagebrui-

kers in groepen met échte verschillen tussen de groepen, maar streeft een zo groot mogelijke

homogeniteit binnen de groepen na (Brown, 1990: 126). Bij gesloten vraagstelling naar

gebruiksfrequentie manifesteren zich echter twee problemen. Enerzijds heeft men de keuze

tussen numerieke en verbale antwoordcategorieën, anderzijds vormt het aantal antwoordcate-

gorieën een probleem.

Brown (1990: 121) attendeert er op dat respondenten bij numerieke antwoord-

categorieën favoriete cijfers omcirkelen. Bij verbale antwoordcategorieën schijnt dit

verschijnsel in mindere mate voor te komen.

Ten aanzien van het aantal antwoordcategorieën stelt Brown (1990: 117) dat een

schaal met twee à drie antwoordaltematieven te weinig informatie verschaft en bovendien de

respondenten frustreert. Tennstàdt 8~ Hansen (1982: 296) stellen: In line with the findings of
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psychologists and information specialists, the categories of a frequency question should be

limited to five or, at most, seven.

Het lijkt dus verkieslijk om vijf à zeven verbale antwoordcategorieën in de frequentie-

vraag op te nemen. Bij de keuze van de antwoordcategorieën moet gestreefd worden naar

omschrijvingen die zo weinig mogelijk interpretatieverschillen toestaan. Bij de vraagstelling

naar mediumgebruiksfrequentie werd gebruik gemaakt van zes verbale antwoordcategorieën.

De vraag luidde:

Hoe frequent raadpleegt u onderstaande informatiebronnen over letterkunde~geschiedenis?

~ enkele malen per week

~ enkele malen per maand

O enkele malen per kwartaal

~ enkele malen per jaar

O zeldeNnooii

O weet niet

Ten behoeve van de statistische analyses werden de eerste vijf categorieën gecodeerd

(enkele malen per week - 5, zeldenlnooit - 1); de antwoordcategorie weet niet werd ats

missing beschouwd.

3.2.2. Mediumkenmerken

Hieronder wordt de gebruiksfrequentie van diverse media gegeven. Verwacht wordt

dat twee factoren van invloed zijn op de frequentie, waarmee de negen media worden

gebruikt. Analoog aan Denon (1988: 72) wordt verondersteld dat de verschijningsfrequentie

van belang is; media die frequenter verschijnen, worden vaker geraadpleegd. Radioltelevisie

en dag- en weekbladen zouden volgens deze verwachting het frequentst worden gebruikt,

terwijl juist symposia sporadisch worden bezocht. Er wordt dus een positieve correlatie

verwacht tussen verschijnings- en gebruiksfrequentie. Voorts informeren bepaalde media

uitsluitend over letterkunde en geschiedenis. De gerichte interesse van de vier abonneekrin-

gen voor het vakgebied, leidt tot de veronderstelling dat deze lezers dergelijke media

frequenter raadplegen dan andere, die algemene informatie verstrekken. Volgens deze

verwachting zouden m.n. vaktijdschriften, boeken en naslagwerken vaker worden gebruikt dan

dagbladen.

In tabel 3.1. wordt het mediumgebruik gekwantificeerd. De tabel verschaft inzicht in de

gebruiksfrequentie van negen media door de vier lezerskringen. In de kolommen 2 tlm 5

verstrekt tabel 3.1. per abonneekríng informatie over de relatieve gebruiksfrequentie van de

afzonderlijke media. Daartoe is gebruik gemaakt van een Wilcoxon Matched-pairs

Signed-ranks Test. Deze nonparametrische toets test de nul-hypothese dat de verdelingen van

twee ordinaal gemeten variabelen hetzelfde zijn. In de tabel zijn alleen de significante

verschillen gegeven (2-tailed p 5.05). Significante verschillen tussen twee media die voor alle
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abonneekringen gelden, zijn opgenomen in de kolom Totaal. Om de relatieve gebruiksfrequen-

tie van informatiebronnen onderling te kunnen vergelijken, is de mediaan gegeven (het

meetniveau is ordinaal; de intervallen tussen de eenheden zijn ongelijk). Hierbij staat 5 voor

enkele malen per week en 1 voor zeldeNnooit ( kolom 2). Minstens 500~o van de respondenten

gebruikt dag- en weekbladen vaker dan enkele malen per week.

Tabel 3.1: Gebruiksfrequentie van negen media. Per abonneekring zijn de signficante verschillen gegeven van de afzonderlijke media ten
opzichte van elkaar (-~ - tot en met). Hieruil is het totaal afgeleid. De laatste kolom bevat de mediaan.

Medium LPW LW GPW GW Totaal Mediaan

a.radioltelevisie f-g-i f-g-i c~i f-g-i f-g-i 4

b.dag-enweekbladen a-c~i a-c~i a-c-ii a-c-~i a-c~i 5

c. vaktijdschriften a- f~ i a- f-~ i f~ i f~ i f~ i 4

d.naslagwerken a-f-g-i a-f-g-i f~i f~i f-g-i 4

e.boeken a-f~i a-d-f~i c-d-f~i a-c-d-f~i f~i 4

f. symposiácongressen g 1

g. (post-academisch) onderwijs f f 1

h. een eigen archiefldossier f- g- i a- f- g f- g- i f- g- i f- g 3

i. communiqtie met vakgenoten f- g f- g f- g f- g f- g 3

Leesvoorbesld bii 3.1: abonneekring LPW gebruikt (a) radioftelevisiefrequenterdan (f) symposialcongressen, (g) post-academisch ondenrrijs,
(i) communicatie met vakgenoten. De kolom Totaal bevat de media die voor elke abonneekring ahonderlijk minder frequent wordt gebruikt
dan radioAelevisie. Minstens 50'k van de abonnees gebruikt radioltelevisie vaker dan enkele maanden per maand (4).

Resultaten: alle abonneektingen blijken dag- en weekbladen significant frequenter te

gebruiken voor inforrnatie over hun vakgebied dan de overige media; dit is ook af te lezen uit

de mediaan (5). Boeken en vaktijdschtiften worden door alle abonneekringen significant

frequenter gebruikt dan symposia, (post-academisch) onderwijs, een eigen archief en

communicatie met vakgenoten. Boeken, vaktijdschriften, naslagwerken en radioltelevisie

hebben dezelfde mediaan (4), maar in tegenstelling tot naslagwericen en radioltelevisie worden

boeken en vaktijdschriften door elke abonneekring vaker gebruikt dan een eigen archief.

Naslagwerken en radioltelevisie worden vaker gebruikt dan symposia, (post-academisch)

onderwijs en communicatie met vakgenoten. Een eigen archief en de communicatie met

vakgenoten worden door elke abonneekring significant vaker gebruikt dan symposia en (post-

academisch) onderwijs. Deze laatste twee media ten slotte worden sporadisch als

informatiebron geraadpleegd.
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Op grond van de gebruiksfrequentie laten de negen media zich indelen in vijf clusters.

Ondanks het feit dat dag- en weekbladen niet uitsluitend informeren over het vakgebied,

worden ze veruit het frequentst gebruikt. Boeken en vaktijdschriften worden significant minder

frequent geraadpleegd, evenals naslagwerken en radioltelevisie, waarvoor (in tegenstelling

tot voor boeken en tijdschriften) geldt dat ze niet frequenter worden gebruikt dan een eigen

archief. Een eigen archief en de communicatie met vakgenoten ten slotte worden vaker

gebruikt dan symposia en (post-academisch) onderwijs, die slechts zeer incidenteel worden

gebruikt. Het feit dat dag- en weekbladen het frequentst worden geraadpleegd, lijkt verklaard

te kunnen worden door de hoge verschijningsfrequentie. Niettemin worden de drie printmedia

die uitsluitend over letterkunde en geschiedenis informeren ook frequent gebruikt. Een

eenduidige conclusie laat zich niet formuleren. In de volgende hoofdstukken wordt de relatie

tussen verschijnings- en mediumgebruiksfrequentie nader onderzocht.

3.2.3. Persoonskenmerken
Tabel 3.1. leert dat de abonneekringen verschillen in de gebruiksfrequentie van media;

in tegenstelling tot geschiedkundigen gebruiken Ietterkundigen vaktijdschriften en naslagwer-

ken significant vaker dan radio Itelevisie. Geschiedkundigen blijken zich van letterkundigen

te onderscheiden doordat ze naslagwerken significant vaker gebruiken dan een eigen archief

en bovendien vaker boeken lezen dan vaktijdschriften. Dit betekent dat letterkundigen en

geschiedkundigen zich op specifieke wijze binnen hun vakgebied oriënteren. Ook binnen één

vakgebied toont tabel 3.1. verschíllen. Ten aanzien van de gebruiksfrequentie van

radioltelevisie, symposia, (post-academisch) onderwijs verschillen de twee letterkundige

abonneekringen van de twee historísche abonneekringen.

Hieronder wordt ingegaan op de verschillen tussen de abonneekringen in hun

mediumgebruik. Per medium werd de gebruiksfrequentie van telkens twee abonneekringen

vergeleken. De verschillen werden getoetst met een Mann-Whitney U test. Deze test toetst
verschillen tussen nominale onafhankelijke variabelen (i.c. abonneekring) en ordinale

afhankelijke variabelen voor onafhankelijke groepen. De test wijst uit in welke mate groepen

ten opzichte van elkaar verschillen.

Analoog aan tabel 3.1. wordt een onderscheid verwacht tussen de vakgebieden. Van

letterkundigen wordt verwacht dat zij frequenter boeken lezen dan geschiedkundigen; van

geschiedkundigen wordt daarentegen verwacht dat zij zich frequenter tot naslagwerken

wenden. Anderzijds kunnen verschillen worden verwacht tussen populair-wetenschappelijk en
wetenschappelijk georiënteerde lezers; op grond van hun abonnement op een populair

tijdschrift wordt aangenomen dat deze lezers algemeen zijn geïnteresseerd en zich vaker
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wenden tot media die algemene informatie verschaffen (radioltelevisie, dag- en weekbladen).

Van wetenschappelijk georiënteerde lezers daarentegen wordt verwacht dat zij zich meer

wenden tot specialistische media (vaktijdschriften, symposia, communicatie met vakgenoten).

Tabel 3.2: Media uil tabel 3.1. waarvoor geldt dat de abonneekringen significant verschillen qua gebruiksfrequentie (Mann-Whitney-U test:
2-tailed p 5 .OS)

LPW LW GPW GW

LPW g c-f-h-i g
LW c-f-h-i

GPW a a-g
GW a-d-e-f a-d-e-f c-d-e-f-h-i

Leesvoorbeeld bii 3.2: LPW onderscheidt zich van LW doordat zij frequenter (post-academisch) onderwijsr'~ volgt.

Resultaten: de gebruiksfrequentie van dag- en weekbladen discrimineert niet tussen

de abonneekringen; elke abonneekring leest ze kennelijk enkele malen per week.

Het opvallendste resultaat uit tabel 3.2 betreft beide geschiedkundige abonneekringen.

In tegenstelling tot wat werd verwacht gebruiken zij niet naslagwerkenrd~, maar radioltelevisíere~

significant vaker dan letterkundigen'.

Letterkundigen onderscheiden zich niet van geschiedkundigen doordat ze vaker

boekerde~ l ezen. Populair-wetenschappelijk georiëntee rde lezers onderscheiden zich loutervan

wetenschappelijk georiënteerde lezers in de frequentie waarmee zij (post-academisch)

onderwijs1e~ volgen (m.u.v. het geschiedkundige segment).

De overige resultaten betreffen eveneens de geschiedkundige abonneekringen. GPW-

lezers blijken zich signíficant minder frequent dan de overige drie abonneekringen te

informeren via vaktijdschrifter~`~, symposiarn, een eigen archiefr"~ en communicatie met

vakgenotenr'~. GW informeert zich significant frequenter dan de drie andere abonneekringen

via naslagwerkerrrd~, boeker~e~ en symposia~~. Aangezien deze resultaten betrekking hebben

op één specifieke abonneekring, kunnen er geen algemene conclusies aan worden ontleend.

De vier abonneekringen vertonen significante verschillen in de gebruiksfrequentie van

bepaalde media. In tegenstelling tot de verwachting onderscheiden geschiedkundigen zich niet

van letterkundigen in hun frequentere gebruik van naslagwerken, maar doordat zij zich vaker

tot radio- en televisie wenden. Voorts bleken letterkundigen zich niet te onderscheiden in hun

frequentere boekgebruik. Populair-wetenschappelijk georiënteerde en wetenschappelijk

georiënteerde lezers onderscheiden zich van elkaar doordat eerstgenoemde vaker (post-
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academisch) onderwijs volgt. De slotbevinding luidt dat de wijze waarop men zich informeert

mede wordt bepaatd door het perspectief van de recipiënt. Een sommering van het aantal

verschillen wijst uit dat het vakgebied waarbinnen men opereert ongeveer evenveel

significante verschillen oplevert als de wetenschappelijke oriëntatie van de lezers (resp. 20

en 18 van de 36).

3.3. Mediumconsumptie kwalitatief

3.3.1.Inleiding

In 3.2. bleek dat bepaalde media vaker worden gebruikt dan andere en dat de

abonneekringen verschillen voor wat betreft mediumgebruiksfrequentie. Mensen nemen

verschillen waar tussen media en structureren het medía-aanbod op grond van die verschillen.

Deze paragraaf gaat in op de vraag op grond van welke connotatieve mediumkenmerken

recipiënten nastagwerken, boeken en tijdschriften van elkaar onderscheiden.

Eerder werden twee soorten mediumkenmerken onderscheiden: naast objectieve

denotatieve kenmerken, hebben media connotatieve kenmerken die betrekking hebben op

de inhoud. Media kunnen worden getypeerd aan de hand van beide soorten kenmerken.

Omdat ze in voorgaand onderzoek onderbelicht bleven, verdienen juist deze inhoudelijke

kenmerken de aandacht (Knulst, Kalmijn 8~ Van Beek, 1998: 115, 139). Naslagwerken, boeken

en tijdschriften vertonen overeenkomsten voor wat betreft een groot aantal denotatieve

kenmerken. Hoewel ze over hetzelfde vakgebied informeren, variëren ze inhoudelijk. Een

vergelijking van de perceptie van deze drie media moet inhoudelijke verschillen aan het licht

brengen.

Om helderheid te verschaffen in connotatieve kenmerken van printmedia, is

respondenten een lijst met dergelijke kenmerken voorgelegd. Verwacht wordt dat tussen de

drie printmedia mediumspecifieke verschillen blijken.

Printmediabezit: Alvorens in te gaan op de inhoudelijke verschillen tussen de drie

printmedia, wordt kort ingegaan op het printmediabezit van de lezers. Het feit dat de drie

printmedia in denotatief opzicht gelijkenissen vertonen, roept de vraag op in hoeverre het bezit

van deze media elkaar uitsluit of aanvult. Op grond van tabel 3.1 zou kunnen worden ver-

wacht dat het bezit van de drie printmedia eerder complementair dan concurrerend is (twaalf

tests leverden vijf significante verschillen op; vijf keer worden boeken signifcant frequenter

geconsulteerd dan naslagwerken en vaktijdschriften, wat kan duiden op concurrentie).

Tabel 3.3. verschaft hierover informatie: rechts van de diagonaal staan de abonnee-

kringen waarvoor een significant correlationeel verband geldt tussen de omvang van het
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printmediabezit. Links van de diagonaal staat de correlatiecoëffíciënt van een overall analyse

(vier abonneekringen samen).

Tabel 3.3: Correlatietabel printmediabezít voor vier abonneekringen afzonderlijk (rechis van de diagonaal) en overall (links van de diagonaal
(Pearson cortelatiecceffici~nt, 1-tailed Signif: ' -.01 " -.001)

Naslagwerken Boekenbezit Vaktijdschriftabonnementen

Naslagwerken LPW' LPW'

Boeken .1627" LPW" - LW" - GPW" - GW

VaktijdschriNen n.s. 4434"

Het aantal vaktijdschriftabonnementen corrreleert voor elke abonneekring afzonderlijk

significant met de omvang van de boekencollectie (de overall analyse bevestigt dit; Pearson

r-.44; p. ~.001)2. Hieraan wordt de conclusie verbonden dat de printmedia boek en

vaktijdschrift complementair zijn (immers, het resultaat geldt voor elke abonneekring

afzonderlijk). Het aantal naslagwerken dat men bezit blijkt uitsluitend voor abonneekring LPW

significant te correleren met het overige printmediabezit. Bij de overall analyse blijkt het

boekenbezit zwak te correleren met het aantal naslagwerken.

De omvang van het boekenbezit hangt dus samen met het aantal vaktijdschriftabonne-

menten. Een omvangrijk boekenbezit gaat gepaard met een groter aantal abonnementen op

vaktijdschriften. De twee printmedia verschaffen mediumspecifieke informatie; inhoudelijk

vullen zij elkaar aan.

3.3.2. Mediumkenmerken
Recipiënten nemen verschillen waar tussen media; verwacht wordt dat recipiënten

media op grond van inhoudelijke kenmerken onderscheiden. Daarom ligt de nadruk op

connotatieve, d.i. inhoudelijke kenmerken; onderzocht wordt welke kenmerken distinctief zijn.

Op grond van tabel 3.3. kan worden verwacht dat boeken en tijdschriften inhoudelijk

het sterkst van elkaar verschillen. Ten aanzien van de aard van de verschillen tussen

naslagwerken, boeken en tijdschriften wordt verwacht dat die betrekking heeft op de

duurzaamheid van de informatie en de mate van diepgang. Informatie doorloopt de weg van

tijdschrift via boek naar naslagwerk. Nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd in

tijdschriften. Naarmate de aandacht voor het onderwerp groeit, verschijnen er meer

gedetailleerde boektitels die specifieke facetten uitdiepen. AI die informatie wordt uiteindelijk

samengevat in naslagwerken. Verder bieden naslagwerken een algemeen overzicht van een
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vakgebied, boeken behandelen vaak één onderwerp en diepen dat uit, terwijl tijdschriften

algemener van aard zijn en ingaan op actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen3.

Om deze verwachtingen te onderzoeken werd de respondenten een aantal

connotatieve mediumkenmerken voorgelegd. De keuze van de omschrijvingen (zie tabel 3.5.

en 3.6) vloeit voort uit het vooronderzoek (~ 2.2.1.). De respondenten werd gevraagd de drie

printmedia te ryperen. Voor elk kenmerk gaven zij (met een cijfer tussen 1 en 10) aan in

hoeverre zij dat kenmerk typerend achtten voor de drie media. Significant verschillende

typeríngsscores worden geïnterpreteerd als distinctieve mediumkenmerken, die als zodanig

door respondenten worden waargenomen. Aan de hand van deze distinctieve mediumkenmer-

ken worden hieronder de drie printmedia beschreven.

Om vooraf te kunnen bepalen in hoeverre de omschrijvingen discrimineren tussen de

media, werd een multivariate variantie-analyse uitgevoerd. De hoeveelheid variantie die de

factoren abonneekring en medium van alle typeringscores (75) verklaren, werd onderzocht

(immers, indien de factor medium geen variantie verklaart, is het zinloos verschillen tussen

media te onderzoeken). Abonneekring en medium werden hier dus als onafhankelijke factoren

in een multivariate variantie-analyse betrokken. Omdat alle (afhankelijke) kenmerken (75) in

deze analyse werden betrokken, werd een groot aantal respondenten (600~0) geëlimineerd

(partiële non-respons (Den Boer e.a., 1994: 109)). De verklaring hiervoor schuilt in het

belastende karakter van enquêtevraag 4.1 (men diende voor drie media telkens 25 kenmerken

te scoren, wat een hoge motivatie vergt). AI bij één ontbrekende score werd de respondent

uit deze analyse verwijderd (missing case). De resultaten van tabel 3.4. hebben dus

betrekking op een klein gedeelte van de onderzochte lezers. Deze partiële non-respons werd

niet voorzien; tijdens de interviews en de pre-test van de vragenlijst werd de taak goed

uitgevoerd en vormde het aantal missings geen reden tot ongerustheid.

Albinski (1972: 78) wijst er op dat bij een gebrekkige respons de resultaten het gevolg

kunnen zijn van een zekere mate van zelfselectie van respondenten. Ook Bethlehem 8~

Kersten (1986: 227) stellen dat de uitkomsten behept zijn met een vertekening, wanneer het

verschil tussen de respons en de non-respons van de te onderzoeken variabelen hoog is. Als

altematief voor het als mislukt beschouwen van zo'n resultaat, noemen zij een na-enquête

(non-respondenten worden opnieuw benaderd). In verband met de door mij gegarandeerde

anonimiteit werd van deze strategie geen gebruik gemaakt, maar werd vericozen de non-

respons nader te onderzoeken. Op enquétevraag 4.1. bedraagt het gemiddelde aantal missing

values exclusief de open antwoordcategorie'z' 15.7 (resp. LPW: 14.0; LW: 14.6; GPW: 20.9;

GW: 12.9). Er zijn geen significante verschillen tussen de abonneekringen op .01 niveau,
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zodat kan worden aangenomen dat de missing values gelijkelijk over de abonneekringen zijn

verdeeld.

Het aantal missing values van de 25 afzonderlijke kenmerken ligt beduidend lager

(immers, telkens werden maar drie scores werden vergeleken). Per kenmerk varieert het

aantal missing values in totaal tussen 14.7a~o (de langdurige bruikbaarheid van de informatieie~

en 32.Oo~o (de bruikbaarheid voor eigen publikaties~"~". Het is dus niet zo dat één specifiek

tijdschriftkenmerk verantwoordelijk is voor het hoge aantal missings. Dit betekent dat alle

resultaten (met uitzondering van tabel 3.4) minimaal betrekking hebben op 680~o van de cases.

Ondanks het hoge aantal missing cases verschaft tabel 3.4. inzicht in de variantie die

door de factoren abonneekring en medium wordt verklaard. In eerste instantie werd gekeken

naar de significantie van de F-waarde na een Pillai's test, de meest conservatieve en robuuste

test. De F-waarde bleek voor beide factoren alsmede het interactie-effect significant.

Tabel 3.4: Manova op typeringscores met factoren abonneekring en medium

Factor Pillai s Sig of F. LMlks' Lambda

Abonneekring .000 .71

Medium 000 O6

abonneekring x medium 000 67

Om te kunnen bepalen welke factor het grootste deel van de variantie verklaart, werd

Wilks' lambda geconsulteerd. Wilks' lambda kan worden geïnterpreteerd aIs een maat voor

de proportie van de totale variantie die niet (.~) wordt verklaard door de groepsverschillen.

Tabel 3,4 wijst uit dat 94o~a van de variantie wordt verklaard door de factor medium (6a~o van

de variantie wordt door andere factoren dan medium verklaard). Uit tabel 3.4. blijkt tevens dat

710~o van de variantie in de typeringscores door ander factoren dan abonneekring wordt

verklaard. Dit is significant, wat het belang van de in hoofdstuk twee bepleite analysestrategíe

(per abonneekring) benadrukt (29oIa wordt wel door abonneekring verklaard).

Aangezien de multivariate resultaten (Pillai's F) significant blijken, zijn de univariate

resultaten geconsulteerd om te bepalen welke mediumkenmerken bijdragen aan de algemene

verschillen. Als criterium voor de univariate F.-test gold: p 5.01. Voor geen enkele

abonneekring blijkt de bruikbaarheidvoor mijn hobbyrmi een distinctief inediumkenmerk (tabel

3.6).

Alle overige omschrijvingen discrimineren significant tussen één of twee media. Hieruit

mag worden geconcludeerd dat de items in de vragenlijst goed gekozen zijn. Van de 25
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gegeven items discrimineren er 24 tussen de media. De factor abonneekring bleek minder bij

te dragen aan de variantie; 14 kenmerken discrimineren dan ook niet tussen de abonneekrin-

gen (deze werden dus unanieme beoordeeld (tabel 3.5)).

Hieronder worden de gemiddelden besproken teneinde een rypering van de drie media

te kunnen geven. Allereerst komt de vraag aan de orde welke connotatieve kenmerken

unaniem discrimineren. Tabel 3.5. toont connotatieve kenmerken die niet discrimineren tussen

de vier abonneekringen, maar wel tussen de drie media. De abonneekringen zijn het er over

eens dat deze kenmerken een onderscheid vormen tussen naslagwerken, boeken en

tijdschtiften.

Tabel 3.5: Kenmerken die (unaniem) discrimineren tussen drie media (Means, F. prob. en enkelvoudige variantie-analyse (Scheffe 5.Ot)}

Kenmerken Naslag- Boek Tijd- F. Scheffe (p s.01)
werk schrift prob

N-B B-T T-N

c. de aankondiging van evenementen 1.23 1.24 8.04 0000 n.s. ' '

d. de verwijzingen naar nieuwe publikaties 2.54 3.19 8.52 0000 ' ' '

e. de langdurige bruikbaarheid van de informatie 8.27 7.47 5.81 .0000 ' ' '

h. de mogelijkheid snel informatie terug te vinden 8.81 6.31 4.74 0000 ' ' '

j. de compade informatieverstrekking 8.01 4.99 5.88 .0000 ' ' '

p. de diepgang van de infonnatie 6.06 8.22 6.79 0000 ' ' '

q. de repulatie van auteur c.q. redadie 6.44 7.48 6.70 0000 ' ' n.s.

r. de verwijzingen naar klassieke publikaties 7.29 6.61 5.68 .0000 ' ' '

s. de samenhang van de infortnatie 6.59 7.94 5.12 .0000 ' ' '

t. het ruime aandeel van achtergrondinformatie 6.06 7.67 5.36 0000 ' ' '

u. de compleetheid van de informatie 6.97 7.75 5.24 0000 ' ' '

w. de overzichtelijkheid 8.03 6.54 5.78 .0000 ' ' '

x. de gemakkelijke verkrijgbaarheid 6.03 6.30 6.60 0034 n.s. n.s. '

y. aanzet tot weloverwogen aanschaf bceken 4.16 5.12 7.31 0000 ' ' '

Twee procedures werden uitgevoerd om te toetsen in hoeverre de kenmerken

discrimineren tussen media:

- middels een enkelvoudige variantie-analyse zijn de aan elk kenmerk toegekende gemiddelde

scores vergeleken. Enkelvoudige variantie-analyse beoordeelt het effect van één variabele met

een F-toets (Slotboom, 1987: 233);
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- een Scheffe-test, een conservatieve test die paarsgewijs gemiddelden toetst, bepaalt welke

media significant van elkaar verschillen. De Scheffe-test vereist grote verschillen voordat een

significantie wordt gegeven. Er is bovendien streng getest (p s.01).

Tabel 3.5 toont de connotatieve kenmerken die unaniem discrimineren tussen

naslagwerken, boeken en tijdschriften; een asterisk betekent dat alle abonneekringen op grond

van dit kenmerk een onderscheid aanbrengen tussen de medias. Aangezien de scores

unaniem zijn, is het overall gemiddelde (N-620) gegeven. Het resultaat wijst uit dat de drie

media mediumspecifieke informatie verschaffen. Dat rechtvaardigt de stelling dat recipiënten

op grond van deze kenmerken het aanbod van printmedia differentieren.

Typerend voor naslagwerken is dat er snel informatie in is terug te vinderf"~ die

langdurig bruikbaar is~B~, overzichtelijlF`"~ en compactU~ is.

Boeken over letterkunde eNof geschiedenis blijken qua informatie diepgangl",

samenhangrs~ en compleetheid~~ te bieden. Voorts blijken het ruíme aandeel van achtergrond-

informatic~`~ en de reputatie van de auteur c.q. de redactie~Q~ distinctief.

Tijdschriften worden gekenmerkt door de verwijzingen naar nieuwe publikatiesf'~, de

aankondigingen van evenementenr`~ en de aanzet tot welovenvogen aanschaf van boekenrY~.

De verstrekking van actuele informatie kan gerelateerd worden aan de voor tijdschriften

kenmerkende verschijningscyclus6. Globaal heeft het onderscheid tussen de drie printmedia

betrekking op de duurzaamheid en de diepgang van de informatie.

Tabel 3.6: Abonneekringen waarvoor geldt dat (niet unaniem beoordeelde) mediumkenmerken signficant discrimineren tussen de drie
printmedia (samenvatting bijlage 3: tabel 3.A. t!m 3.C).

Kenmerken Verschillen tussen media per abonneekring (Scheffe p s.Ot)

naslagwerk - bcek boek - tijdschri(t tijdschrift - naslagwerk

a. diversiteit van de onderwerpen LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW LPW

b. besprekingen van boeken LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW

f. bruikbaarheid voor mijn beroep LW

g. nieuwe publicisten ontdekken LW - GW LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW

i. aduele intormatieverstrekláng LPW - LW - GW LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW

k. het verduidelijkende iltustratiegebruik LPW - GPW - GW LPW - GW

I. de hoge aanschafkosten LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW LPW - LW - GPW - GW

m. de bruikbaarheid voor mijn hobby

n. de fundíonele paginaopmaak GPW GPW

o. de reputatie van de udgever GPW

v. de bruikbaarheid voor eigen publicaties GW
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De overige elf inediumkenmerken werden door de abonneekringen verschillend

beoordeeld. Hieruit blijkt dat de perceptie van deze connotatieve mediumkenmerken deels

subjectief is. De exacte gemiddelden per abonneekring voor de drie afzonderlijke media zijn

terug te vinden in bijlage 3(tabel 3.A. Um 3.C); tabel 3.6. geeft per mediumkenmerk de

afzonderlijke abonneekringen waarvoorgeldt dat dit kenmerk discrimineert tussen twee media.

Ondanks het feit dat de hoge aanschafkostenr'~ voor tijdschriften significant

discrimineert tussen abonneekring GW en LPW (tabel 3.7), blijkt dit kenmerk voor elke

abonneekring afzonderlijk te discrimineren tussen de drie media. Dit kenmerk is het meest

ryperend voor naslagwerken en het minst voor tijdschriften. Volgens elke abonneekring hangt

aan de aanschaf van naslagwerken het hoogste prijskaartje en vergt de aanschaf van

tijdschriften de kleinste financiële investering. Tevens is te zien dat voor alle abonneekringen

de diversiteit van de onderwerpenre~ boeken onderscheidt van naslagwerken en tijdschriften.

Dit kenmerk blijkt het minst typerend te worden gevonden voor boeken (boeken beperken zich

dan ook vaak tot één onderwerp). Drie kenmerken onderscheiden tijdschriften voor elke

abonneekring afzonderlijk van boeken en naslagwerken. De besprekingen van boekenr'~, de

mogelijkheid nieuwe publicisten te ontdekkenr9~ en de actuele informatieverstrekking"~ worden

in significant hogere mate typerend gevonden voor tijdschriften dan voor de overige twee

media.

Twee kenmerken ten slotte blijken niet te discrimineren tussen naslagwerken en

boeken enerzijds en boeken en tijdschriften anderzijds, t.w. de bruikbaarheid voor mijn

beroeprn en de reputatie van de uitgever~o~. Respectievelijk achtten abonneekring LW en GPW

deze kenmerken voor tijdschriften wel onderscheidend van naslagwerken.

Ook deze resultaten wijzen uit dat media mediumspecifieke informatie verschaffen; zij

vertonen verschillen ten aanzien van een aantal connotatieve kenmerken. Het naslagwerk is

efficiënt en verschaft duurzame informatie op overzichtelijke en compacte wijze. In een boek

komt een beperkt aantal onderwerpen aan bod, het boek biedt diepgang, samenhang,

compleetheid en achtergrondínformatie, waarbij de auteur van onderscheidend belang is. Het

tijdschrift ten slotte verschaft informatie over nieuwe publicaties, evenementen en boeken.
Boekbesprekingen, de mogelijkheid om nieuwe publicisten te ontdekken en de actuele

informatieverstrekking onderscheiden het tijdschrift van boeken en naslagwerken. Het

onderscheid dat recipiënten aanbrengen tussen deze media heeft met name betrekking op
de duurzaamheid en de diepgang van de informatie; naslagwerken associeert men met

gevestigde informatie, boeken met diepgang; de kracht van tijdschriften schuilt in actualiteit.
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Ten slotte wordt de verwachting bevestigd dat boek en tijdschrift het sterkst van elkaar

verschillen; sommering van de verschillen in tabel 3.5. en 3.6 wijst uit dat er 38 keer (van 100)

een significant onderscheid wordt aangebracht tussen deze twee media. Boeken en

tijdschriften blijken in dit onderzoek dus het sterkst complementair te zijn. Naslagwerken en

boeken zijn het meest identiek (26 significante verschillen) en zijn derhalve het sterkst

concurrerend.

3.3.3. Persoonskenmerken

Tabel 3.6. bevat de 11 mediumkenmerken die door de vier abonneekringen

verschillend werden beoordeeld. De scores rechtvaardigen het vermoeden dat de mediumper-

ceptie gedeeltelijk subjectief is. Deze paragraaf gaat in op de subjectief gepercipieerde

mediumkenmericen. Deze bieden inzicht in de samenhang tussen kenmerken van de recipiënt

en diens mediumperceptie. Indien een mediumkenmerk voor beide vakgebieden discrimineert

tussen populair-wetenschappelijk en wetenschappelijk georiënteerde lezers, suggereert dat

een verband tussen mediumperceptie en de wetenschappelijke oriëntatie van recipíënten. Ook

zal een mediumkenmerk dat zowel voor populair-wetenschappelijk als voor wetenschappelijk

georiënteerde lezers discrimineert tussen de vakgebieden, tot veronderstellingen leiden over

de samenhang tussen mediumperceptie en het vakgebied waarbinnen recipiënten opereren.

Hieronder wordt getracht suggesties te doen over deze relaties.

Welke relatie bestaat er tussen het perspectief van de recipiënt en diens mediumper-

ceptie? Op grond van het feit dat men niet over hetzelfde aanbod oordeelt, mag worden

verwacht dat het vakgebied waarbinnen men opereert meer verschillen in mediumperceptie

te zien geeft dan de wetenschappelijk oriëntatie van de lezer. Voorts is te verwachten dat de

verschillen in mediumperceptie het sterkst zijn tussen de lezers wier perspectief zowel qua

vakgebied als qua wetenschappelijke oriëntatie van elkaar afwijkt.

Tabel 3.7 geeft de 11 omschrijvingen die voor minstens één medium tussen twee of

meer abonneekringen discrimineren. Twee procedures werden uitgevoerd: een enkelvoudige

variantie-analyse vergeleek per kenmerk de toegekende scores. De conservatieve Scheffe-test

toetst paarsgewijs de gemiddelden en wijst uit welke lezergroepen significant van elkaar

verschillen. Er is streng getest (p 5.01).
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Tabel 3.7: Kenmerken van printmedia die door de abonneekrirgen verschillend werden beoordeeki. Alleen signrficante verschillen zijn in
de tabel opgenomen.

Significante verschillen tussen abonneekringen (Sche(fe 5.01)

LPW LW GPW GW

naslagwerken b - f b
abonneekring LPW boeken b- f b

tijdschriften k- m f- i i- k

naslagwerken b- f b- f
abonneekring LW boeken b- f b

tijdschriften f

naslagwerken k - o k
abonneekring GPW boeken k k- m

tijdschrilten k k- m k- n

naslagwerken a- k k f
abonneekring GW boeken g g f- g- v

tijdschrilten b- I b b- f- v

Le9enda: a: de diversiteit van de ondenverpen; b: de besprekingen van boeken; f: de bruikbaarheid voor mijn beroep; g: de mogelgkheid
nieuwe publicisten te onidekken; i: de aduele infonnatieverstrekking; k: he! verduidelijkende illustratiegebruik; I: de hoge aanschafkosten;
m: de bruikbaarheid voor mijn hobby; n: de functionele paginaopmaak; o: de reputatie van de uitgever; v: de bruikbaarheid voor eigen
publikaties
Leesvoorbeeld bii tabel 3.7: abonneekring LPW vindt het het verduidelijkende illustratiegebruik~`~ en de bruikbaarheid voor mïM hobbyrm~ in
sign'rficant hogere mate typerend voor tijdschriften dan abonneekring LW.

Tabel 3.7 geeft de mediumkenmerken die significant discrimineren tussen de

abonneekringen. De resultaten wijzen uit dat de abonneektingen verschillen in de wijze

waarop zij media waamemen. De mediumperceptie van twee abonneekringen blijkt 46 keer

(van 450) signifirant te verschillen. De perceptie van de kenmerken de besprekingen van

boekenlb~ (11x), het verduidelijkende illustratiegebruilfk~ (11x) en de bruikbaarheid voor mijn

beroepln (10x) vertoont de grootste variatie. De perceptie van tijdschriften vertoont het vaakst

(18x) verschillen.

Binnen de twee vakgebieden oordelen beide abonneekringen over hetzelfde informatie-

aanbod. Verschillen tussen de populair-wetenschappelijk en wetenschappelijk georiënteerde

lezers wijzen op verschillen in mediumperceptie binnen hetzelfde aanbod; deze zijn het

betrouwbaarst. De samenhang tussen mediumperceptie en wetenschappelijke oriëntatie

betreft met name de tijdschriften. De populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers blijken

in beide vakgebieden het verduidelijkende illustratiegebruilFk~ significant vaker typerend te

vinden voor tijdschriften. Populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers wijken hierin dus af

van wetenschappelijk georiënteerde lezers.

Binnen de letterkunde onderscheidt LPW zich van LW doordat zij de bruikbaarheid

voormijn hobbyrm~ in hogere mate typerend acht voor tijdschriften. Onder de geschiedkundigen
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blijken GPW-lezers tijdschriften vaker dan hun wetenschappelijke collega's te ryperen met de

functionele pagina-opmaalF"~. Voorts onderscheiden GW-lezers zich van GPW-lezers, doordat

zij de bruikbaafieid voor eigen publikaties~~~ voor zowel boeken als tijdschriften in hoger mate

typerend achten. Deze resultaten gelden echter niet voor beide vakgebieden.

De relatie tussen mediumperceptie en het vakgebied waarbinnen men opereert, kan

een gevolg zijn van het specifieke aanbod. Daarom worden meer verschillen verwacht.

Geschiedkundigen verschillen van letterkundigen inzake de perceptie van naslagwerken en

bceken. Het kenmerk de besprekingen van boekerfo~ blijkt distinctief: letterkundigen vinden

dit significant vaker dan geschiedkundigen ryperend voor naslagwerken èn boeken. De

geschiedkundigen daarentegen vinden het verduidelijkende illustratiegebruilFk~ in significant

hoger mate dan letterkundigen kenmerkend voor naslagwerken. Dit geldt voor beide

abonneekringen binnen de twee vakgebieden.

Sommige abonneekringen onderscheiden zich in dewaameming van specifieke media.

Allereerst onderscheidt abonneekring LPW zich van geschiedkundigen voor wat betreft de

perceptie van tijdschriften; zij vinden de actuele informatieverstrekkinc}'~ in significant hogere

mate ryperend. Voor alle media geldt dat GPW de bruikbaafieid voor het beroep{`~ minder

typerend vindt dan de overige abonneekringen. Dit wordt verklaard doordat veel GPW-lezers

(69'~0) niet beroepshalve betrokken zijn bij de geschiedkunde (bijlage 2: tabel 2.1.). Voorts

onderscheidt abonneekring GPW zich van de overige abonneekringen, doordat zij het

verduidelijkende illustratiegebruikrk~ significant typerender acht voor tijdschriften en boeken dan

de overige abonneekringen (met uitzondering van abonneekring GW voor boeken). Ook

abonneekring GW onderscheidt zich van de overige abonneekringen in de waameming van

bepaalde media; de lezers vinden de mogelijkheid nieuwe publicisten te ontdekken~g~

significant typerender voor boeken. Tevens vinden zij de besprekingen van boeker{b~ in

significant hogere mate ryperend voor tijdschriften dan de overige abonneekringen.

Ten slotte bestaan er verschillen die uitsluitend twee abonneekringen betreffen.

Allereerst vindt abonneekring LW naslagwerken in significant hoger mate dan geschiedkundi-

gen bruikbaar voor het beroepr'~. GPW onderscheidt zich van LPW in de mate dat zij de

reputatie van de uitgever~o~ typerend vindt voor naslagwerken, en van LW doordat zij de

bruikbaarheid voor mijn hobby~m~ bij zowel boeken als tijdschriften meer van toepassing vindt.

Ten slotte verschilt GW van LPW, omdat GW de diversiteif van de onderwerpen~'~ in significant

ryperender vindt voor naslagwerken en de hoge aanschafkoster~'~ meer van toepassing op

tijdschriften. Deze resultaten betreffen slechts verschillen tussen twee abonneekringen, zodat

ze geen algemene conclusies toelaten.
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Een sommering van het aantal significante verschillen uit tabel 3.7. wijst uit welke

abonneekringen het sterkst van elkaar afwijken. De vier abonneekringen verschillen op twee

dimensies van elkaar, t.w. vakgebied (L'-G') en wetenschappelijke oriëntatie (`PW-'W).

Verwacht werd dat de abonneekringen die op beide dimensies verschillen, het minst

overeenkomen qua mediumperceptie. De abonneekringen die op de dimensie wetenschappe-

lijke oriëntatie van elkaar afwijken (LPW-LW en GPW-GW) verschillen in 11 gevallen

significant van elkaar. De dimensie vakgebied (LPW-GPW en LW-GW) levert 16 significante

verschillen op. De abonneekringen die op twee dimensies afwijken van elkaar (LPW-GW en

LW-GPW) vertonen in 19 gevallen een significant verschil. Dit bevestigt de verwachting dat

een grotere afstand tussen de abonneekringen zich manifesteert in grotere verschillen in

mediumperceptie. De dimensie vakgebied levert meer verschillen op dan de dimensie

wetenschappelijke oriëntatie. Abonneekringen binnen hetzelfde vakgebied vertonen dus

grotere overeenkomsten qua mediumperceptie dan abonneekringen die behoren tot

verschillende valgebieden (dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat beide

letterkundige en beide geschiedkundige abonneekringen binnen hun eigen vakgebied oordelen

over hetzelfde aanbod).

De bevindingen wijzen uit dat mediumperceptie op grond van connotatieve kenmerken

deels subjectief is. De drie printmedia worden op grond van inhoudelijke kenmerken van

elkaar onderscheiden. De perceptie van mediumkenmerken vertoont een relatie met het

perspectief van de recipiënt. De meeste verscheidenheid tussen de vier abonneekringen

betreft de kenmerken de besprekingen van boeken, het verduidelijkende illustratiegebruik en

de bruikbaarheid voor mijn beroep. Het tijdschrift vertoont de grootste variatie in medium-

perceptie.

De wetenschappelijke oriëntatie vertoont een relatie met de perceptie van de tijdschrif-

ten voor wat betreft het connotatieve kenmerk het verduidelijkende illustratiegebruik. Ook het

vakgebied waarover men leest, is bepalend voor de perceptie van naslagwerken en boeken.

Letterkundigen vínden de besprekingen van boeken significant typerender voor naslagwerken

en bceken dan geschiedkundigen. Geschiedkundigen daarentegen vinden het verduidelijkende

illustratiegebruiMk~ significant kenmerkender voor naslagwerken dan letterkundigen.

3.4. Samenvatting
Hoofdstuk drie onderzoekt de mediumconsumptie op macroniveau. Uit het vooronder-

zoek bleek dat informanten zich hoofdzakelijk informeren via radio~televisie, dag- en weekbla-

den, vaktijdschriften, naslagwerken, boeken, symposia~congressen, (post-academisch)
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onderwijs, een eigen archief en ten slotte de communicatie met vakgenoten. Aangenomen

wordt dat dit de negen belangrijkste informatiebronnen zijn; hoofdstuk drie beperkt zich tot

deze media. De vraag wordt gesteld hoe de vier abonneekringen omgaan met het informatie-

aanbod op macroniveau. Deze vraag heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve component

die afzonderlijk worden behandeld.

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de gebruiksfrequentie van de negen

media. De resultaten duiden op vijf inediaclusters. Dag- en weekbladen worden veruit het

frequentst gebruikt. Boeken en vaktijdschriften worden significant minder frequent geraad-

pleegd, evenals naslagwerken en radioltelevisie. Boeken en tijdschriften worden frequenter

gebruikt dan een eigen archief. Een eigen archief en (de communicatie met) vakgenoten

worden vaker geconsulteerd dan dat symposia en (post-academisch) onderwijs worden

bijgewoond. Dit laatste geschiedt slechts zeer incidenteel.

De tweede onderzoeksvraag betreft de mate waarin devier abonneekringen verschillen

in de gebruiksfrequentie van media. De abonneekringen vertonen significante verschillen;

geschiedkundigen gebruiken radioltelevisie significant frequenter. Binnen de twee vakgebieden

informeert men zich dus op specifieke wijze.

De derde onderzoeksvraag gaat in op het bezit van printmedia. Op grond van de

gebruiksfrequentie werd verwacht dat het bezit van de drie printmedia complementair is. De

omvang van het boekenbezit bleek samen te hangen met het aantal vaktijdschriftabonnemen-

ten; een omvangrijkere boekenkast correleert dus met een groter aantal abonnementen op

vaktijdschriften. Hieruit wordt geconcludeerd dat boeken en tijdschriften mediumspecifieke

informatie verschaffen. Lezers beoordelen het printmedia-aanbod (mede) op grond van

inhoudelijke kenmerken.

Dieper wordt ingegaan op de vraag op grond van welke connotatieve kenmerken de

drie printmedia van elkaar worden onderscheiden. Het onderscheid dat recipiënten tussen de

drie printmedia aanbrengen, heeft betrekking op de duurzaamheid en de diepgang van de

informatie. Het naslagwerk is efficiënt en verschaft duurzame informatie op overzichtelijke en

compacte wijze. Het boek behandelt een beperkt aantal onderwerpen, maar biedt diepgang,

samenhang, compleetheid en achtergrondinformatie, waarbij de auteur van onderscheidend

belang is. Het tijdschrift ten slotte verschaft informatie over nieuwe publikaties, evenementen

en boeken. Voorts blijken boekbesprekingen, de mogelijkheid om nieuwe publicisten te

ontdekken en de actuele informatieverstrekking het tijdschrift te onderscheiden van boeken

en naslagwerken. Naast het toegankelijke karakter (vanwege de korte teksten en de flexibele
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aanbodsvorm) en de gespecialiseerdheid van het aanbod van tijdschriften, onderscheiden zij

zich dus door de actualiteit van de informatie.

De positieve correlatie tussen de omvang van het boekenbezit en het aantal

tijdschriftabonnementen suggereert dat zij elkaar aanvullen. Dit wordt bevestigd door de

perceptie van de connotatieve kenmerken. Boeken en tijdschriften blijken in dit onderzoek het

sterkst te verschillen, wat er op duidt dat zij elkaar aanvullen. Naslagwerken en boeken bleken

inhoudelijk het meest overeen te komen.

De vierde onderzoeksvraag ten slotte gaat in op de verschillen in mediumperceptie die

de vier abonneekringen vertonen. De pérceptie van mediumkenmerken blijkt deels subjectief;

de perceptie van 11 mediumkenmerken bleek significant te discrimineren tussen twee of ineer

abonneekringen. De connotatieve kenmerken de besprekingen van boeken, het verduidelijken-

de illustratiegebruik en de bruikbaarheid voor mijn beroep blijken de meeste variatie in

mediumperceptie te vertonen. De perceptie van tijdschriften vertoont de grootste verscheiden-

heid.

De wetenschappelijke oriëntatie vertoont een relatie met perceptie van het tijdschrift-

kenmerk het verduidelijkende illustratiegebruik, populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers

vinden dit meer op tijdschriften van toepassing dan wetenschappelijk georiënteerde lezers. Het

vakgebied waarbinnen men actief is (en waarschijnlijk het aanbod van printmedia binnen dat

vakgebied), bepaalt mede de perceptie van naslagwerken en boeken. Letterkundigen vinden

de besprekingen van boeken significant typerender voor naslagwerken en boeken dan

geschiedkundigen. Geschiedkundigen daarentegen vinden het verduidelijkende illustratiege-

bruik significant kenmerkender voor naslagwerken dan letterkundigen.

Dit toont aan dat het perspectief van specifieke publieksgroepen van invloed is op de

mediumperceptie. Het vakgebied waarbinnen men opereert, levert meer significante

verschillen dan de wetenschappelijke oriëntatie van de lezers. Abonneekringen die binnen

hetzelfde vakgebied actief zijn, vertonen dus meer overeenkomsten qua mediumperceptie dan

abonneekringen die in verschillende vakgebieden opereren.

Eindnoten hoofdstuk 3

1. Een mogelijke verklaring hiervoor is de Teleac-cursus Sprekend overde Middeleeuwen
die ongeveer gelijktijdig met verzending van de enquêtes op televisie werd uit-
gezonden.

2. Ook in eerder onderzoek werd een high positive correlation between reading books
and magazines gevonden (Erëmetsë, 1990: 107)
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3. Oosterbaan (1993) geeft een definitie van een naslagwerk; een boek waarin de state
of the art mooi wordt behandeld en samengevat Deze definitie kan het onderscheid
tussen naslagwerken en boeken vertroebelen. Daarom werd in de vragenlijst telkens
gesproken over naslagwerken~encyclopedieën en andere boeken over
Ietterkundelgeschiedenis in die volgorde.

4. De abonneekringen verschillen niet in het totaal aantal missing values op vraag 4.1.
Desondanks scoort GPW op zes van de 25 kenmerken significant meer missing values
dan GW (de langdurige bruikbaarheidvan de informatieref, de bruikbaarheid voor mijn
beroepr~ {ook: GPW ~ LW}, de mogelijkheid nieuwe publicisten te ontdekkerfe~, de
hoge aanschafkoster{'~, de reputatie van de auteur c.q. de redactierQ~ en de bruik-
baafieid voor eigen publikatiesr"~. Omdat hier slechts één abonneekring in het geding
is, werd in het kader van de vergelijkbaarheid van de afzonderlijke kenmerken
abonneekring GPW in deze analyses gehandhaafd.

5. Enkele omschrijvingen uit tabel 3.5. discrimineren slechts tussen twee media. De
aankondiging van evenementer~`~ discrimineert niet tussen naslagwerken en boeken,
de reputatie van de aufeur~redactie~Q~ discrimineert niet tussen tijdschriften en
naslagwerken. De gemakkelijke verkrijgbaarheicfX~ daarentegen levert juist alleen een
onderscheid op tussen naslagwerken en tijdschriften.

6. Op grond van deze resultaten zou in navolging van Schneider (FNJ, 1954) de
volgende connotatieve omschrijving van het tijdschrift kunnen worden gegeven: een
tijdschrift is dat wat een tijd over zichzelf schrijft.
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4. MEDIUMCONSUMPTIE OP MESONIVEAU

4.1. Inleiding
In opdracht van het Summo' wordt in Nederland grootschalig onderzoek uitgevoerd

naar het lezen van tijdschriften. Het Summo is een samenwerkingsverband tussen uitgevers,

andere media-exploitanten, reclamebureaus en adverteerders. Dit nationale bereiksonderzoek

is gericht op publieksbladen (dagbladen en tijdschriften) en draagt het karakter van een

bevolkingsonderzoek (Den Boer e.a., 1994: 103). In hoofdstuk een werd beargumenteerd

waarom dit een abonneekringonderzoek~ is.

Hoofdstuk vier gaat in op de plaats van de vier tijdschriften temidden van het overige

aanbod. Met name komen de verschillen tussen populair-wetenschappelijk en wetenschappe-
lijk georiënteerde lezers aan de orde. Binnen elk vakgebied komen beide abonneekringen tot

een andere titelkeuze uit hetzelfde aanbod. Hoofdstuk vier behandelt het aantal tijdschriften

waarop men is geabonneerd, en de verschillen die de lezers tussen de titels waamemen. De

volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:
- Via welke tijdschriften informeren de lezers zich over hun vakgebied. Welke titels zijn

toonaangevend? Bekleden deze tijdschriften een opiniemonopolie; is het tijdschrift de enige

informatiebron over het vakgebied, of leest men meerdere tijdschriften naast elkaar?

- Welke kwantitatieve verschillen in tijdschriftconsumptie vertonen de vier abonneekringen?

- Welke inhoudelijke verschillen tussen tijdschriften worden door de vier abonneekringen

waargenomen?

- Welke persoonsvariabelen hangen samen met de wetenschappelijke oriëntatie van de lezer

en zijn mogelijk relevant met betrekking tot de keuze voor een populair dan wel een

wetenschappelijk tijdschrift?

In 4.1.1. wordt ingegaan op het aanbod van tijdschriften in Nederland. In 4.2.2. komt
de positie van het abonnement temidden van andere abonnementen aan de orde. Vervolgens

wordt het aantal abonnementen en de tijdsbesteding aan tijdschriften besproken (4.2.3.). De

perceptie van de tijdschriftformule en de specifíeke karakteristieken van de abonneekríngen

komen aan bod in 4.3.

4.1.1. Het tijdschriftenaanbod
Er bestaat een groot aantal zeer verschillende omschrijvingen van het tijdschrift (F.N.J.,

1954; Werkman, 1970; Vermeulen, 1980: 24; Stichting Studie Tijdschriftpers, 1984: 13;

Schoenmaker, 1988). Het accent ligt bij deze omschrijvingen op denotatieve kenmerken. Een

synthese van die omschrijvingen leidt tot onderstaande definitie van het tijdschrift:
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Een tijdschrift is een minimaal twee3 en maximaal 52 maal per jaar, in gebundelde

vorm verschijnende publikatie, met telkensgelijkluidende titel en herkenbare vormgeving. Het

bevat steeds redactionele informatie, in vele gevallen advertentíes en is op de vrije markt

verkrijgbaar.

In Nederland verschijnt een rijk assortiment aan tijdschriften. Het aanbod van tijdschrif-

ten kan onder meer worden gecategoriseerd naar informatiesoort (informatief~ontspannend),

naar gebruiker (wetenschapperlhobbyist), redactionele kenmerken (opinielroddel),

verspreidingswijze (losse verkoop, controlled circulation, abonnement). Elke indeling van het

tijdschriftenaanbod is gebaseerd op arbitraire criteria en definities.

De eerste poging tot categorisering van het tijdschriftenlandschap werd ondernomen

door de vakorganisatie NOTU, de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers. Werkman

(1970) introduceerde de Kioskografie (beschrijvende tijdschriftkunde). Hij trachtte een

verbetering aan te brengen met zijn indeling van het tijdschriftenlandschap naar redactionele

kenmerken. Van den Brink (1987: 338) wijst erop dat het in Nederland uitgegeven

wetenschappelijke tijdschrift niet ressorteert onder de NOTU, maar op grond van de

uitgegeven boeken is verbonden met de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB).

Ondanks de mogelíjkheid van een toekomstige fusie tussen NOTU en KNUB (N.V.J., 1994),

vormt deze tweedeling een tastbaar onderscheid. In combinatie met de NOTU-indeling van

consumententijdschriften ontstaat de volgende indeling van het aanbod van tijdschriften in

Nederland. Bij deze indeling zij overigens opgemerkt dat Van den Brink (1987: 353) de term

publiekstijdschrift hanteert voor de NOTU-term consumententíjdschrift.

Wetenschappelijke tijdschriften: deze tijdschriften ressorteren onder de KNUB. Het

zijn de oudste tijdschriften en bevatten informatie op post-universitair niveau terzake ontwikke-

lingen in de wetenschap. Het onderscheid primary versus general scientific joumals wordt wel

gemaakt. Globaal genomen bevat het (primary) wetenschappelijke tijdschrift nauwelijks

advertenties.

Consumenten-en vaktijdschriften": de NOTU behartigt de belangen van uitgeverijen

met consumenten- en vaktijdschriften die in hoge mate betrokken zijn bij advertentie-

inkomsten. De NOTU hanteert de volgende indeling5:

Consumententiidschriften: Consumententijdschriften bieden informatie en verstrooiing.

Ze verschijnen regelmatig. Hieronder worden definities gegeven die de NOTU hanteerts.

- Opiniebladen: Elk tijdschrift dat wekelijks verschijnt en dat commerciëel wordt geëxploiteerd

door verkoop op de vrije markt van bladen en advertentieruimte.

70



- Publiekstijdschriften: Elk tijdschrift dat in eerste plaats gericht is op een zeer brede

lezerskring (...), dat van inhoud algemeen informatief en ~of ontspannend is, (...), dat

commercieel geëxploiteerd wordt door verkoop op de vrije markt van bladen en~of

advertentieruimte.

- Omroepbladen: Elk tijdschriff dat wekelijks verschijnt en dat door of in opdracht van een

omroeporganisatie of een aspirant-omroeporganisatie wordt uitgegeven. De omroepwet van

1967 verschaft aan zendgemachtigden het exclusieve recht op het uitgeven van een

omroepblad. Sindsdien gelden de beschermde programmagegevens als steunpilaar van het

publieke omroepbestel; abonnees van omroepbladen tellen mee als leden van omroep-

verenigingen en het aantal leden bepaalt de hoeveelheid geld en zendtijd. In oktober 1994

ontstond bercering over dit exclusieve publikatierecht tcen de publieke omroepen (met

uitzondering van TROS en VPRO) een strategische alliantie aangingen met het nieuwe

commerciéle televisiestation van Veronica en programmaproducent Endemol. In de toekomst

worden felle juridische gevechten verwacht n.a.v. het vrijgeven van de publieke programma-

gegevens en het is te verwachten dat dit exclusieve publikatierecht zal verdwijnen (Luyendijk,

1994c, 1994d; Rooduijn, 1994).

Vaktiidschriften: Elk tijdschrift dat geheel of in belangrijke mate gericht is op:

- de beoefenaren van een bepaald beroep, bedrijf of ambacht, of

- degenen, die in verschillend geaarde bedrijven een vergelijkbare functie vervullen, of

- het bedrijfs- of beroepsleven in het algemeen, dan wel bepaalde aspecten daarvan.

In navolging van Van den Brink (1987: 345) kan men de vaktijdschriften verdelen in

vakbladen en professionele bladen.

- Vakbladen: Het vakblad is van benedenuniversitair niveau en volgt verticaal de bedrijfstak.

- Professionele bladen: Het professionele blad is van (para) universitair niveau en volgt

horizontaal het (vrije) beroep, in welke bedrijfstak het zich ook bevindt.

Bij de hierboven voorgestelde indeling moet bedacht worden dat een volledige en

bevredigende indeling van het tijdschriftenlandschap vanwege het sterk gefragmenteerde

aanbod illusoir is. In deze studie wordt de omschrijving populair-wetenschappelijk tijdschrift

verkozen boven vaktijdschrift, omdat de term vaktijdschrift suggereert dat zij louter door een

specifieke beroepsgroep wordt gelezen. Dat blijkt bij de onderzochte tijdschriften niet het

geval.
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4.2. Mediumconsumptie kwantitatief

4.2.1. Inleiding

Mediumconsumptie in kwantitatieve zin heeft betrekking op de mate waarin de lezers

aandacht besteden aan tijdschriften. Dit heeft zowel betrekking op de vraag Hoeveel

verschillende tijdschriften worden gelezen? als op de vraag Hoeveel tijd besteden de
abonnees aan het lezen van tijdschriften?

Tijdens het vooronderzoek werd per vakgebied het tijdschriftenaanbod geïnventa-
riseerd. Dit resulteerde zowel voor letterkunde als geschiedenis in een lijst met frequent

genoemde tijdschrifttitels (tabel 4.1). Deze werden in de schriftelijke enquête opgenomen. In

4.2.2. komt aan de orde welke volgens de lezers de belangrijkste titels zijn. Ook wordt
bestudeerd op welke titels de meeste respondenten zijn geabonneerd. Omdat de vraag of

men wel eens een tijdschrift leest of inziet om diverse redenen te globaal van aard is (Van de
Leur, 1994: 43) en derhalve onnauwkeurige resultaten kan opleveren, wordt het aantal

abonnementen als indicator gebruikt (zo is het onduidelijk of het doorbladeren enlof vluchtig
inzien van een tijdschrift tot lezen moet worden gerekend, en of elk contact als lezen telt (Den

Boon 8 Van Niekerk, 1992: 41)). Voorts komt aan de orde of een abonnement op het

onderzochte titel wordt gecombineerd met een abonnement op andere tijdschriften en zo ja,

met welke. Deze vraag betreft dus dubbelabonnementen.

In 4.2.3. staat centraal welke kwantitatieve verschillen in tijdschriftconsumptie de vier

abonneekringen vertonen. Enerzijds geschiedt dat door bestudering van het aantal
tijdschriftabonnementen dat beide abonneekringen uit het identieke aanbod bezitten;

anderzijds wordt ingegaan op de leestijd die elke abonneekring besteedt aan vaktijdschriften.

4.2.2. Mediumkenmerken

Eerder werd gewezen op de diversiteit van het tijdschriftenaanbod, dat steeds

gefragmenteerder raakt. Het vergt aanzienlijke inspanning van recipiënten om dat aanbod te
beoordelen, alvorens te besluiten om zich op een specifieke titel te abonneren. Bepaalde titels

zullen daarvoor meer in aanmerking komen dan andere (Stokmans, Van de Leur, Oomen,
1994). In deze paragraaf draait het om de vraag met welke tijdschriften de vier onderzochte

titels worden gecombineerd? De vraag wordt opgedeeld in drie subvragen:
- Via welke tijdschriften blijven de lezers op de hoogte van hun vakgebied?

- Welke tijdschriften worden (naast de onderzochte titels) veel gelezen?
- In hoeverre bezitten de onderzochte titels een opiniemonopolie; d.w.z. is het tijdschrift de
enige informatiebron over het vakgebied, of leest men meerder tijdschriften naast elkaar? Het

is immers aannemelijk dat de onderzochte titel wordt gecombineerd met andere tíjdschriften.
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Recipiënten nemen naast de onderzochte titels ook kennis van andere tijdschriften.

Vermoedelijk worden in elk vakgebied bepaalde titels meer gelezen dan andere. Het is te

verwachten dat binnen beide vakgebieden groepen tijdschriften kunnen worden geïdentifi-

ceerd, waarop men zich bij voorkeur abonneert.

Tabel 4.1: Overzicht van andere tijdschr'rfttilels binnen hetzeHde vakgebied, en aantal respondenten dat op die titel 's geabonneerd'

Letteren en taalkunde LPW LW Geschiedenis en archeologie GPW GW

Literatuur (200) 142' S8 Spiegel Historiael (163) 153 10

De nieuwe taalgids (189) 37 152 Ts. voor geschiedenis (172) 26 146

Bzzlletin (69) 34 35 B.M.G.N 9 (100) 10 90

Forum der Letteren (17) 5 12 Kleio (46) 16 30

Ons Erfdeel (15) 5 10 Ts. voor Sociale Geschiedenis (26) 3 23

Diepzee (24) 12 12 Histor'sch Geografisch Tijdschri(t (3) 2 1

Onze Taal (75) 33 42 Ts. voor Theoretische Geschiedenis (23) 1 22

Levende Talen (34) 12 22 Nederlandse Historien (6) 5 3

een internationaal tijdschrifl (11) 5 6 een internationaal tijdschrift (30) 4 26

een regionaal tijdschrifl (10) 4 6 een regionaal tijdschrift (63) 22 41

een ander tijdschrifl (104) 40 64 een ander tijdschritt (88) 49 39

Tabel 4.1. geeft het aantal respondenten dat op de verschillende titels is geabonneerd.

Uit de tabel blijkt dat het aantal additionele abonnementen in beide vakgebieden niet

evenredig is verdeeld over het altematieve tijdschriftaanbod; bepaalde tijdschriften worden

meer gelezen dan andere.

In het letterkundige segment blijken de onderzochte titels vaak gecombineerd te

worden met Bzzlletin en Onze Taal. Relatief weinig wordt gecombineerd met Forum der

Letteren, Ons Erfdeel, en intemationale of regionale tijdschriften over taal- en letterkunde.

Ook het geschiedkundige segment vertoont dergelijke verschillen; GPW combineert

vooral met Tijdschrift voor geschíedenis, Kleio en B.M.G.N. Opvallend is het grote aantal

dubbelabonnementen dat abonneekringen GW heeft met B.M.G.N. Een abonnement op titel

GW wordt voorts gecombineerd met Kleio, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, TijdschriR

voor Theoretische geschiedenis en dus niet met Spiegel Historiael. Weinig genoemde titels

zijn Historisch Geografisch Tijdschrift en Nederlandse Historien. Ook valt op dat abonneekring

GW vaker op intemationale tijdschriften is geabonneerd.
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Ten slotte blijken bij alle abonneekringen veel respondenten een andere titel aan te

kruisen; in totaal geven 192 (310~0) respondenten aan geabonneerd te zijn op een ander

tijdschrift dan in de lijst genoemd. Deze open antwoordcategorie leidde tot een lange lijst met

één à twee maal genoemde titels. Vanwege deze lage frequentie worden ze niet nader

gespecificeerd.

Tabel 4.1. wijst uit dat de onderzochte titel geen opiniemonopolie bezit; de informatie

die de vier tijdschriften verschaffen, wordt aangevuld door additionele titels. Evenals op

macroniveau wenden de recipiënten zich tot meerdere informatiebronnnen; tabel 4.2. (zie

verder) wijst uit dat de abonneekringen naast de onderzochte titel op gemiddeld 2.01 (LPW),

2.61 (LW), 1.11 (GPW) en 3.31 (GW) additionele titels zijn geabonneerd. Hierop wordt in

4.2.3. dieper ingegaan.

Ten slotte duidt tabel 4.1 op een aantal verschillen tussen letterkundigen en

geschiedkundigen. Geschiedkundigen zijn vaker dan letterkundigen geabonneerd op

intemationale en regionale tijdschriften. Ten aanzien van regionale tijdschriften is het verschil

tussen de vakgebieden het grootst. Historici zijn dus in hoger mate dan letterkundigen zowel

intemationaal (m.n. GW) als regionaal geïnteresseerd. Een mogelijke verklaring hiervoor is

het begrensde karakter van de Nederlandse letterkunde enlof het grotere aanbod van

intemationale en regionale tijdschriften over geschiedkunde.

Beide letterkundige abonneekringen blijken hun hoofdabonnement te combineren met

de andere onderzochte titel in hetzelfde segment; zowel LPW als LW zijn naast het

abonnement op de onderzochte titel ook het vaakst geabonneerd op Literatuuren de Nieuwe

Taalgids. Ten aanzien van de tijdschriften waarmee Literatuuren de Nieuwe Taalgids worden

gecombineerd, verschillen de letterkundige abonneekringen nauwelijks van elkaar. Met

bepaalde titels (Bzzlletin, Onze TaaQ wordt vaker gecombineerd dan met andere, maar

wezenlijke verschillen tussen de abonneekringen doen zich niet voor.

Drie titels leveren aanzienlijke verschillen op tussen de geschiedkundige abonnee-

kringen: B.M.G.N., Tijdschrift voor Sociale Geschiedenís en Tijdschrfft voor Theoretische

Geschiedenis worden duidelijk meer gelezen door de wetenschappelijk georiënteerde

abonneekring, die ook in sterker mate intemationale tijdschriften leest. In tegenstelling tot de

letterkundige abonneekringen, verschillen de geschiedkundigen dus in hun keuze van titels

uit hetzelfde aanbod. Volgens Verdaasdonk 8 Seegers (1990: 369) legt een abonnement op

een specifiek letterkundig tijdschrift geen beperkingen op aan de interesse in andere

tijdschriften. Deze studie bevestigt dat, maar suggereert tegelijkertijd dat dit niet geldt voor

geschiedkundige tijdschriften.
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De conclusie van 4.2.2 luidt dat men een tijdschriftabonnement vaak combineert met

één of ineerdere titels uit hetzelfde deelsegment van het tijdschriftenaanbod (hier: letterkunde

en geschiedkunde). Bepaalde titels worden vaker gecombineerd dan andere. De onderzochte

tijdschriften bezitten dus geen informatiemonopolie, maar vormen één informatiebron temidden

van andere tijdschriften. In hceverre de lezers zich in gelijke mate tot andere tijdschriften

wenden, is onderwerp van onderzoek in 4.2.3. Hoe recipiënten het tijdschrift waamemen, komt

aan bod in 4.3.2.

4.2.3. Persoonskenmerken
Welke kwantitatieve verschillen in tijdschriftconsumptie vertonen de twee abonnee-

kringen binnen elk vakgebied? Omdat in beide vakgebieden zowel de populair-wetenschappe-

lijk als de wetenschappelijk georiënteerde lezers dezelfde titels kregen voorgelegd, kan

worden bestudeerd in welk opzicht zij verschillen en of die verschillen samenhangen met de

wetenschappelijke oriëntatie.

Om mediumconsumptie op macroniveau te kwantificeren werd in hoofdstuk drie de

indicator gebruiksfrequentie gehanteerd. Kleinnijenhuis (1994: 73) stelt dat bij publieksstudies

een onderscheid gemaakt moet worden tussen het verwerven en het feitelijk gebruik van

informatie. Bij het verwerven van informatie gaat het om het nemen van een abonnement op

een tijdschrift, (...). Met behulp van tijdsbestedingsonderzoek kan worden nagegaan hoeveel

tijd feitelijkgespendeerd wordtaan diverse media. Aan de hand van beide indicatoren werden

de kwantitatieve verschillen tussen de abonneekringen onderzocht. Allereerst werd het aantal

abonnementen bestudeerd'o; respondenten werd gevraagd aan te geven op hoeveel

vaktijdschriften zij zijn geabonneerd. De tweede indicator betreft de leestijd die men aan

vaktijdschriften besteedt. Brown (1990: 156) stelt terecht dat leestijd geen inzicht verschaft in

het aantaltitels dat wordt gelezen en hoe die worden gelezen.

Globale beschouwing van tabel 4.1. leert dat wetenschappelijk georiënteerde lezers

meer tijdschriftabonnementen bezitten. Twee verwachtingen kunnen daaruit worden afgeleid.

Ten aanzien van het aantal abonnementen wordt een significant verschil verwacht tussen

populair-wetenschappelijk en wetenschappelijk georiënteerde lezers; laatstgenoemden bezitten

naar verwachting meer tijdschriftabonnementen. Analoog hieraan wordt verwacht dat lezers

van wetenschappelijke tijdschriften meer tijd besteden aan het lezen van vaktijdschriften.

Voorts is het aannemelijk dat het aantal tijdschriftabonnementen correleert met de leestijd.
Tabel 4.2. geeft de resultaten.
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Tabel 4.2: Aantal valdijdschritatwnnementen, leestijd besteed aan valRijdschriften in minuten per dag en correlatie tussen beide.

LPW LW GPW GW Gem.

Aantal vaktijdschriflabonnementen 3.01 3.61 2.11 4.31 3.26

LeesGjd vafdijdschrihen in minulen per dag" 27.8 24.0 26.9 34.1 28.2

Pearson Correlatiecoéffic~ént (1-tailed Sign: ' - .01) 1181 .0330 .0271 .1977' .1103'

Resultaten: het aantal vaktijdschriftabonnementen varieert tussen 1 en 20; in totaal is

70'~a op twee of ineer vaktijdschriften geabonneerd. Voor een aanzienlijke grcep abonnees

is één tijdschriftabonnement dus niet tcereikend. Het overall gemiddelde bedraagt 3.26;

gemiddeld zijn de onderzochte abonnees dus op meer dan drie vaktijdschriften geabonneerd.

Zij besteden daar gemiddeld 28 minuten per dag aan. Uit het feit dat een groot aantal

abonnees meerdere tijdschrlften raadpleegt, blijkt dat de abonneekringen de onderzochte titel

als informatiebron niet toereikend vinden. Bovendien kan worden geconcludeerd dat de

verschillende tijdschrifttitels elkaar als informatiebron aanvullen.

Een enkelvoudige variantie-analyse wijst uit dat de abonneekringen ten aanzien van

het aantal vaktijdschriften significant verschillen (F. ratio: 17.5075; F. Prob.: .0000).

Abonneekring LW bezit significant meer abonnementen dan GPW. Abonneekring GW scoort

signíficant hoger dan LPW en GPW (een t-test wees uit dat het verschil tussen LPW en LW

marginaal significant is (t. Value --1.85; df. - 300; 2-Tail Prob. -.065)). Wetenschappelijk

georiënteerde lezers combineren hun abonnement vaker met andere vaktijdschriften dan

populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers. Aangezien in elk vakgebied beide

abonneekringen in principe over hetzelfde aanbod beschikken, kan worden aangenomen dat

de wetenschappelijk georiënteerde lezers meer kennis nemen van het gedifferentieerde

tijdschriftenaanbod. Zij informeren zich breder.

Het is aannemelijk dat een groter aantal abonnementen samenhangt met een hogere

leestijd. Gemiddeld blijken de respondenten zo'n 28 minuten per dag te besteden aan

vaktijdschriften. In tegenstelling tot het aantal tijdschriftabonnementen zijn de verschillen

tussen de abonneekringen echter niet significant; de variantie-analyse levert geen significante

F-waarde op (F. ratio: 1.1137; F. Prob.: .3429). Alle lezers besteden evenveel tijd aan

vaktijdschriften; zij reserveren ongeveer hetzelfde tijdbudget voor vaktijdschriften. Weten-

schappelijk georiënteerde lezers nemen in datzelfde tijdbudget echter kennis van significant

meervaktijdschriften dan populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers. Hieruit blijkt dat een

gegeven leestijd kan corresponderen met een beperkt aantal grondig gelezen pagina's, maar

ook met een groot aantal oppervlakkig gelezen pagina's (Brown, 1990: 156).
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Populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers gaan anders om met het tijdschrift-

aanbod dan lezers van wetenschappetijke tijdschriften. De correlaties uit tabel 4.2 suggereren

dat wetenschappelijk georiënteerde lezers minder tijd aan de afzonderlijke titels besteden.

Ondanks de zwakke correlatie voor de gehele onderzoeksgroep tussen het aantal

tijdschriftabonnementen en leestijd (Pearson r-.1103'), blijkt slechts bij één abonneekring

(GW: Pearson r-.1977') de correlatiecoëfficiënt significant. Deze correlatie duidt niet op een

sterk verband. De verwachte correlatie tussen het aantal vaktijdschriftabonnementen en de

leestijd die men eraan besteedt, wordt dus niet gevonden.

Resumerend, binnen hetzelfde vakgebied gaan beide abonneekringen op verschillende

wijzen met het tijdschriftaanbod om. Voor geen enkele abonneekring blijkt het onderzochte

tijdschrift de enige informatiebron die men raadpleegt. Populair-wetenschappelijk georiën-

teerde lezers hebben minder vaktijdschriftabonnementen dan wetenschappelijke lezers.

Niettemin reserveert elke abonneekring hetzelfde tijdbudget voor het lezen van vaktijdschriften.

Het aantal vaktijdschriftabonnementen correleert nauwelijks met de leestijd. Dit leidt tot de

conclusie dat wetenschappelijk georiënteerde tijdschriftlezers zich breder informeren, en

wellicht minder tijd aan afzonderiijke titels besteden. Populair-wetenschappelijk georiënteerde

tijdschriftlezers lijken daarentegen bij eenzelfde tijdbudget uitgebreider kennis te nemen van

een beperkt aantal titels. Op mesoniveau hanteren wetenschappelijk georiënteerde lezers een

ander patroon van informatievervverving dan populaír-wetenschappelijk georiënteerde

tijdschriftlezers.

4.3. Mediumconsumptie kwalitatief
4.3.1. Inleiding
In de vorige paragraaf bleek dat een grote groep respondenten op meerdere

tijdschriften is geabonneerd. Hieruit wordt afgeleid dat abonnees inhoudelijke verschillen

waarnemen tussen de titels, en dat deze relevant zijn bij de beslissing een abonnement te

nemen op een titel. Deze paragraaf gaat in op de perceptie van die verschillen; aan de hand

van connotatieve tijdschriftkenmerken wordt getracht de heterogene inhoud van het tijdschritt

in kaart te brengen.

In 4.3.2. wordt de vraag gesteld welke inhoudelijke verschillen de tijdschriften vertonen

en of die samenhangen met het vakgebied of de wetenschappelijke oriëntatie van het

tijdschrift. Vier titelbeschrijvingen wijzen uit in welke mate de titels aandacht besteden aan

bepaalde gebieden. Voorts wordt bestudeerd welke kenmerken tussen de vier titels

discrimineren12. Zo wordt getracht inzicht te verkrijgen in de bladformule en de onder-
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scheidende tijdschriftkenmerken, die mogelijk een rol spelen bij de keuze voor een populair

dan wel een wetenschappelijk tijdschrift. In aanvulling op tabel 2.2. die denotatieve kenmerken

van de onderzochte tijdschriften bevat, betreft het hier dus connotatieve tijdschrift-

kenmerken13.

In 4.3.3. wordt ingegaan op de vraag op welke persoonskenmerken de abonneekringen

binnen hetzelfde vakgebied verschillen. Op grond van voorgaande resultaten wordt

aangenomen dat populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers op bepaalde variabelen

systematisch (voor beide vakgebieden) verschillen van het wetenschappelijk georiënteerde

publiek.

4.3.2. Mediumkenmerken
Teneinde inzicht te verwerven in de factoren die een rol kunnen spelen bij de keuze

voor een tijdschriftabonnement, werd de respondenten verzocht de titel waarop zij zijn

geabonneerd te karakteriseren aan de hand van een aantal aandachtsgebieden c.q.

inhoudelijke componenten (tabel 4.3.). Zij vloeien voort uit het vooronderzoek (~ 2.2). Daarbij

werd er naar gestreefd omschrijvingen te selecteren die voor alle lezers betekenisvol zijn,

maar ook discrimineren tussen de vier abonneekringen. Zij betreffen achtereenvolgens: de

behandelde periode (a Um g)'", de benaderingswijze van het vakgebied (h Um o) en het

karakter van het informatie-aanbod (p Um u). Met een cijfer (0-10) gaven respondenten voor

elk aandachtsgebied aan in welke mate de titel er volgens hen aandacht aan besteedt.

Venvacht wordt dat elke abonneekring op grond van inhoudelijke kenmerken een unieke

tijdschriftformule waameemt. Wanneer mocht blijken dat bepaalde kenmerken voor beide

vakgebieden distinctief zijn, kan een onderscheid worden aangebracht tussen populair-

wetenschappelijke en wetenschappelijke tijdschriften.

Tabel 4.3. toont aan dat de vier titels van elkaar afwijken in de mate waarin plaats

wordt ingeruimd voor specifieke aandachtsgebieden. In hoofdstuk een werd reeds gewezen

op het gevaar van spreken over media in brede categorieën, omdat het voorbij gaat aan de

diversiteit van de inhoud (McQuail, 1988: 50; Erëmetsá, 1990: 123). Spreken over Het

tijdschrift doet geen recht doet aan de exteme pluriformiteit van het verregaand gefragmen-

teerde titelaanbod (tabel 4.1). Op grond van tabel 4.3 kan daaraan worden toegevoegd dat

ook aan de interne pluriformiteit wordt voorbij gegaan. Abonnees blijken een gedetailleerd

beeld te hebben van de heterogene tijdschriftinhoud en zijn in staat de tijdschriftformule te

reproduceren. Dit onderstreept het belang van connotatieve kenmerken in communicatie-

onderzoek.
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Tabel 4.3. biedt inzicht in de interne pluriformiteit van de afzonderlijke titels; de scores

variëren aanzienlijk. In aanvulling op tabel 2.2., die betrekking heeft op denotatieve kenmerken

van de tijdschriften, kan op grond van tabel 4.3. een connotatieve beschrijving van de

tijdschriften worden gegeven.

Tabel 4.3: Gemiddelde abonneekringscore op aandachtsgebieden, c.q. inhoudelijke componenten die achtereenvolgens betrekking t~ebben
op de periode (a Um g), de benaderingswijze (h Um o) en het informatie-aanbod (p Um u).

Aandachtsgebied LPW LW GPW GW

a. (L)15 middeleeuwen -(G) algemene geschiedenis 7.59 6.50 5.90 6.38

b. [L) Renaissance -{G) prehistorieloudheid 6.50 6.48 6.38 4.50

c. (L) 18de eeuw -(G) middeleeuwen 5.58 4.99 6.14 5.19

d. (L) 19de eeuw -(G} de nieuwe tijd 5.93 4.92 6.22 6.95

e. (L) eerste helN 20ste eeuw -(G) de nieuwste lijd 5.82 5.49 6.39 7.11

f. (L) iweede helft 20ste eeuw -(G) regionale geschiedenis 5.33 5.05 5.20 3.95

g. actualiteilen 6.B2 5.07 5.54 3.40

h. diverse onderzoekstradities 5.95 5.92 5.88 6.04

i. een specifieke onderzoekstradflie 5.19 5.96 4.83 5.02

j. een algemene benadering 6.10 4.96 6.58 6.09

k. een specialistische benadering 5.95 7.28 5.95 6.47

I. gereputeerde auteurs 6.59 6.75 6.18 6.54

m. beginnende auteurs 4.48 4.43 6.33 4.98

n. een gedegen redadie van de publikaties 7.29 7.20 6.81 7.08

o. IReratuurverwijzingen bij de artikelen 7.12 7.78 6.83 7.43

p. informatie over boeken 6.52 6.59 7.31 8.19

q. intorrnatie over evenementen 7.18 5.12 6.89 4.97

r, inforrnatie over ihema's 5.83 4.78 6.35 5.84

s. inforrnatie over publicisten 5.52 4.t5 6.24 4.91

t. inforrnatie over mijn vakgebied 5.65 5.66 4.64 4.85

u. inforrnatie over oniwikkelingen in de wetenschap 4.94 5.39 5.t 1 5.24

Volgens haar lezers besteedt LPW veel aandacht aan de middeleeuwenr'~ en

actualiteitenr91, maar weinig aan de 18de eeurt~`~ en de tweede helfi 20ste eeuwr'~. Een

gedegen redactie van de publikaties~"~ en literatuurverwíjzingen bij de artikelen~o~ kenmerken

het tijdschrift; beginnende auteurs~m~ en een specifieke onderzoekstraditiel`~ komen weinig aan
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bod. Veel aandacht schenkt LPW aan evenementenrQ~ en boekenrP~, terwijl weinig informatie

wordt verstrekt over ontwikkelingen in de wetenschapr~~ en publicistenrs~.
LW besteedt veel aandacht aan de middeleeuwenre~ en de Renaissancerb~, maar 18de

eeurJ`~ en de 19de eeu~d~ komen minder aan bod. Veel aandacht is er voor literatuur-
verwijzingen bíj de artikelenro~, een specialistische benaderincfk~ kenmerkt het tijdschrift.

Daarentegen is er weinig aandacht voor beginnende auteurs~m~ en een algemene benadering~~
van onderwerpen. LW verstrekt veel informatie over boekenrP~ en het vakgebied`~, maar

publicisterrrs~ en thema s~`~ komen minder aan bod.

Volgens haar lezers besteedt GPW veel aandacht aan de de nieuwste tijdef en de

prehisforie~oudheidb~, maar gaat zij minder in op regionale geschiedenisrn en actualiteiter{ei.
Ook GPW besteedt veel aandacht aan literatuurverwijzingen bij de artikelerfo~ en een gedegen
redactie van de publikatiesl"~, maar weinig aan specifieker'~ of diverse onderzoekstraditiesr"~.
Veel aandacht gaat uit naar informatie over boekenr'~ en evenementen~Q~, terwijl weinig

informatie wordt verstrekt over het vakgebiedr~ of ontwikkelingen in de wetenschapr~~.
GW besteedt veel aandacht aan de nieuwste~ef en de nieuwe tijdd~, maar weinig aan

actualiteitenr81 en regionale geschiedenisrn. Er is veel aandacht voor literatuuiverwijzingen bij
de artikelen~o~ en een gedegen redactie van de publikaties`"~, terwijl noch beginnende
auteurs~m~, noch een specifieke onderzoekstraditié'~ veel aandacht krijgen. Ruime aandacht
is er voor informatie over boekenrP~ en thema'sr`~, maar weinig informatie wordt verstrekt over
het vakgebied`~ en over publicisten~s~.

Uit een middeling van de scores over de vier abonneekringen blijkt dat de minste

aandacht van de vier tijdschriften uitgaat naar beginnende auteursrm~ (5.06) en ontwikkelingen
in de wetenschapr~~ ( 5.17)16. Volgens de lezers besteden de tijdschriften de meeste aandacht

aan literatuurverwijzingen bij de artikeler~o~ ( 7.29), informatie over boeken"~ ( 7.15) en een
gedegen redactie van de publikaties~"~ (7.10).

Tabel 4.4: Distinctieve aandachisgebieden uit tabel 4.3. (Scheffe 5.01)

LPW LW GPW GW

LPW a-d-9-Í-q-r-s a-9 a-b-q
LW k k-o b-f-g
GPW m-p c-d-e-j-m-p-q-r-s b-c-f-g-m-q-s
GW d-e-f-g-p d-e-j-p-r d-p

Leesvoorbeeld bii tabel 4.4: LW besteedt significant meer aandacht dan LPW aan een specialis6sche benaderinf~
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Ten slotte wordt ingegaan op distinctieve aandachtsgebieden; kenmerken op grond

waarvan een onderscheid wordt aangebracht tussen de twee of ineer titels. Naar verwachting

discrimineren bepaalde aandachtsgebieden voor beide vakgebieden tussen populair-

wetenschappelijke en wetenschappelijke tijdschriften. Tabel 4.4. bevat de aandachtsgebieden

die discrimineren tussen de abonneekringen.

Tabel 4.4. leert dat een aantal aandachtsgebieden niet discrimineert tussen de titels.

Opmerkelijk is dat de aandacht voor diverséh~ dan wel een specifieke onderzoekstraditie~'~ niet

discrimineert tussen de titels; dit aandachtsgebied zou immers kunnen samenhangen met het

onderscheid tussen populair-wetenschappelijke en wetenschappelijke tijdschriften. Voorts blijkt

dat de aandacht voor gereputeerde auteurs~'~, een gedegen redactie van de publikatiesr"~ en

de aandacht voor informatie over het vakgebied'~ niet discrimineren. Op grond van deze

kenmerken kan dus geen onderscheid worden aangebracht tussen de vier titels.

Het onderscheíd tussen wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke tijdschriften

laat zich formuleren in drie aandachtsgebieden. In beide vakgebieden geldt dat populair-

wetenschappelijke tijdschriften significant meer aandacht besteden aan actualiteitenr9~,

informatie over evenementenr'~ en publicistenrs~.

Ten aanzien van het verschil tussen de geschiedkundige en de letterkundige titels leert

tabel 4.4. dat beide geschiedkundige tijdschriften significant meer informatie over boekenr'~
verstrekken.

Ten slotte blijken drie tijdschrifttitels zich ten aanzien van één aandachtsveld te
onderscheiden van de andere titels. LPW besteedt significant meer dan de andere titels

aandacht aan de middeleeuwer{'~, GPW onderscheidt zich van de rest door de aandacht voor

debuterende auteurs`m~". GW blijkt meer dan de overige titels aandacht te schenken aan de
nieuwe tijdd~. Juist dit zijn de inhoudelijke kenmerken die het tijdschrift onderscheiden van

andere titels.

Voor de volledigheid wordt ingegaan op de nog niet besproken aandachtsgebieden,

die uitsluitend tussen twee titels discrimineren. LPW onderscheidt zich van LW door de
algemene benadering~~ en voorts vanwege de ruimere aandacht voor de middeleeuwer{ef, de

19de eeuwrd~ en thema s~'~. LW onderscheidt zich van LPW door de specialistische
benaderingrk~. GPW onderscheidt zich van GW door de hogere mate van aandacht voor

prehistorieloudheidb~, middeleeuwen"~, regionalegeschiedenis~n en beginnende auteursrm~. GW

besteedt meer GPW aandacht aan de nieuwe tijdd~ en verstrekt meer informatie over
boekenr'~.

81



Samenvattend blijkt het verschil tussen de populair-wetenschappelijke en weten-

schappelijke titels niet te schuilen in het aantal behandelde onderzoekstradities, de reputatie

der publiásten, de redactie van de publikaties of de hoeveelheid informatie die het over het

vakgebied verschaft, maar juist in de grotere aandacht van populair-wetenschappelijke

tijdschriften voor actualiteiten, evenementen en publiásten. Voorts verstrekken de geschied-

kundige tijdschriften meer informatie over boekenro~ dan de letterkundige titels.

4.3.3. Persoonskenmerken

In 2.6 bleek dat de vier abonneekringen aanzienlijk verschillen op legio persoons-

kenmerken. Hieruit werd de gevolgtrekking afgeleid dat bij de analyses rekening moet worden

gehouden met een sterk hoofdeffect Abonneekring. Binnen elk van de twee vakgebieden

beschikken beide abonneekringen over hetzelfde aanbod van tijdschriften. Binnen dit aanbod

verkozen de lezers verschillende titels. Dit onderzoek onderscheidt een populair-weten-

schappelijk en een wetenschappelijk georiënteerd publiek. In 4.2.3. bleek dat wetenschappe-

lijke lezers naast de keuze voor hun wetenschappelijke tijdschrift zich ook anders informeren

dan populair-wetenschappelijke lezers. In deze paragraaf wordt onderzocht welke persoons-

kenmerken samenhangen met de wetenschappelijke oriëntatie van de lezer. Daartoe worden

in beide vakgebieden afzonderlijk de persoonsvariabelen van beide abonneekringen

vergeleken. Persoonskenmerken die in beide vakgebieden discrimineren, worden geïnter-

preteerd als potentiële determinanten van wetenschappefijk oriëntatie.

Lezers van wetenschappelijke tijdschriften zullen naar verwachting een grotere

professionaliteit bezitten. De verschillen in de wetenschappelijk oriëntatie zullen zich met name

manifesteren in persoonskenmerken die de relatie met het vakgebied betreffen. Hieronder

volgt eerst per vakgebied een vergelijking van de twee abonneekringen. Daarna wordt

ingegaan op verschillen die voor beide vakgebieden discrimineren tussen de abonneekringen.

Tabel 4.5. bevat de persoonskenmerken die significant discrimineren tussen de

abonneekringen binnen minstens één vakgebied. Drie persoonskenmerken discrimineren in

geen der vakgebieden tussen de abonneekringen, t.w. de omschrijving van de interesse'B,

het aantal naslagwerken dat men bezit en informatiebehoefte (zie ook 2.6. en bijlage 2 tabel

2.P.). Deze persoonskenmerken zijn niet in tabel 4.5. opgenomen.
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Tabe14.5: Persoonskenmerken van popu4tir-wetenschappelijk en wetenschappeijk georiénteerde lezers (Pearson ~! t-Value, df. en (2-Tai~
Prob). Alkien discriminerende persoonskenmerken (p c.Ot) zijn gegeven.

Letterkunde Geschiedkunde

geslacht X2 - 16.3 df. - 1 p c.00 xT - B.1 df. - 1 p c.00

woonsituatie ~- 17.4 df. - 5 p c.00

dageijkse fwofdbezigheid x2 - 13.8 df. - 4 p c.00 ~-16.4 df. - 4 p c.00

opleidingsniveau x~ - 29.9 df. - 4 p c.00 ~- 47.6 df. - 4 p c.00

docent x2 - 43.9 df. - 1 p c.00 x~ - 34.4 df. - 1 p c.00

doceemiveau ~- 29.5 df. - 5 p c.00

netto inkomen X' - 25.8 df. - 5 p c.00 ~- 21.8 df. - 5 p c.00

leeftijd t--2.80 df. - 299 p-.005

vakopleiding x' - 29.6 df. -1 p c.00 X1- 98.4 df. -1 p c.00

beroepamatge betrokkenheid X' - 45.8 df. - 1 p c.00 ~- 75.3 df. - 1 p c.00

adiviteiien ~- 18.1 d(. - 1 p c.00

publikatiegeschiedenis ~- 64.3 di. -1 p c.00

interessekazakterisering 7~ - 14.6 df. - 2 p c.00

speáalismetypering ~- 29.0 df. - 3 p c.00

interesseperiode t--3.11 df. - 280.50 p-.002

abonnementsacquisflie x' - 43.5 df. - 1 p c.00 ~- 64.4 df. - 1 p c.00

abonneetrouw t--12.62 df. - 297 p-.000 t--6.29 df. - 291.40 p-.000

aantal vaktijdschriftabonn. t--7.07 df. - 224.38 p-.000

omvang boekenbezit t--4.89 df. - 211.23 p-.000

leestijd per dag t--3.88 df. - 285.05 p-.000

leestijd tijdschrih per dag t- 3.54 df. - 263 p-.000

De twee letterkundige abonneekringen vettonen significante verschillen ten aanzien

van leeftijd en geslacht, hun dagelijkse hoofdbezigheid, hun hoogst afgeronde opleiding, het

aantal docenten onder de respondenten en het netto maandinkomen. Het aantal abonnees

dat een opleiding genoot op het vakgebied verschilt tussen beide abonneekringen eveneens

significant. Tevens verschilt de samenstelling van de abonneekringen qua beroepsmatige

betrokkenheid bij het vakgebied en het aantal jaren dat men reeds in dat vakgebied is

geïnteresseerd. Ook verschillen de twee letterkundige abonneekringen in het aantal personen

dat zich tijdens de opleiding abonneerde (abonnementsacquisitie), het aantal jaren dat men

is geabonneerd (abonneetrouw) en de leestijd die men per dag aan het onderzochte tijdschrift
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besteedt. Ten aanzien van de overige persoonskenmerken bleken de letterkundige

abonneekringen niet significant te verschillen's.

De geschiedkundige abonneekringen verschillen significant qua geslacht, de

woonsituatie, de dagelijkse hoofdbezigheid, de hoogst afgeronde opleiding, het aantal

docenten en het doceemiveau, en het netto maandinkomen. Tevens blijkt de opleiding op

vakgebied een verschil op te leveren, evenals de beroepsmatige betrokkenheid bij het

vakgebied. Ook ten aanzien van de activiteiten naast het tijdschriftlezen, de publikatie-

geschiedenis, de interessekarakterisering en de specialismetypering verschillen de

abonneekringen significant. De geschiedkundige abonneekringen vertonen voorts verschillen

betreffende abonnementsacquisitie, de abonneetrouw, het aantal vaktijdschriftabonnementen

en de omvang van het boekenbezit. Ook voor wat betreft de gemiddelde leestijd per dag

vertonen de twee geschiedkundige abonneekringen significante verschillen. Geen verschillen

werden gevonden ten aanzien van de overige persoonskenmerken.

Welke persoonskenmerken hangen nu samen met de wetenschappelijke oriëntatie van

de lezer en zijn relevant met betrekking tot de keuze voor een populair of een wetenschappe-

lijk tijdschrift? In beide vakgebieden blijken wetenschappelijke tijdschriften meer door mannen

dan door vrouwen te worden gelezen; zij hebben vaker een (deeltijd)betrekking dan de

populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers. Voorts blijken wetenschappelijke lezers hoger

opgeleid, hetgeen zich o.m. manifesteert in het aantal gepromoveerden en het relatief grote

aantal studerenden bij de populair-wetenschappelijke abonneekringen. In beide vakgebieden

bevinden zich onder de wetenschappelijke abonneekringen meerdocenten. Wetenschappelijke

lezers blijken globaal genomen meer te verdienen en zich voorts van populair-wetenschappe-

lijke lezers te onderscheiden doordat ze vaker een relevante opleiding genoten en vaker

beroepsmatig betrokken zijn bij het vakgebied. Zij abonneerden zich vaker tijdens opleiding

en blijken ten slotte langer geabonneerd op het tijdschrift.

Drie persoonskenmerken bleken noch tussen letterkundigen noch tussen geschied-

kundigen verschillen op te leveren. Lezers van populair-wetenschappelijke en wetenschappe-

lijke tijdschriften verschillen dus niet ten aanzien van hun interesse-omschrijving, de

informatiebehoefte, en het aantal naslagwerken dat zij bezitten.

4.4. Samenvatting
Het tijdschriftenlandschap kan op diverse wijzen worden gecategoriseerd; elke indeling

van het tijdschriftenaanbod hanteert arbitraire criteria en definities. In dit hoofdstuk wordt

ingegaan op de wijze waarop de abonneekringen omgaan met een specifiek deelsegment van

het (extern) pluriforme tijdschriftenaanbod; centraal staat het aantal tijdschriften waarop men
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is geabonneerd en de verschillen tussen de titels. Evenals in hoofdstuk drie worden een

kwantitatieve en een kwalitatieve component onderscheiden, die afzonderlijk worden

behandeld. De vraag luidt hoe abonneekringen die verschillen qua wetenschappelijke

oriëntatie hetrelfde titelaanbod beoordelen.

Allereerst werd het titelaanbod in beide vakgebieden geïnventariseerd en werd
bekeken op welke titels de lezers zijn geabonneerd. De resultaten wijzen uit dat, net als op
het macroniveau, de respondenten meerdere informatiebronnen raadplegen; het abonnement
wordt gecombineerd met andere titels. Het tijdschrift bezit dus geen opiniemonopolie, maar
vormt één bron temidden van meerdere tijdschrifttitels; dit maakt tijdschriften als informatie-
bron complementair.

Kwantitatieve verschillen in tijdschriftconsumptie tussen de abonneekringen hangen

samen met vakgebied en wetenschappelijke oriëntatie. Geschiedkundigen zijn vaker dan

letterkundigen geabonneerd op intemationale en regionale tijdschriften. Evenals op
macroniveau blijkt deze beroepsgroep zich dus te onderscheiden van letterkundigen in de
wijze waarop zij zich informeert. Wetenschappelijk georiënteerde lezers bezitten significant

meer vaktijdschriftabonnementen; zij combineren hun abonnement dus vaker met andere

titels. Niettemin blijken alle abonneekringen evenveel tijd te besteden aan vaktijdschriften; elke
abonneekring reserveert ongeveer hetzelfde tijdbudget. Dit leidt tot de conclusie dat

wetenschappelijk georiënteerde tijdschriftlezers zich breder informeren, maar wellicht minder
tijd aan afzonderlijke titels besteden dan populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers.
Wetenschappelijk georiënteerde lezers hanteren een ander patroon van informatieverwerving
dan populair-wetenschappelijk georiënteerde tijdschriftlezers. Dat het aantal abonnementen

niet samenhangt met de leestijd die men aan vaktijdschriften besteedt, bevestigt het eerder
uitgesproken vermoeden dat kwantitatieve indicatoren geen informatie verschaffen over
kwalitatieve aspecten van mediumconsumptie. De leestijd biedt geen inzicht in de wijze
waarop deze tijd wordt doorgebracht.

Lezers beoordelen het pluriforme tijdschriftaanbod en bepalen hun keuze voor één of

meerdere titels. Het is aannemelijk dat de keuze voor een specifieke titel (mede) is gebaseerd
op de interne pluriformiteit van deze titel. Daarom werd de perceptie van de tijdschrifttitels

onderzocht. Aan de hand van uit het vooronderzcek gedestilleerde aandachtsgebieden
(inhoudelijk componenten) werd elke titel beschreven en werden connotatieve verschillen

tussen de titels geinventariseerd. De resultaten wijzen uit dat geschiedkundige tijdschriften
significant meer informatie over boeken verstrekken dan de letterkundige titels (tabel 4.3.).
Relateren we dit aan de resultaten van hoofdstuk drie (tabel 3.7.), dan blijken geschied-
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kundigen zich met name via tijdschriften over boeken te informeren, terwijl letterkundigen dat

juist via boeken en naslagwerken doen.

Het verschil tussen de populair-wetenschappelijke en wetenschappelijke tijdschriften

schuilt in de grotere aandacht van populair-wetenschappelijke tijdschriften voor actualiteiten,

evenementen en publicisten. Dit biedt een precisering van de connotatieve typering van het

tijdschrifl in 3.3.2: de aandacht voor actualiteiten, evenementen en publicisten blijken

kenmerken die met name van toepassing zijn op populair-wetenschappelijke tijdschriften.

Ten slotte is nagegaan welke persoonsvariabelen samenhangen met de weten-

schappelijke oriëntatie van de lezer. Deze zijn mogelijk relevant met betrekking tot de keuze

voor een populair dan wel een wetenschappelijk tijdschrift. Omtrent deze verschillen werd

verwacht dat ze de mate van professionaliteit betreffen. Er bleek geen relatie tussen

wetenschappelijke oriëntatie en de omschrijving van de eigen interesse, de informatiebehoefte,

en het aantal naslagwerken dat men bezit. In beide vakgebieden worden wetenschappelijke

tijdschriften meer gelezen door mannen, die vaker een (deeltijd)betrekking hebben dan bij de

populair-wetenschappelijk georiënteerde lezers het geval is. Voorts blijken lezers van

wetenschappelijke tijdschriften hoger opgeleid, hetgeen zich o.m. manifesteert in het aantal

gepromoveerden en het relatief hoge aantal studerenden onder lezers van populair-

wetenschappelijke tijdschriften. De wetenschappelijk georiënteerde lezers onderscheiden zich

voorts door een groter aantal docenten, het hogere inkomen, hun beroepsmatige betrokken-

heid bij het vakgebied en het feit dat zij vaker een relevante opleiding genoten. Zij

abonneerden zich vaker tijdens opleiding op het tijdschrift, en bleken ten slotte langer

geabonneerd op het tijdschrift. Deze resultaten suggereren dat populair-wetenschappelijk

georiënteerde lezers veelal niet bij het vakgebied in kwestie zijn betrokken. Wetenschappelijk

georiënteerde lezers zijn dat wel.

Eindnoten hoofdstuk 4

1. Samenwerkingsverband voor het Uitvoeren van Multi Media Onderzoek

2. Uitspraken op microniveau zijn bij een bevolkingsonderzoek vrijwel onmogelijk
vanwege het kleine aantal respondenten dat dezelfde artikelen leest.

3. De meeste definities stellen een verschijningsfrequentie van minimaal 3 à 4 maal per
jaar als criterium. Op dit arbitraire criterium vormen Chrysallis; tweeiaarliiks tijdschrift
over Kunst en Literatuur, en het in 1994 opgerichte Filter,~ halfiaarliiks tijdschriR voor
verialen en vertaalwetenschap een uitzondering. Cruciaal is dus een minimale
verschijningsfrequentie van twee keer per jaar; dit onderscheidt tijdschriften van
jaarverslagen. Over de maximale verschijningsfrequentie zijn de definities nogal
eenduidig.
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4. Van den Brink (1987: 353) noemt dit dus publiekstijdschriften.

5. NOTU (1993: 28) NOTUjaarverslag 1992 met tíjdsbeeld 1993, 's-Graveland.

6. NOTU-brochure: De tijdschriften van Nederland, 's-Graveland, 1992.

7. De resultaten van tabel 4.1 lijken een lijsteffect te suggereren (de eerstgenoemde titels
worden het meest gelezen). Hiervan is geen sprake, daar de in de vragenlijsten
genoemde titels werden geroteerd.

8. Er zijn dus zeven missing values bij abonneekring LPW. Een nadeel van schríftelijke
enquëtes is dat men, voordat de respondent de vragenlijst retourneert, niet kan
controleren of alle vragen compleet zijn ingevuld.

9. De volledige titel van dit tijdschrift is Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge-
schiedenis der Nederlanden

10. Deze variabele is gemeten op rationiveau, zodat het gemiddelde kan afwijken van een
middeling van de resultaten in tabel 4.1. Die resultaten werden immers verkregen
middels een niet uitputtende selectieve checklist.

11. Dit is een sommering van het aantal minuten dat men per dag aan het onderzochte
tijdschrift besteedt en de tijdsbesteding aan andere vaktijdschriften (bijlage 2, tabel
2.S.).

12. Distinctieve aandachtsvelden worden in tegenstelling tot hoofdstuk drie besproken
onder mediumkenmerken, omdat de abonneekringen hier vier verschillende titels
beoordelen. Er kan dus niet worden bepaald of de toegekende score samenhangt met
persoonskenmerken.

13. In tegenstelling tot ?~ 3.3. betreft het hier kenmerken die betrekking hebben op de
inhoud van de vier tijdschrifttitels. In ~ 3.3. ging het om inhoudelijke kenmerken van
mediumcategorieën.

14. De indeling in historische periodes verschilt voor beide vakgebieden. In de vragenlijst
werden periodes opgenomen, zoals het tijdschrift die hanteert.

15. Omdat de periode-indelingen binnen beide disciplines niet parallel lopen, moest in de
enquêtes een onderscheid worden aangebracht tussen letterkunde {L} en geschied-
kunde {G}.

16. Aandachtsgebied f(4.88) wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat letterkundigen
en geschiedkundigen respectievelijk oordeelden over de tweede helft20ste eeurJ~ en
lokale~regionale geschiedenis'~.

17. Vgl. Komrij (1990): (...) Spiegel Historiael, - een blad dat voomamelijk ruimte biedt aan
jonge nog niet zo heel oude historici.

18. In tegenstelling tot de karakterisering die respondenten van hun interesse gaven
(enquêtevraag 24.2), discrimineerde de omschrijving van hun interesse (enquêtevraag
24.3) niet.
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19. Eerder in dit hoofdstuk werd m.b.t. het aantal abonnementen op vaktijdschriften
gesteld dat LPW en LW marginaal significant verschillen (t. Value --1.85; df. - 300;
2-Tail Prob. -.065). In tabel 4.5 zijn echter louter significante verschillen (p 5.05)
opgenomen.
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5. MEDIUMCONSUMPTIE OP MICRONIVEAU

5.1. Inleiding
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de inteme pluriformiteit van tijdschriften: de

mediumconsumptie op microniveau staat centraal. Ook op micronivau kan onderscheid

worden aangebracht tussen medíumconsumptie in kwantitatief opzicht (mate van aandacht:

hoeveel leest men?) en mediumconsumptie in kwalitatief opzicht (aard van de keuze: wat leest

men?). Zowel hoeveelheid als aardvan het gelezene variëren; vermoedelijk kan van patronen

gesproken worden. Deze leespatronen staan in dit hoofdstuk centraal. Zij zijn het resultaat van

selectiestrategieën die lezers hanteren. Nagegaan wordt welke mediumkenmerken en

persoonskenmerken hierin een rol spelen.

De centrale vraag van dit hoofdstuk luidt: wordt het lezen van tijdschriften gekenmerkt

door vaste patronen? Het kwantitatieve aspect van deze vraag heeft betrekking op de

volgende onderzoeksvragen:

- Hoe wordt de leesintensiteif van tijdschriften bepaald? Welke mogelijkheden biedt de

gangbare operationalisatie om de consumptie van de heterogene tijdschriftinhoud te

reconstrueren (5.2.1.)?

- Wat is het leesvolumevan de diverse tijdschriften; welke titels worden het intensiefst gelezen
(5.2.2.)?

- Is de perceptie van tijdschriftkenmerken relevant voor het leesvolume (5.2.2.)?

- Welke persoonskenmerken hangen samen met leesvolume (5.2.3.)?

De kwalitatieve component (5.3.) leidt tot de volgende onderzoeksvragen:
- In welke mate selecteren enlof elimineren recipiënten informatie? Welke factoren spelen in

dat proces een rol? (5.3.1.)?

- Wordt tijdschriftconsumptie gekenmerkt door vaste leespatronen? Zo ja, hoe kunnen die
leespatronen worden getypeerd (5.3.1.)?

- Welke kenmerken zijn van belang bij de keuze voor een specifiek artikel (5.3.2.)?

- Welke persoonskenmerken zijn relevant voor de manier waarop men tijdschriften leest

(5.3.3.)?

Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten hoe men de tijdschriften leest, worden

vijf verschillende leesmaten onderscheiden (dit wordt beargumenteerd in 5.2.1.). De eerste

drie leesmaten hebben betrekking op de gelezen hoeveelheid van het tijdschrift, de overige

twee op de (geselecteerde) artikelen. De gangbare operationalisatie van leesintensiteit vormt

het uitgangspunt:
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1. Leesintensiteit De hceveelheíd die een lezer van een bepaald medium leest ín relatie

tot de gehele inhoud of omvang (NOTU, 1991: 2). Dit is een ongewogen schatting van de

gelezen hceveelheid van een tijdschrift uitgedrukt in procenten.

2. Gewogen leesintensiteit. geschatte leesintensiteit gecorrigeerd voor de omvang van

de afzonderlijke artikelen in uitgedrukt procenten.

3. Leesvolume: de feitelijk gelezen hoeveelheid van het tijdschrift uitgedrukt in woorden.

In tegenstelling tot de andere maten is leesvolume een absolute leesmaat.

4. Leesproportie: de (verbaal) geschatte gelezen hoeveelheid van een artikel uitgedrukt

in procenten.

5. Gemiddelde leesproportie van geselecteerde artikelen: gemiddelde leesproportie van

de geselecteerde artikelen uitgedrukt in procenten'.

5.2. Mediumconsumptie kwantitatief

5.2.1. Inleiding

Om mediumconsumptie op microniveau te kunnen kwantificeren, is een betrouwbaar

en valide meetinstrument onontbeerlijk. Hoewel meting van leesintensiteit eerder uitzondering

is dan regel, zijn in het verleden diverse methoden ontwikkeld om de intensiteit van het

contact met printmedia te meten. Om te bepalen hoe intensief een tijdschrift wordt gelezen,

kan men een indirecte en een directe benaderingswijze volgen (Brown, 1990: 127). Er bestaan

drie mogelijkheden om dat op indirecte wijze te doen.

a. Acquisitiekanaal: lezers die zelf hun tijdschrift kopen, besteden meer tijd aan het

medium. Zij lezen meer dan zij die op andere wijze een tijdschrift verwerven. De indicator

acquisitiekanaal heeft het nadeel dat buitenshuis lezen vaak wordt onderschat.

b. Leesplaats centraal staat de plaats waar men het tijdschrift leest. Buitenshuis lezen,

of ineer nog lezen in publieke instellingen, wordt echter onderschat.

c. Leestijd. hoeveel tijd werd aan het blad besteed? Het nauwkeurig schatten van de

leestijd is een probleem; 'zware' lezers overschatten hun leestijden, terwijl infrequente lezers

juist onderschatten. Bovendien bleek in hoofdstuk vier dat leestijd geen informatie verschaft

over kwalitatieve aspecten van mediumconsumptie.

Onder de directe benadering schaart Brown twee indicatoren:

d. Leesfrequentie: Volgens Brown is dit een directe indicator van de intensiteit van het

contact met printmedia. Echter, één leesmoment kan van korte of lange duur zijn, en dus

zowel betrekking hebben op één pagina als op een heel artikel. Leesfrequentie verstrekt geen

nauwkeurige informatie over de leesintensiteít en is dus eigenlijk een indirecte indicator.
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e. LeesintensiteiF. het aantal pagina's (het volume) van een tijdschrift dat wordt gelezen.

Volgens Brown zijn respondenten in staat nauwkeurig het aantal gelezen pagina's te schatten.

Van de vijf genoemde indicatoren worden acquisitiekanaalen leesplaats in deze studie

buiten beschouwing gelaten. Aangezien het onderzoek zich richt op abonnees, is het

acquisitiekanaal voor elke lezer gelijk. Tevens werden alleen particuliere abonnementen in het

onderzoek betrokken (?~ 2.3). Ook de leesplaats zal daarom voor vrijwel alle lezers hetzelfde

zijn (zij lezen het tijdschrift thuis). Om inzicht te krijgen in de verkieslijke wijze om tijdschrift-

consumptie te meten, wordt hieronder dieper ingegaan op de drie resterende indicatoren

(leestijd, leesfrequentie en leesintensiteit).

5.2.1.1. Leestijd: ook tegen schattingen van leestijd kunnen bezwaren worden

aangetekend (zie o.m. Cebuco, 1985; Te Pas, 1987; Van der Linden, 1989: 12; Brown, 1990:

156) waarvan er hier enkele volgen2. In hoofdstuk vier kwamen leestijdschattingen aan de

orde. Geconcludeerd werd dat leestijd geen duidelijkheid verschaft over kwalitatieve aspecten

van mediumconsumptie. Erëmetsá (1990: 124, 184) wijst er op dat leestijd wordt beïnvloed

door de hoeveelheid vrije tijd en de leessnelheid. Brown ten slotte zegt dat 'zware' lezers

geneigd zijn hun leestijd schromelijk te overschatten, terwijl infrequente lezers deze juist

onderschatten.

Evenals de gebruiksfrequentie blijkt leestijd als indicatorvoor intensiteit van het contact

met printmedia niet optimaal: de leessnelheid van recípiënten varieert en dezelfde leestijd kan

zowel betrekking hebben op een kleine hoeveelheid aandachtig verwerkte informatie als op

een grote hoeveelheid minder aandachtig verwerkte informatie.

5.2.1.2. Leesfrequentie: in hoofdstuk drie werd de mediumgebruiksfrequentie geschat

op een verbale vijfpuntsschaal. De gebruiksfrequentie van negen media werd bestudeerd. Een

nadeel van de gehanteerde indicator is dat hij geen informatie verschaft over de hoeveelheid

tijd eNof verwerkte informatie (één mediumcontact kan kort of lang duren).

5.2.1.3. Leesintensiteit: de derde mogelijkheid om mediumconsumptie op microniveau

te kwantificeren bestaat uit schattingen van de hoeveelheid gelezen informatie. In tijdschrifton-

derzoek geldt leesintensiteit als nauwkeurigste maat voor mediumconsumptie. De NOTU

definieert leesintensiteit als volgt: De hoeveelheid die een lezer van een bepaaldmedium leest

in relatie tot de gehele inhoud of omvang (NOTU, 1991: 2). In het tweejaarlijks uitgevoerde
Nationaal Onderzoek Jongerenbladen (VNU, 1989), een grootschalig bereiksonderzoek naar

jongerentijdschriften wordt leesintensiteit voor elke titel geoperationaliseerd met de vraag:
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Wil je mij aan de hand van deze kaart zeggen hoe je (titel xJ gewoonlijk leest of inkijkt?

O vrijwel helemaal ~ de helft t] een enkel stuk

O grotendeels ~ nauwelijks

Deze operationalisatie roept kanttekeningen op die enerzijds de vraagstelling zelf

betreffen en anderzijds de betrouwbaarheid van leesintensiteit aangaan, wanneer deze in één

schatting wordt bepaald voor het hele tijdschrift. Hieronder wordt nader op deze twee kwesties

ingegaan.

5.2.1.4. Leesintensiteit: vraagstelling en antwoordcategorieën: in bovenstaande

vraagstelling worden 'lezen' en 'inkijken' niet nader gespecificeerd. Het is onduidelijk of

respondenten beseffen dat (...) alle contacten met het blad (lezen, doorbladeren en vluchtig

inzien) als 'lezen' [moeten] worden gehonoreerd (Den Boon 8 Van Niekerk, 1992: 41).

Bovendien is de vraagstelling ambigu: de stam van de vraag heeft betrekking op de wijze

waarop (hoe) wordt gelezen, maar de antwoordcategorieën hebben betrekking op hoeveelhe-

den (hoeveel?).

Een zwaarwegender kanttekening bij bovenstaande vraagstelling betreft de

antwoordcategorieën. De antwoordmogelijkheden van een geprecodeerde vraag moeten

mediagebruikers opdelen in groepen met échte verschillen tussen de groepen, maar moeten

homogeniteit binnen de groepen nastreven (Brown, 1990: 126). In de bovenstaande formule-

ring vertonen de antwoordcategorieën vrijwel helemaal en grotendeels enerzijds, en een enkel

stuk en nauwelijks anderzijds in zekere mate overlap. Brown (1990) geeft drie alternatieven

voor de meting van leesintensiteit.

a. de Verbale Allensbach schaal (VAS) (zie tabel 5.1): op een verbale vijfpuntsschaal

schat de respondent de hoeveelheid die hij of zij van een tijdschrift heeft gelezen. De

antwoordcategorieën sluiten elkaar uit. Dit (gesloten) vraagtype is minder belastend voor

respondenten dan open vraagtypen vanwege (...) the precisely prescribed response

expectations (Dillman, 1978: 90). Deze schaal leent zich goed voor statistische berekeningen.

De juiste codering ten behoeve van deze berekeningen is echter een probleem; hieronder

wordt daar nader op ingegaan.

b. de numerieke schaat de respondent schat hoeveel procent van het tijdschrift is gele-

zen. In theorie is dit vraagtype zeer nauwkeurig. Deze nauwkeurigheid manifesteert zich

echter alleen bij open vraagstelling (met geprecodeerde antwoordcategorieën meet men

immers niet op rationiveau)3. Een nadeel van een open vraagstelling is dat zij belastend is

voor respondenten (Dillman, 1978: 88).
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c. de pictogrammenschaal: met pictogrammen wordt aangegeven hoeveel van een

tijdschrift gelezen ís. De pictogrammenschaal is het gemakkelijkst te begrijpen voor respon-

denten, en derhalve het minst belastend.

Welke van deze schalen is nu het meest geschikt om leesintensiteit te meten?

Allereerst blijkt de pictogrammenschaal slechts ín beperkte mate te discrimineren tussen

lezers (Brown, 1990: 143). Omdat in dit hoofdstuk verscheidenheid op microniveau centraal

staat, wordt deze schaal verder buiten beschouwing gelaten. Bij de overblijvende schalen zal

de keuze mceten berusten op een afweging van de voor- en nadelen van een geprecodeerde

vraagstelling (VAS) of een open numerieke schaal.

Gramse (1984: 315) vergeleek numerieke schattingen van leesintensiteít met

schattingen op de VAS. Beide schattingen werden gevalideerd door per double spread

(dubbelpagina) te verifiëren wat men bekeken had. Hij concludeert aangaande de VAS:

Evidently 'reading thoroughly or looking at carefully' determines the reading about which

respondents answer the question. Gramse's werkwijze geeft aanleiding tot enige kanttekenin-

gen.

Gramse's validering van de schattingen bestond uit het doorbladeren van het tijdschrift,

waarbij per dubbelpagina de vraag werd gesteld of inen deze had ingezien (jalnee). Nuttiger

is het om proportieschattingen per redactionele bijdrage te bevragen. Een tijdschrift wordt

immers niet per dubbelpagina, maar veeleer per afgebakend onderwerp (artikel) waargeno-

men. Wanneer dat onderwerp niet aanspreekt, wordt het integraal overgestagen: de lezer

'vefiuist' naar een volgend artikel. Erëmetsá (1990: 124) stelt dat (...) the unit of ineasure-

ment, e.g. a media group, a medium or content should be specified so that it makes sense

to respondents. Het verdient derhalve voorkeur de meeteenheid te laten overeenkomen met

een voor de respondent zinnige cognitieve waarnemingseenheid (het artikel)".

De tweede kanttekening betreft de door Gramse gebruikte vraag naar het wellniet

lezen van een dubbelpagina. Proportieschattingen bieden een grotere nauwkeurigheid dan

een dichotome variabele.

Uit een valideringsstudie (Van de Leur, 1994: 53) blijkt dat het gebruik van de verbale

antwoordcategorieën van de VAS respondenten aanzet tot een grotere nauwkeurigheid dan

een open numerieke schaal. De numerieke schaal zette tijdschriftlezers aan tot extreem hoge

eNof lage proportieschattingen; zij bleek derhalve slechts schijnbaar nauwkeurig. De VAS

discrimineert beter tussen verschillende lezers. Dit bevestigt dat (...) goed geprecodeerde

vragen (...) in een survey de voorkeur verdienen boven open vragen (Albinski, 1972: 92).

Eerder werd er op gewezen dat de VAS minder belastend is voor respondenten. Om
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genoemde redenen werd bij de reconstructie van het feitelijke leesgedrag voorkeur gegeven

aan de VAS.
In wezen is de VAS een antwoordschaal met gelijkschijnende intervallen. Zij houdt het

midden tussen een ordinale en intervalschaal. Van derZwan 8~ Verhulp (1980: 747) bespreken

technieken ter 'opwaardering' of 'verrijking' van dergelijke schalen; getracht wordt een qua

meting hoger schaalniveau te bereiken. De VAS leent zich voor een dergelijke opwaardering

ten behoeve van statistische bewerkingen. De juiste codering is echter niet evident. Immers,

wanneer aan de antwoordcategorieën de scores 1000~0, 75oIo, 500~0, 250~o en 0'Io wordt

toegekend, krijgen (bijna) helemaal en (bijna) niets respectievelijk een te hoge en een te lage

score. Gramse ( 1984) vergelijkt de VAS met de numerieke schaal. Hij geeft echter niet aan

hoe hij de verbale antwoordcategorieën codeert tot percentages, teneinde die met de

numerieke schaal te kunnen vergelijken. Tennstëdt 8 Hansen ( 1982) en Brown ( 1990) bieden

evenmin uitsluitsel. Dit coderingsprobleem verdient daarom enige aandacht.

Bij de toekenning van numerieke waarden aan de verbale antwoordcategorieën van

de VAS (...) moeten we uitgaan van een bepaalde frequentieverdeling van de respondenten
op het continuum. Het meest voor de hand ligt de bekende normaalverdeling (Swanborn,
1982: 100). Elke leesproportieschatting op de VAS staat dus voor een metrische waarde op

een normaal verdeeld interval tussen 0 en 100. De antwoordcategorieën corresponderen dus
met achtereenvolgende stukken van het continuum (Swanborn, 1982: 97). De verdeling van

het continuum van 0'~o tot 100oIo in achtereenvolgende intervallen, is in wezen arbitrair, maar

moet optimaal corresponderen met de VAS. Voor elk (normaal verdeeld) interval van het

continuum geldt dat de mate waarin wordt overschat, evenredig is aan de mate waarin wordt
onderschat. Dit impliceert dat binnen elk interval de over- en onderschattingen elkaar

opheffen. Het middelpunt van elk interval vormt dus de juiste numerieke waarde. Deze moet
aan de verbale antwoordcategorie worden toegekend.

De VAS kent vijf antwoordcategorieën (tabel 5.1). Voor de middencategorieën
ongeveer drievierde deel, ongeveer de helft en ongeveer éénvierde deel geldt dat het

middelpunt van het interval exact overeenkomt met de verwoorde numerieke waarde (750~0,
50oIo en 25'Io). Alle respondenten die ongeveer drievierde deel aankruisen, bevinden zich in

het normaal verdeelde interval 87.50~0-62.50~0, met als gemiddelde waarde 75o~a (tabel 5.1).

Respondenten die tussen 62.50~o en 37.5oIo lazen, zullen antwoordcategorie ongeveer de helft
aankruisen. Zij die tussen 37.50~0-12.50~0 lazen ten slotte, kruisen ongeveeréénvierde deel aan.
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Bij de twee categorieën (bijna) helemaal en bijna (niets) komt het middelpunt van het

interval niet overeen met de verwoorde numerieke waarde. Categorie (bijna) helemaal

correspondeert namelijk met het interval 100oIo-87.5oIo (tabel 5.1). Wanneer deze categorie

gecodeerd wordt tot 1000~0, kan dat louter een overschatting zijn van de daadwerkelijk

leesproportie. Het is immers onmogelijk meer dan 100oIo van een artikel te lezen. Dezelfde

redenering geldt voor antwoordcategorie (bijna) niets, wanneer deze gecodeerd wordt tot Oo~o.

Respondenten die deze categorie aankruisen kunnen louter onderschatten; een overschatting

zou immers betekenen dat men minder dan 0'~o van een artikel heeft gelezen, hetgeen

onmogelijk is. Kortom, wanneer de antwoordcategorieën (bijna) helemaal en (bijna) niets

gecodeerd worden tot 1000~o en Oo~o zou dat onjuist zijn. Voor een juiste codering van deze

antwoordcategorieën moet eveneens het middetpunt van het interval worden genomen

(immers, deze antwoordcategorieën representeren eveneens een normaal verdeeld (maar

kleiner) interval, waarin over- en onderschattingen elkaar opheffen). De categorie (bijna) alles

correspondeert met het interval 100aIo-87.50~0, antwoordcategorie (bijna) niets het interval

12.5o~o-Oo~o. Het middelpunt geldt als zuiverste proportieschatting van deze antwoordca-

tegorieën; dat is dus 93.750~o en 6.250~0 (tabel 5.1).

Tabel 5.1: Antwoordcategorieén VAS, het corresponderende proporlie-interval en toegekende numerieke -score

Verbale Allensbach Schaal (VAS) Proportie-interval Numerieke proportiescore

(b'ry'na) helemaal 1t10 - 87.5 93.75 "~

ongeveer drievierde deel 87.5 - 62.5 75 '~o

ongeveer de hedt 62.5 - 37.5 50 qo

ongeveer éénvierde deel 37.5 - 12.5 25 'k

(bqna) niets 12.5 - 0 6.25'~

Bovenstaande numerieke waarden worden in deze studie aan de antwoordcategorieën

van de VAS toegekend, om statistische bewerkingen mogelijk te maken. Dit is gevisualiseerd

in figuur 5.1.
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Figuur 5.1: Codering van Verbale Allensbach Schaal tW numerieke leesproportieschatlingen

5.2.1.5. Leesintensiteit: de betrouwbaarheid van één schatting: Gramse (1984)

bepaalde leesintensiteit met één enkelvoudige schatting. Ook in het Nationaal Onderzoek

Jongerenbladen (VNU, 1989) wordt leesintensiteit bepaald met één (verbale) schatting. Tegen

deze werkwijze zíjn dtie bezwaren aan te voeren.

Allereerst ligt er een homogeniteitsassumptie ten grondslag aan deze strategie;

verondersteld wordt dat van elk artikel evenveel wordt gelezen. Dit is echter niet het geval;

Barwise 8~ Ehrenberg (1988: 25) spreken van major events. De heterogene inhoud van

tijdschriften bestaat eveneens uit major en minor events (artikelen die goed en minder goed

gelezen worden). Wanneer slechts één schatting wordt bevraagd, wordt dit verschil

genegeerd.

Wanneer de leesintensiteit is gebaseerd op meerdere schattingen (bv. per artikel), is

zij minder instabiel en defialve betrouwbaarder. Met het aantal metingen neemt de

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de leesintensiteit toe. Afhankelijk van de gewenste

nauwkeurigheid zou men kunnen meten per halve pagina, per pagina of per dubbele pagina.

Eerder kwam het belang van een zinnige waarnemingseenheid aan de orde (Er~metsé, 1990:

124). Gepleit werd voor het bevragen van schattingen per redactioneel artikel. Daar kan aan

worden toegevoegd dat schattingen per artikel het voordeel bieden dat artikelen mindergauw

met elkaar worden verward dan de nummers als geheel (Den Boon 8~ Van Niekerk, 1992:

115). Dit vergroot zowel de precisie als accuratesse van de herinnering (Dobos, 1992: 45).

Ook dit komt de betrouwbaafieid van de meting te goede.
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Het derde bezwaar tegen één enkelvoudige schatting is dat de leesintensiteit in

vergelijking met meervoudige proportieschattingen per artikel significant wordt overschat (Van

de Leur, 1994: 54). Dit geldt sterker voor veel-lezers dan voor weinig-lezers.

Deze drie bezwaren leidden ertoe dat leesintensiteit in deze studie wordt geoperationa-

liseerd met schattingen van leesproporties per artíkel. Omdat artikelen variëren in omvang,

dienen bij de berekening van leesintensiteit deze schattingen te worden gewogen. Leesinten-

siteit wordt dus gemeten op basis van verbale proportieschattíngen die worden gecodeerd in

numerieke waarden, en worden gewogen voor de omvang van het artikel. De operationalisatie

van leesintensiteit kan alsvolgt worden samengevat:

P~ ' WsPe } WbPb t.... i w~P~
-~

n n

Daarbij geldt:

Leesintensiteit (p,) heeft betrekking op de gelezen hoeveelheid (p) van het nummer ((I)ssue)

en wordt berekend op basis van gewogen proportieschatting per artikel (w~p~ - schatting van

gelezen proportie van artikel j, gewogen voor de omvang van artikel j).

In verband met de begrensde geheugencapaciteit van de respondenten werd bij de

samenstelling van de vragenlijst besloten maximaal twee tijdschriftafleveringen en niet meer

dan tien artikelen te bevragen. Drie of ineer nummers zouden (m.n. voor de kwartaalschriftle-

zers) een te lange periode omvatten (zie tevens ~ 2.4 over het optimale meetmoment). De

artikelen [a], [b], [c] en [LW: d] in de enquête behoren tot het nummer voorafgaand aan het

onderzochte nummer. Deze artikelen vormen oefentrials ter preventie van een leereffect;

immers, men is onbekend met de VAS. De resterende vier à zeven artikelen behoren tot het

onderzochte nummer. De resultaten hebben betrekking op dit ene nummer van het tijdschrift.

5.2.1.6. Weging van de schattingen a.h.v. de artikelomvang in woorden: om de

artikelomvang te kunnen verdisconteren in de totale leesintensiteit, werd de absolute omvang

van elk artikel bepaalds. Tabel 5.2 geeft de artikelomvang in woorden, de totale omvang en

de gemiddelde artikelomvang per titel. Het is opmerkelijk dat in alle titels het kortste artikel
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achteraan staat, en dat bij twee van de vier titels het eerste artikel het omvangrijkst is. Wellicht

vormt de artikelomvang bij de samenstelling van tijdschriften een overweging.

Tabel 5.2: Artikebmvang in woorden (bij benadering)

Articel LPW LW GPW GW

d 4480 5535 14424

e 3689 5754 3948 6991

f 1474 6400 3908 9985

g 3255 9545 3088 6655

h 6528 5471 3240

i 4902 8620 2919
j 1056 4967 1177

Totale omvang 25384 40757 23815 38055

Gem. arlikelomvang 3626 6793 3402 9514

Aan de hand van het leesvolume (het totaal aantal woorden dat men van een titel las)

werd de gewogen leesintensiteit bepaald. De ongewogen leesintensiteit is een middeling van

de proportieschattingen (percentages gebaseerd op verbale schattingen) per artikel. De

gewogen leesintensiteit benadert de feitelijk gelezen hoeveelheid het dichtst. Tabel 5.3 wijst

uit dat het verschil tussen de gewogen en ongewogen leesintensiteit marginaal is.

Tabel 5.3: Hef gemiddelde leesvolume (absoluut in woorden) en gemiddelde leesinlensiteit (gewogen en ongewogen voor artikelomvang)
en conelatie tussen gewogen en ongewogen leesintensiteit per abonneekring

Abonneekring Leesvolume
(absoluut)

Leesintensiteit
(gewogen)

Leesintensiteit
( ongewogen)

Pearson
" - .001

LPW (N-96) 13103 51.6'l0 50.9'l0 9789"

LW (N-100) 15378 37.TIo 37.6q 9953"

GPW (N-102) 14849 62.4'I 60.1'I 9848"

GW (N-119) 17964 47.2'la 46.0'~0 9762"

Het verschil tussen de ongewogen en gewogen leesintensiteitscores bedraagt

maximaal 2.3oIo. De gewogen leesintensiteit blijkt systematisch hogerte liggen dan ongewogen
leesintensiteit, maar de scores correleren sterk. Omdat zij uit elkaar afleidbaar zijn, is de

correlatiecoëfficiënt tussen het leesvolume en de gewogen leesintensiteit voor elke
afzonderlijke abonneekring per definitie 16. Echter, voor de vier abonneekringen gezamenlijk
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bedraagt Pearson correlatiecoëfficiënt .8836"'. Nadere beschouwing van tabel 5.3. verklaart

dit verschil; een vergelijking tussen de vier abonneekringen wijst uit dat er een discrepantie

bestaat tussen het leesvolume (absoluut in woorden) en de gewogen leesintensiteit (relatief

in procenten). De hoogste leesintensiteit (62.4a~a) correspondeert met het laagste leesvolume

op één na (14849 woorden). De wetenschappelijk georiënteerde lezers (LW, GW) realiseren

de hoogste leesvolumes, maar de laagste leesintensiteit. Bezien we de gewogen leesintensi-

teit, dan blijken populair-wetenschappelijke tijdschriften significant beter te worden gelezen dan

de wetenschappelijke tijdschriften8.

Uit het bovenstaande blijkt dat leesintensiteit mede afhankelijk is van de omvang van

het tijdschrift. Aangezien tijdschriften variëren in omvang (tabel 5.2), moet worden

geconcludeerd dat leesintensiteit een titelgebonden leesmaat is (de discrepantie tussen de

gewogen leesintensiteit en het absolute leesvolume blijkt met name uit de vergelijking tussen

populair-wetenschappelijk en wetenschappelijk georiënteerde lezers). Hieruit volgt dat de

uitspraak "Titel A wordt intensíever gelezen dan titel 8" kan betekenen dat van titel B in

absolute zin meer wordt gelezen. De vraag naar leesintensiteit kan dus opgesplitst worden

naar leesvolume (hoeveel las men van het tijdschrift in absolute zin?) of leesintensiteit

(hoeveel procent van het tijdschrift las men?).

Dit nu, heeft belangrijke gevolgen voor de komende analyses. In statistische analyses,

die de vier abonneekringen gezamenlijk betreffen, moet het absolute leesvolume als

afhankelijke variabele worden betrokken. Omdat leesvolume onafhankelijk is van de

tijdschriftomvang, is het de nauwkeurigste leesmaat voor analyses waarin lezers van

verschillende titels worden betrokken. In analyses voor vier abonneekringen afzonderlijk, kan

eventueel de gewogen leesintensiteit worden betrokken.

Resumerend, een bezwaar tegen de gebruikelijke operationalisatie van leesintensiteit

is dat zij veronderstelt dat van alle artikelen evenveel wordt gelezen. Leesintensiteit is

betrouwbaarder wanneer zij wordt gemeten middels (verbale) proportieschatting per artikel,

die worden gewogen voor de artikelomvang. Gewogen leesintensiteit wordt echter mede

bepaald door de omvang van het tijdschrift. Dit maakt de maat ongeschikt voor vergelijkingen

tussen titels. In dit onderzoek wordt daarom leesvolume (absoluut in woorden) als afhankelijke

variabele betrokken in analyses. Alleen bij analyses die voor de vier abonneekringen

afzonderlijk worden uitgevoerd, kan de gewogen leesintensiteit worden gepresenteerd.

5.2.1.7. Gewogen leesintensiteit: drie assumpties: in deze studie gelden het

leesvolume en de gewogen leesintensiteit als de zuiverste indicatoren voor de hoeveelheid

die men van het tijdschrift las. Omdat deze leesmaten als afhankelijke variabele een cruciale

99



rol spelen, worden hieronder drie assumpties getest. Allereerst wordt onderzocht of

proportieschattingen onderhevig zijn aan een lijsteffect (worden eerstgenoemde artikelen beter

gelezen dan de daaropvolgende artikelen?). Voorts wordt bestudeerd in hoeverre de

verkregen leesintensiteit nomlaal is verdeeld; alleen als aan die assumtpie is voldaan, zijn

hoogwaardige statistische berekeningen mogelijk. Ten slotte wordt bekeken in hoeverre de

antwoordstrategie (het al dan níet ter hand nemen van het betreffende tijdschriftnummer

tijdens het invulten van de enquête) van invloed is op de schattingen.

Lijsteffect: bereiksonderzoek heeft aangetoond dat de positie van een individuele titel

in een enquête de schattingen van respondenten kan beïnvloeden (Brown, 1990: 86). De mate

van invloed kan sterk variëren; zowel de volgorde waarin groepen tijdschriften worden

aangeboden, als de volgorde van titels binnen elke groep is relevant. Brown adviseert om

tijdschriftgroepen te roteren, en bovendien binnen elke tijdschriftgroep de afzonderlijke titels

te roteren. Analoog aan het bereiksonderzoek zou in dit onderzoek de positie van de artikelen

in de vragenlijst (overeenkomstig de inhoudsopgave) de proportieschattingen kunnen

beïnvloeden.

Tabel 5.4: Gemiddekie proportieschattingen per artikel in procenten, en Kolmogorov - Smimov Goodness of Fé Test

Artikel LPW LW GPW GW

d 67.1 qo 69.2 "l0 54.2'l0

e 44.4 'l0 58.1 '~0 66.3 '~0 46.8 'lo

f 50.9 "~e 47.1 '~0 69.6 '~0 54.9'l0

g 53.5'~a 52.0'~0 60.4'~ 43.4 0l

h 50.5'~0 37.7'k 57.6'l0

i 65.1 'l0 23.4'k 52.9 qo

j 54.4 ~ 25.3'Io 52.7'~0

Goodness of FA` .79 48 23 .095

Tabel 5.4 wijst uit dat elke abonneekring het eerste artikel het best las. Met

uitzondering van LPW, geldt voor alle abonneekringen dat ze de eerste drie artikelen het best
lazen. Echter, een systematisch lijsteffect veronderstelt dat een artikel intensiever wordt

gelezen dan het artikel dat er op volgt. Alle abonneekringen bieden hierop een of ineer

tegenvoorbeelden. Van een systematisch lijsteffect is dus geen sprake.

Normaalverdeling: tabel 5.4 wijst voorts uit dat de Kolmogorov-Smimov Goodness

of Fit Test in geen enkel geval significant is. Dat betekent dat de gewogen leesintensiteit voor
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de afzonderiijke abonneekringen normaal verdeeld is'o. Hoogwaardige statistische analyses

zijn dus toegestaan.

Antwoordstrategie: ten aanzien van de reconstructie van leesgedrag worden binnen

het bereiksonderzoek twee hoofdvormen onderscheiden. De Through The Book-methode

(TTB-methode) doet een beroep op herkenning; om het bereik te achterhalen wordt het

tijdschrift met de respondent doorgenomen. De Recent Reading-methode (RR-methode)

daarentegen doet een beroep op de herinnering; in plaats van de originele media worden

louter de namen van de media(titels) opgevoerd (Den Boon 8 Van Niekerk, 1992). Brown

(1990: 142) stelt hierover: Direct questions may pose considerable problems of accurate

recall, which will be somewhat lessened if a specific issue is being used as a prompt, as in

a Through-the-Book suivey.

Bij schriftelijke enquêtes is het onbekend of respondenten tijdens het invullen van de

vragenlijst het onderzochte tijdschrift ter hand namen. De TTB-methode en de RR-methode

leveren in het bereiksonderzoek vaak verschillende resultaten op. Dit leidt tot de plausibele

veronderstelling dat de antwoordstrategie (-het al dan niet ter hand nemen van het tijdschrift

tijdens het invullen van de vragenlijst) van invloed is op de proportíeschattingen. Om deze

invloed te kunnen bepalen, werd in de enquêtes de vraag gesteld of inen bij beantwoording

van de vragen het tijdschrift in kwestie ter hand had genomen (Bijlage 1; enquêtevraag 26.1).

Het aantal respondenten dat de TTB-methode hanteerde was in de minderheid (LPW: 34oIo,

LW: 25o~r,, GPW: 35o~r,, GW: 23a~a)". Tabel 5.5 geeft per titel de gewogen leesintensiteit

verkregen via de TTB- en de RR-methode.

Tabel 5.5: t-test op gewogen leesintensiieit voor twee aniwoordstrategieén

Abonneekring Mean TTB Mean RR t df. 2-Tail Prob.

LPW (N-95) 51.5'~0 51.7'k -.04 93 .970

LW (N-99) 38.0 "h 38.1 'k -.02 97 .985

GPW (N-101) 85.7 ~ 59.9 ~ 1.11 99 .271

GW (N-117] 43.0 ~0 48.9 "~o -1.13 1 t 5 .265

Tabel 5.5 wijst uit dat het effect van de antwoordstrategie op de leesintensiteit niet
significant is. De antwoordstrategie die respondenten in schriftelijke enquêtes hanteren, heeft

geen effect op hun gewogen leesintensiteit.

Kortom, het meten van leesintensiteit op de voorgestelde wijze (verbale proportieschat-
tingen op artikelniveau, gebruik makend van de VAS) is verantwoord en laat (parametrische)
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statistische analyses tce. In de analyses hoeft men geen rekening te houden met de

antwoordstrategie van de respondenten.

5.2.1.5. Drie indicatoren vergeleken: leesfrequentie, leestijd en leesintensiteit zijn drie

indicatoren voor tijdschriftconsumptie. Aangezien de drie maten hetzelfde beogen te indiceren,

wordt verwacht dat ze sterk samenhangen. De operationalisatie van mediumgebruiksfrequen-

tie werd besproken in 3.2.1. Leestijd werd berekend op basis van twee schattingen:

respondenten gaven aan hoeveel tijd zij gemiddeld per dag aan lezen besteden (uren en

minuten). Daama gaven zij een procentuele verdeling van die leestijd over de verschillende

media12 (Bijlage 1, enquêtevragen 22.1 en 22.2). De correlatie tussen leesfrequentie en

leestijd kan voor vier media worden bepaald. De correlatie tussen deze indicatoren en

gewogen leesintensiteit kan louter worden bepaald voor de onderzochte titels.

Tabel 5.6. geeft voor vier media de correlaties tussen leesfrequentie en leestijd voor

de afzonderlijke abonneekringen. Leesfrequentie en leestijd zijn indirecte indicatoren voor

mediumconsumptie in kwantitatief opzicht. Het is plausibel dat ze samenhangen; naarmate

men zich vaker tot een medium wendt, zal de leestijd toenemen.

Tabel 5.6: Samenhang leesfrequentie en leesfijd (Pearson con.coéff: 1-tailed Sign: '-.01; '" -.001)

Abonneekring Dag- weekbladen Vaktijdschriften Naslagwerken Boeken

LPW (N-113) .2577' .3067" 3862" .2213'

LW (N-126) .2570' .2674' .3324" .2421'

GPW (N-132) 0385 -.0027 .3994" 2786"

GW (N-121) .2286' .2537' .3096" .3201"

Tabel 5.6 leert dat leesfrequentie en leestijd samenhangen; in vrijwel alle cellen is de

correlatie tussen de twee indirecte indicatoren voor leesintensiteit significant (alleen bij GPW

wordt voor dag- enlof weekbladen en vaktijdschriften geen samenhang geconstateerd). De

samenhang is echter zwak; bij de sterkste correlatie is er sprake van 16'~o gemeen-

schappelijke variantie (.39942). Geconcludeerd wordt dat leesfrequentie en leestijd slechts

zwak samenhangen.

Tevens werd de correlatiecoëfficiënt berekend tussen enerzijds de indirecte indicatoren

leesfrequentie en leestijd en anderzijds de gewogen leesintensiteit. Als de indirecte indicatoren

valide zijn, mceten ze een samenhang vertonen met de directe schatter leesintensiteit. Tabel

5.7 geeft per abonneekring de correlaties tussen leestijd en leesintensiteit enerzijds, en

leesfrequentie en leesintensiteit anderzijds.
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Tabel 5.7: Samenharg leestqd en gewogen leesintensieit en leeshequentie en gewogen leesintensdeit (Pearson correlatiecoéHiciént 1-tailed
Sign: ' -.01)

Abonneekring leestijd - gewogen IeesiniensiteA leesfrequentie - gewogen leesintensdeit

LPW (N-90) 1375 2160

LW (N-94) .2384 2009
GPW (N-t00) -.1166 -.1158

cw (r~ttt) ztta -.oa5s

Tabel 5.7 is opzienbarend: voor geen enkele abonneekring geldt dat de indirecte

indicatoren met gewogen leesintensiteit correleren. Geconcludeerd moet worden dat de directe

en de indirecte indicatoren voor leesintensiteit niet hetzelfde meten. Hierboven (~ 5.2.1.5.)

werd reeds aangegeven dat leesintensiteit minder instabiel en derhalve betrouwbaarder is,

wanneer zij op meerdere schattingen is gebaseerd. Ook werd aangestipt de kans dat men de

leesintensiteit overschat bij een enkelvoudige schatting groter is dan bij meervoudige

proportieschattingen per artikel. Op grond van deze argumenten wordt aangenomen dat

leesfrequentie en leestijd afwijken van wat zij indirect beogen te meten13.

De indirecte indicatoren leesfrequentie en leestijd correleren onderling zwak. Opvallend

is echter dat deze indicatoren niet samenhangen met de directe indicator gewogen leesintensi-

teit. Op grond van theoretische argumenten wordt aangenomen dat gewogen leesintensiteit
een betrouwbaarder en meer valide indicator is. Het bepalen van leesintensiteit met een

schriftelijke vragenlijst levert het probleem op dat respondenten verschillende antwoordstrate-
gieën kunnen hanteren: zij kunnen het tijdschrift doorbladeren of zij kunnen een beroep doen

op hun geheugen. De resultaten wijzen uit dat er geen (systematisch) verschil is tussen deze

twee antwoordstrategieën.

Van de genoemde indicatoren voor leesintensiteit is de voorgestelde operationalisatie

van gewogen leesintensiteit te prefereren. Omdat zij mede afhankelijk is van de tijdschriftom-

vang is zij echter niet geschikt voor analyses waarin lezers van verschillende tijdschriften

worden vergeleken. In het vervolg wordt gesproken over leesvolume".

5.2.2. Mediumkenmerken
Deze paragraaf gaat in op de samenhang tussen leesvolume en drie denotatieve

tijdschriftkenmerken, t.w. verschijningsfrequentie, wetenschappelijke oriëntatie en gemiddelde

artikelomvang. Tevens wordt bestudeerd in hoeverre de perceptie van connotatieve

tijdschriftkenmerken (hoofstuk 3 en 4) samenhangt met leesvolume. Getracht wordt uitsluitsel
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te geven over de vraag welke mediumkenmerken relevant zijn met betrekking tot het

leesvolume.

Verschijningsfrequentie: Denon (1988: 72) stelt dat het aantal leesdagen varieert per

rype tijdschrift; een lage verschijningsfrequentie gaat gepaard met een groot aantal leesdagen

(zie tevens Van Zuilen, 1977: 164; Mc~uail, 1988). Hieruit is de verwachting afleidbaar dat

verschijningsfrequentie samenhangt met leesvolume; frequent verschijnende tijdschriften

worden vanwege het kleine aantal leesdagen slechter gelezen dan minder frequent

verschijnende tijdschriften. Vofgens de verwachting zou van GPW (10 x p.j. (tabel 2.2)) minder

worden gelezen dan van LPW en LW (6 x p.j.). Van GW (4 x p.j.) zou meer worden gelezen.

De gegevens uit tabel 5.3. ontkrachten deze verwachting. Ondanks het feit dat de

minst frequent verschijnende titel het hoogste leesvolume heeft, heeft de frequentst

verschijnende titel niet het laagste leesvolume; GPW verschijnt frequenter dan LPW, maar

heeft een hoger leesvolume. Er bestaat dus geen duidelijke relatie tussen verschijningfrequen-

tie en leesvolume. Dit is niet verwonderlijk daar de antwoordperiode varieert per respondent;

respondenten retourneren de enquête niet allen op dezelfde dag. Het gebruik van

verschijningsfrequentie als indicator voor leesintensiteit veronderstelt ten onrechte dat elke

respondent exact dezelfde periode reserveert om het tijdschrift te lezen.

In deze studie ving de dataverwerving voor alle abonneekringen aan tussen drie à vier

weken na ontvangst van het tijdschrift; elke respondent beschikte dus minimaal over een

leesperiode van 21 à 24 dagen (tabel 2.4). De antwoordperiode die respondenten in acht

namen voordat de enquête werd geretourneerd, varieerde echter tussen de 21 en 169 dagen

na verschijning van het tijdschrift (21f148; tabel 2.5). Omdat de retourdatum van de enquête

werd geregistreerd ten behoeve van de responsanalyse, kon die periode exact worden

vastgesteld. De periode díe lezers resenreren is een veel nauwkeuriger (persoonsgebonden)

indicator dan verschijningsfrequentie. In 5.2.3. wordt nader ingegaan op de relatie tussen

antwoordperiode en leesintensiteit.

Wetenschappelijke oriëntatie: de gehanteerde criteria voor het bepalen van de

oriëntatie van de vier tijdschrifttitels werden besproken in 2.1.2. Relevant bleken o.m. formaat,

oplage, illustratie- en advertentiegebruik, aantal pagina's, gemiddeld aantal artikelen per

nummer en het gemiddeld aantal auteurs per artikel (tabel 2.2). Om te achterhalen of

wetenschappelijke tijdschriften intensiever worden gelezen dan populair-wetenschappelijke

tijdschriften, is het leesvolume in woorden bestudeerd. Tabel 5.3 suggereert dat van

wetenschappelijke tijdschriften meer wordt gelezen dan van populair-wetenschappelijke
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tijdschriften. De tabel wijst immers uit dat de wetenschappelijk georiënteerde abonneekringen
LW en GW een hoger leesvolume realiseerden.

Een enkelvoudige variantie-analyse toetste de verschillen in leesvolume. Alleen het
verschil tussen de abonneekringen LPW en GW bleek significant (F. ratio: 6.1327; F. Prob:
.0004). Het verschil tussen LPW en LW enerzijds, en GPW en GW anderzijds bleek niet
significant. Geconcludeerd moet worden dat er geen duidelijke samenhang bestaat tussen de
wetenschappelijke oriëntatie van titels en het leesvolume.

Gemiddelde artikelomvang: Het lezen van omvangrijke artikelen vergt een grotere
tijdsinvestering dan het lezen van korte artikelen. Bij een beperkt tijdbudget zou een kort
artikel voorkeur kunnen verdienen. Een globale vergelijking tussen de tabellen 5.2. en 5.3 lijkt
uit te wijzen dat de gemiddelde artikelomvang een relatie vertoont met leesvolume. De
correlatiecoëfficiënt tussen gemiddelde artikelomvang en leesvolume voor alle abonneekringen
gezamenlijk blijkt significant (.1883"; p ~.001), maar laat een zwakke relatie zien. Dit duidt
op de tendentie dat tijdschriften met (gemiddeld) omvangrijkere artikelen intensiever worden
gelezen dan tijdschriften met (gemiddeld) kortere artikelen. In 5.3.2. wordt ingegaan op de
omvang en leesproporties van de afzonderlijke artikelen.

Connotatieve tijdschriftkenmerken: In hoofdstuk drie werden media getypeerd aan
de hand van connotatieve kenmerken (tabel 3.5 en 3.6). In hoofdstuk vier gaven respondenten

aan in welke mate bepaalde aandachtsvelden in het onderzochte tijdschrift aan bod komen

(tabel 4.3). De perceptie van achtereenvolgens drie printmedia en de onderzochte
tijdschrifttitel stonden daar centraal.

Communicatie wordt in deze studie opgevat als een proces, waarin kenmerken van
zowel ontvangers als media hun weerslag hebben op boodschappen. Fauconnier (1990: 60)
benadrukt het belang van mediumkenmerken met de introductie van het concept gemedieerde
boodschap. Ook Mc~uail (1988: 53) vindt dat mediumperceptie meer nadruk verdient.
Hieronder wordt ingegaan op de vraag in hoeverre mediumperceptie relevant is voor
mediumconsumptie. De vraag luidt of verscheidenheid in leesvolume mede kan worden
toegeschreven aan de perceptie van tijdschriftkenmerken15.

Een probleem bij deze vraag is dat zowel de perceptie van tijdschriftkenmerken als het
leesvolume per abonneekring variëren. Alvorens ze in een analyse te betrekken, werden
daarom de scores op de tijdschriftkenmerken gestandaardiseerd. Van elk kenmerk werd per
abonneekring een standaardscore (Z-score) berekend's. Een standaardscore drukt uit
hoeveel standaardafwijkingen een score onderof boven het gemiddelde ligt (Slotboom, 1987:
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206). Een standaardscore heeft een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van 1. Dit

maakt een directe vergelijking van twee verdelingen mogelijk.

Het effect van mediumperceptie kan nu worden bepaald door meerdere covariantie-

analyses uit te voeren. Covariantie is de mate waarin twee variabelen x en y gemeenschappe-

lijk variëren; wanneer de perceptie van een tijdschriftkenmerk gemeenschappelijk varieert met

leesvolume, is er sprake van covariantie.

Echter, omdat ook het leesvolume per abonneekring varieert, wordt in de covariantie-

analyse eerst het hoofdeffect van abonneekring op leesvolume" vastgesteld. Daarna wordt

het effect van het covariaat iijdschriftkenmerk bepaald.

De covariantie-analyse berekent eerst de correlaties tussen leesvolume en de

standaardscores voor de afzonderlijke tijdschriftkenmerken. Op basis van de correlatie tussen

gestandaardiseerde covariaat (tijdschriftkenmerk) en afhankelijke variabele (leesvolume) kan

een regressievergelijking worden opgesteld voor het voorspellen van leesvolume uit het

tijdschriftkenmerk. Het leesvolume wordt per recipiënt gecorrigeerd voor het gedeelte dat door

het tijdschriftkenmerk wordt bepaald. Wat overblijft zijn gecorrigeerde leesvolumescores.

Door in de analyse het hoofdeffect (abonneekring) te bepalen en daama de bijdrage

van het gestandaardiseerde covariaat (tijdschriftkenmerk), kan worden bepaald welk

tijdschriftkenmerk significant bijdraagt aan de variantie in het leesvolume. In eerste instantie

is deze procedure voor elk tijdschriftkenmerk afzonderlijk uitgevoerd. Zo werd bepaald welke

kenmerken covariëren met leesvolume.

Een groot voordeel van covariantie-analyse is dat men de relatieve bijdrage van de

covariaten kan bepalen. Om het relatieve belang ervan te bepalen, werden de significante

tijdschriftkenmerken gezamenlijk in een tweede covariantie-analyse betrokken (kenmerken die

in de eerste analyse niet significant bleken, werden buiten beschouwing gelaten). Voor

mediumkenmerken en aandachtsvelden werden aparte analyses uitgevoerd.

Bovenstaande analysestrategie is verkozen, omdat het aantal missing values

onacceptabel zou zijn, wanneer alle kenmerken ín één analyse zouden worden betrokken. De

gevolgde procedure leent zich voor het berekenen van het effect van de onafhankelijke

variabele abonneekring, het effect van de gestandaardiseerde covariaten (tijdschriftkenmer-

ken) èn de totale verklaarde variantie, inctusief alle hogere orde interacties die in de analyse

zijn betrokken.

Tabel 5.8 geeft de tijdschriftkenmerken die significant bijdragen aan de variantie in

leesvolume (criterium p 5.05). Niet significante tijdschriftkenmerken werden niet in de tabel

opgenomen.
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Tabel 5.8: Relatie tijdschriftkenmerk en leesvolume: Fwaarde en signficantieniveau van F. na hoofdefled Abonneekring (kenmerken zijn
in de vorm van standaardscores als covariaten in variantie-analyse betrokken)

F Sign.

Mediumkenmerken

m. de bru~cbaartteid voor mijn hobby 8.915 003

q. de reputatie van de auleurlredadie 8.967 .003

s. de samenhang van de infonnatie 5.993 .015

Aandachtsvelden

a. middeleeuwen I algemene geschiedenis 4.747 .030

b. Renaissance I prehistorieloudheid 4.701 .031

e. eerste heMl 20ste eeuw I de nieuwste tijd 7.089 .008

}. tweede he8t 205te eeuw I lokalelregionale geschiedenis 4.665 .031

i. een speàfieke onderzoekstradÁie 10.955 .001

m. beginnende I debuterende auleurs 6.645 .010

n. een gedegen redadie van de publikaties 8.109 .005

r. inforrnatie over thema's 5.324 .022

t. informatie over mijn vakgebied 17.572 .000

u. inforrnatie over ontwikkelingen in de wetenschap 5.516 019

Tabel 5.8. wijst uit dat de verschillen in leesvolume (mede) kunnen worden

toegeschreven aan de perceptie van specifieke kenmerken. Het leesvotume covarieert met
de mediumkenmerken de bruikbaarheidvoormíjn hobb}~ml, de reputatie van de auteur~redac-

tierQ~ en de samenhang van de informatie~sl. De resultaten op bivariaat niveau geven echter

geen uitsluitsel over het relatieve belang van de drie kenmerken. De tweede covariantie-
analyse wijst uit dat zij alledrie gezamenlijk significant bijdragen aan de variantie in

leesvolume (F-4.412; p-.005). Van de drie mediumkenmerken afzonderlijk echter, draagt
alleen de reputatie van de auteur~redactie~4l significant bij (F-5.320; p-.022). Aangenomen

moet worden dat het gedeelte van de variantie dat wordt verklaard door de bruikbaarheídvoor
mijn hobb}~m~ en de samenhang van de informatiersl, ook wordt verklaard door de reputatie van

de auteurlredactie~'~. De twee mediumkenmerken correleren met de reputatie van de

auteudredactie~Ql, maar dit laatstgenoemde kenmerk is een betere voorspeller van leesvolume.
Voorts wijst tabel 5.8. uit dat tien aandachtsvelden (soort en wijze van informatiever-

schaffing) op bivariaat niveau bijdragen aan de variantie in leesvolume; de gezamenlijke

bijdrage is marginaal significant (F-1.726; p-.078). De tweede covariantie-analyse wijst uit dat
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alleen de aandachtsvelden een specifieke onderzoekstraditier'~ (F-4.958; p-.027) en informatie

over mijn vakgebied`~ (F-2.837; p-.094) btijken (marginaal) significant bij te dragen.

Opmerkelijk aan tabel 5.8. is dat enkele kenmerken relevant zijn voor mediumcon-

sumptie op microniveau (leesvolume), tervvijl zij op macro- of inesoniveau niet waren. Het

mediumkenmerk de bruikbaarheid voormijn hobbyrm~ bleek op macroniveau niet distinctief ten

opzichte van boeken en naslagwerken (tabel 3.6). Op mesoniveau bleken een specifieke

onderzoekstraditie~'~, een gedegen redactie van de publikaties`"~ en informatie over mijn

vakgebied`~ niet te discrimineren tussen de vier titels (tabel 4.4). Dit betekent dat op elk niveau

van mediumconsumptie andere mediumkenmerken relevant zijn.

Samenvattend blijkt de perceptie van bepaalde tijdschriftkenmerken van belang voor

het leesvolume. Drie tijdschriftkenmerken blijken relevant: het mediumkenmerk de reputatie

van de auteudredactie, en de twee aandachtsvelden een specifieke onderroekstraditie en

informatie overmijn vakgebied. Verschillen tussen recipiënten qua leesvolume moeten (mede)

worden toegeschreven aan de perceptie van deze drie connotatieve tijdschriftkenmerken.

5.2.3. Persoonskenmerken

In de vorige paragraaf bleek dat de perceptie van mediumkenmerken bijdraagt aan de

verscheidenheid in leesvolume. Paragraaf 5.2.3. beoogt in kaart te brengen welke

persoonskenmerken een rol spelen. Dezelfde analyse-methode werd toegepast; op bivariaat

niveau werd bestudeerd welke persoonskenmerken bijdragen aan de variantie (na correctie

voor het hoofdeffect abonneekring). Vervolgens werden de significante persoonskenmerken

samengevoegd in een tweede covariantie-analyse. Op deze manier kan de relatieve bijdrage

van de verschiilende persoonskenmerken worden bepaald. Persoonskenmerken die op

rationiveau zijn gemeten, werden gestandiseerd (z-score). Er worden drie categorieën

persoonskenmerken onderscheiden, t.w. sociodemografische persoonskenmerken,

persoonskenmerken die betrekking op het vakgebied en persoonskenmerken betreffende het

printmediabezit. Daaraan voorafgaand wordt het in 5.2.2. veronderstelde verband tussen

antwoordperiode en leesvolume besproken.

Antwoordperiode: in paragraaf 2.4. werd op het belang van het optimale meetmoment

benadrukt. In 5.2.2. bleek dat een eenduidige conclusie over de samenhang tussen

leesvolume en verschijningsfrequentie zich niet laat formuleren. Wanneer men verschijnings-

frequentie interpreteert als indicator voor leesvolume (Denon, 1988: 72), veronderstelt men

dat elke recipiënt exact dezelfde periode reserveert om het tijdschrift te lezen. Gesteld werd

dat de antwoordperiode die recipiënten reserveren alvorens de vragenlijst te retoumeren,

waarschijnlijk een sterker relatie vertoont met leesvolume dan de verschijningsfrequentie. Hier
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staat de vraag centraal in hoeverre antwoordperiode samenhangt met leesvolume. In

tegenstelling tot verschijningsfrequentie varieert de antwoordperiode per recipiënt en niet per

titel. Het is plausibel om te veronderstellen dat respondenten die een lange antwoordperiode

reserveren meer lezen dan zij die het enquêteformulier snel retourneren. Men had immers

meer tijd ter beschikking om het tijdschrift te lezen.

De resultaten zijn opmerkelijk; bij geen enkele abonneekring hangt antwoordperiode

significant samen met leesvolume. Drie abonneekringen geven zelfs een negatieve correlatie

te zien (Pearson correlatiecoëfficiënt: LPW: -.0380; LW: -.0999; GPW: .0272; GW: -.0514)1e.

De conclusie moet luiden dat er geen verband bestaat tussen de antwoordperiode die

recipiënten reserveren en het leesvolume. De (niet significante) negatieve correlaties

suggereren dat respondenten die langer wachtten met terugzending van de enquêtes, ook

minder lazen van het tijdschrift. Een plausibele verklaring hiervoor is dat de recipiënten die

hun tijdschriften vluchtig lezen, minder betrokken zijn bij dit onderzoek, en daardoor later hun

enquête retoumeren.

Sociodemografische persoonskenmerken: in veel onderzoek naar mediumconsump-

tie worden een groot aantal sociodemografische persoonskenmerken betrokken. Leeftijd en

geslacht blijken in diverse studies van belang voor leestijd. Geslacht komt in onderzoek naar

leesgedrag eveneens naar voren als een belangrijke factor (Wiebes, 1989: 18). Vrouwen

blijken meer te lezen dan mannen; dat geldt met name voor het lezen van boeken. Knulst

(1989: 176) stelt dat m.b.t. bezuinigingen op leestijd de socialisatieperiode relatief sterker is

dan het effect van intellectuele vorming; oudere generaties zijn meer met printmedia

opgegroeid dan de televisiegeneratie. Daarom zou er meer worden gelezen naarmate de

leeftijd toeneemt. Een belangrijk persoonskenmerk inzake mediumconsumptie is de vrij

invulbare tijd, waarover recipiënten beschikken (Cebuco, 1985; Van der Linden, 1989: 12).

Kraaykamp (1993: 184) noemt de hoeveelheid en de versnippering van de vrije tijd zeer

relevant voor de verklaring van leesomvang van periodieken. Te Pas (1987) stelt dat de mate

van versnippering van de vrije tijd gevolgen heeft voor het primair dan wel secundair gebruik

van de media. Voor de schatting van de vrije tijd is in dit onderzoek de indirecte indicator

dagelijkse hoofdbezigheid opgenomen. Het belang van de dagelijkse hoofdbezigheid werd in

eerder onderzoek aangetoond (Ganzeboom, 1989: 152; Van Lil, 1989; Van der Linden, 1989:

12). Verwacht wordt dat deze variabele effect heeft op het leesvolume. Volgens Ganzeboom

(1989: 173) is de invloed van opleiding het grootst op het lezen van boeken en het bezoeken

van musea. In dit onderzoek werd gevraagd naar de hoogst afgeronde opleiding. Veronder-

steld wordt dat naarmate men hoger is opgeleid, men meer leest. Tíjdens het vooronderzoek
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bleek dat de onderzochte titels veelal worden gelezen door docenten, die het tijdschrift

gebruiken in de lespraktijk. Dit leidde tot de veronderstelling dat zij tijdschriften vanwege hun

onderwijstaak intensiever lezen. Daarom zijn de variabelen docent en doceerniveau in de

analyses betrokken. Ten slotte is netto inkomen in het onderzoek betrokken.

Op grond van de literatuur kan dus worden verwacht dat vrouwen, ouderen, lezers met

veel vrije tijd, hogere opgeleiden, docenten en welbemiddelden een hoog leesvolume

realiseren. Het is evenwel niet ondenkbaar dat deze persoonskenmerken op microniveau een

bescheidener invloed uitoefenen. Allereerst taant de invlced van objectieve persoonskenmer-

ken als gevolg van de fragmentatie van het aanbod en de daarmee gepaard gaande

individualisering van het mediagebruik. Voorts ontlenen veel van genoemde persoonskenmer-

ken hun relevantie aan onderzoek naar tijdsbesteding, terwijl in dit onderzoek het feitelijke

leesvolume cenraal staat. In dit kader is de term leesomvang (Kraaykamp, 1993: 85) enigszins

verwarrend; zij suggereert immers een gelezen hoeveelheid. In tabel 5.7. zagen we dat

leestijd voor geen enkele abonneekring correleert met leesvolume.

Om de relatie tussen persoonskenmerken en leesvolume te bepalen, werd dezelfde

analysestrategie gevolgd als in 5.2.2. Eerst wordt voor de afzonderlijke persoonskenmerken

bekeken of zij significant bijdragen aan het leesvolume. Daama wordt in een multivariate

covariantie-analyse per categorie persoonskenmerken bepaald welke van de relevante

kenmerken het sterkst covarieert met leesvolume.

Tabel 5.9: Relatie soáodemografische persoonskenmerken en leesvolume: F-waarde en significantieniveau van F. na hoofdeffed
Abonneekring (inclusief niet sign'rfcante persoonskenmerken)

F Sign.

leeftijd (z-score) 22.311 000

geslacht 1.545 215

woonsituatie 1.300 263

dagefijkse hoofdbezigheid 3.979 .004

opleidingsniveau 1.107 353

docent 124 724

doceemiveau 1.450 207

netto inkomen 1.382 230

Tabel 5.9 leert dat twee sociodemografische persoonskenmerken bijdragen aan de

variantie van leesvolume; t.w. leeftijd en dagelijkse hoofdbezigheid. De tweede covariantie-
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analyse wees uit dat leeftijd sterker bijdraagt (F-10.516; p-.001) dan dagelijkse hoofdbezig-

heid (F-4.011; p-.003). Geconcludeerd wordt dat de dagelijkse hoofdbezigheid (indirect de

hoeveelheid vrije tijd), maar meer nog de leeftijd (ouderen lezen meer) een belangrijke rol

spelen bij het lezen van tijdschriften.

Persoonskenmerken die verband houden met het vakgebied: deze persoonsvaria-

belen hebben betrekking op de relatie die de lezer met het vakgebied heeft; deze kan variëren

van geinteresseerde leek tot professionele expert. Het lijkt aannemelijk dat men meer van het

tijdschrift leest, naarmate men dichter bij het vakgebied is betrokken. Daarom werden in het

onderzoek persoonskenmerken betrokken, die gerelateerd kunnen worden aan de interesse

voor het vakgebied. Belangwekkende variabelen in deze categorie zijn vakopleiding en het

soort betrokkenheid. Een vakopleiding (binnen het vakgebied) wordt onderscheiden van een

andere opleiding, en beroepsmatige betrokkenheid wordt onderscheiden van anderssoortige

betrokkenheid. Verondersteld wordt dat een relevante opleiding en een beroepsmatige

betrokkenheid beide leiden tot het intensiever lezen van deze tijdschriften. Voorts wordt

verondersteld dat recipiënten die actief zijn binnen het vakgebied meer lezen dan inactieven.

Daarom is gevraagd naar de activiteiten naast het lezen van het tijdschrift. Een belangrijke

factor is het publiceren. Respondenten werd gevraagd naar hun publikatiegeschiedenis. Hierbij

luidde de verwachting dat zij die publiceren intensiever lezen. Het soort interesse kan ook van

invloed zijn op leesvolume. Dit wordt geoperationaliseerd door interessekarakterisering

(algemeen versus specifiek of beide). Ook de omschrijving van de interesse aan de hand van

een aantal onderwerpen en de interesseperiode (het aantal jaren dat de recipiënt reeds is

geinteresseerd) worden verondersteld van belang te zijn.

In toegepast onderzoek naar publiekstijdschriften veronderstelt men dat de lezer een

binding heeft met het tijdschrift dat hij leest. Het concept lezerbladbinding (Brinkhoff, 1990)

werd t.b.v. deze studie vertaald in de variabele informatiebehoefte. Zij staat voor de mate

waarin men behoefte heeft aan de specifieke informatie die het tijdschrift biedt; zij wordt

geoperationaliseerd door de vraag of inen zich op een ander tijdschrift zou abonneren,

wanneer het tijdschrift in kwestie zou verdwijnen (enquétevraag 3.5). Als één van de weinige

persoonskenmerken discrimineerde zij niet {!) tussen de abonneekringen (tabel 2. P.); verwacht

wordt dat respondenten met een sterke informatiebehoefte het tijdschrift intensiever lezen. Met

betrekking tot de specialismetypering is het aannemelijk dat respondenten die zich specialist

noemen een hoger leesvolume realiseren. Ten slotte werd gevraagd twee abonneekringen

(LWB~GPW) gevraagd aan te geven aan welke informatie zij de meeste aandacht besteden:

de informatievoorkeur (LW en GPW richten zich op twee subpublieken).
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Tabel 5.10: Relatie persoonskenmerken aangaande het vakgebied en leesvdume: F-waarde en sgniicantieniveau van F na hoddeffed
Abonneekring

F Sign.

vakopleiding 2.593 .108

belydckenheid 3.594 059

adiviteiten 2.405 122

pubficatiegeschiedenis 299 .585

interessekarakeriserng 1.448 .236

omschrijving interesse 2.209 034

inforrnatievoorkeur (LWB~GPW) 254 776

inforrnatiebehoefte 21.899 000

speáalismetypering 715 544

interesseperiode (z-score) 19.034 000

Tabel 5.10 leert dat op bivariaat niveau achtereenvolgens betrokkenheid, de

omschrijving van de interesse, de informatiebehoefte en de interesseperiode (marginaal)

significant bijdragen aan de variantie van leesvolume. De multivariate covariantie-analyse wijst

uit dat alleen informatiebehoefte (F-18.650; p-.000) en interesseperiode (F-7.693; p-.006)

significant bijdragen aan de variantie. Veel persoonskenmerken dragen dus niet bij aan de

variantie van leesvolume. Wellicht spelen deze kenmerken vooral bij de concrete artikelkeuze

een rol. Het is opmerkelijk dat informatiebehoefte het sterkst bijdraagt.

Het printmediabezit: hier komen variabelen aan bod die betrekking hebben op het

tijdschriftabonnement en het overige printmediabezit. Uit tabel 5.7. bleek dat leestijdschattin-

gen niet correleren met gewogen leesintensiteit. Daarom worden leestijdschattingen hier

buiten beschouwing gelaten.

Er zijn meerdere motieven om een abonnement op een tijdschrift te nemen. In ~ 4.3.3.

(tabel 4.5) bleek reeds dat met name wetenschappelijk georiënteerde lezers zich tijdens hun

opleiding abonneren (abonnementsacquisitie). Vanwege het feit dat instituten legitieme cultuur

definiëren (Laermans, 1991: 159), wordt verwacht dat respondenten die zich tijdens hun

opleiding abonneerden, een hoger leesvolume realiseren. Het aantal jaren dat men op het

tijdschrift is geabonneerd, is naar verwachting eveneens relevant voor leesvolume. In tabel

5.9 en 5.10 bleken leeftijd en interesseperiode op bivariaat niveau significant bij te dragen. Op

grond hiervan is het plausibel te veronderstellen dat langdurige abonnees (abonneetrouw) een

hoger leesvolume realiseren.
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In hoofdstuk drie bleek dat de omvang van het boekenbezit correleert met het aantal

vaktijdschriftabonnementen. Hier wordt onderzocht in welke mate het printmediabezit (aantal

vaktíjdschriftabonnementen, omvang boekenbezit en aantal naslagwerken) bijdraagt aan de

verscheidenheid in leesvolume. Tabel 5.11 wijst uit dat alleen abonneetrouw (het aantal jaren

dat men is geaboneerd) een gedeelte van de verscheidenheid in leesvolume verklaart.

Tabel 5.11: Relatie persoonskenmerken betreffende het printmediabezil en leesvolume: F-waarde en sign'rficantieniveau van F na hoofdeffed
Abonneekring

F Sign.

abonnementsacquisdie 178 .674

abonneetrouw 6.492 011

aantal vaktijdschriftabonnementen 334 563

omvang boekenbezit 1.925 166

aantal naslagwerken 012 912

Welke persoonskenmerken uit tabel 5.9 tlm 5.11 dragen nu het sterkst bij aan de

verscheidenheid in leesvolume? Op bivariaat niveau kan dit niet worden bepaald. Daarom

werd een additionele analyse uitgevoerd, waarin het relatieve belang van de op bivariaat

niveau (marginaal (p ~.10)) significante persoonskenmerken werd bepaald (zie tabel 5.12)19.

Tabel 5.12: Relatieve bíjdrage van significante persoonskenmerken (tabel 5.9 Um 5.11) aan de variantie van totale leesvolume: F-waarde
en signficantieniveau van F na hoofdeffed Abonneekring

F Sign.

Hoofdeffeden (df. 16) 3.136 000

abonneekring 1.463 228

dagelijkse hoofdbezigheid 1.752 142

betrokkenheid beroephaNe 1.782 .164

omschrijving interresse 1.437 195

inforrnatiebehoefte 18.885 000

Covariaten (df. 3) 3.126 .028

Leeft~jd 2.837 094

interesseperiode 022 .682

abonneetrouw 059 .809

Totaal verklaarde variantie (df. 19) 3.135 000
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Tabel 5.12 leert dat alle genoemde persoonskenmerken gezamenlijk significant

bijdragen aan de variantie van leesvolume. Deze persoonsvariabelen zijn dus van belang voor

het gerealiseerde leesvotume. Nadere beschouwing leert dat informatiebehoefte de grootste

hoeveelheid variantie verklaart, gevolgd door leeftijd. Hieruit kan men afleiden deze twee

variabelen betere voorspellers zijn voor leesvolume dan de andere persoonskenmerken.

Het is opmerkelijk dat informatiebehoefte het sterkst bijdraagt aan de variantie van

leesvolume. De informatiebehoefte manifesteert zich in het voornemen zich op een ander

tijdschrift te abonneren, wanneer de titel in kwestie zou verdwijnen. Vier afzonderlijke t-tests

per abonneekring wijzen uit dat respondenten met een sterke informatiebehoefte, significant

hogere leesvolumes realiseren20. Informatiebehoefte verschaft dus inzicht in de intensiteit van

tijdschriftconsumptie. Daarom sluit 5.2.3. af inet een beschouwing over de mogelijke

toepassing van informatiebehoefte in tijdschriftenonderzoek.

Informatiebehoefte: in de tijdschriftenmarkt zoekt men naar een betrouwbare indicator

voor mediumcontactkwaliteit. Brinkhoff (1990) introduceerde het concept Lezer-bladbinding.

Bij dit concept kunnen empirische kanttekeningen worden geplaatst. Zo is het bestaan van

een lezer-bladbinding niet empirisch aangetoond. Integendeel, in het onderzoek Mensen en

hun Media (NOTU, 1975) bleek de binding die respondenten met media hadden van gering

belang bij de verklaring van mediumconsumptie; de dimensie van de binding kwam te verval-

len. In dit licht is het bevreemdend dat de lezer-bladbinding sinds kort weer in de belangstel-

ling staat. Evenmin is bekend welke relatie de lezer-bladbinding vertoont met leesintensiteit

enlof selectie van informatie uit tijdschriften. Het derde punt betreft het ontstaan aan het eind

van de jaren zestig van de tijdschriftennomade, kopers die in de losse verkoop (periodiek)

steeds wisselende tijdschriftentitels kiezen (Van den Brink, 1987: 355, 543). De tanende trouw

van dit type lezer aan specifieke tijdschrifttitels en groeiende belangstelling voor verschillende

titels, roept vragen op bij de lezer-bladbinding. Overigens leidde de opkomst van de

tijdschriftennomade bij de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven tot een marketingstra-

tegie die beoogde de oplage-exploitatie van glossies te vergroten. In hoofdstuk een kwam ter

sprake dat veel succes werd geoogst met het verrassingsabonnement. Van Bakel (1990: 34)
wijst er op dat de uitwisselbaarheid van bladen een vreemd licht werpt op de lezer-

bladbinding. Het succes van dit verrassingsabonnement toont aan dat de binding betrekking

heeft op een tijdschrifttype -hier de glossies- en niet op specifieke iitels. De vierde

kanttekening betreft de operationalisatie van lezer-bladbinding. In diverse onderzoeken wordt

de binding geoperationaliseerd met de vraag:
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Niet dat daar sprake van is, maar hoe erg zou u het vinden als dit tijdschrift er niet meer zou
zijn?

O heel erg ~ niet zo erg ~ helemaal niet erg

O erg p weet niet

Volgens Schellekens (1990: 25) neemt deze vraag in het tijdschriftonderzoek al jaren

een prominente plaats in. Bronner (1993) noemt de vraagstelling de klassieker in het

Nederlandse onderzoek.

In dit onderzoek werd de (dichotome) variabele informatiebehoefte betrokken. Tabel

5.12 wijst uit dat informatiebehoefte een indicatie biedt voor de intensiteit van tijdschriftcon-

sumptie; respondenten met een sterke informatiebehoefte realiseren een hoger leesvolume.

Bovendien verschaft informatiebehoefte, in tegenstelling tot de operationalisatie van

lezerbladbinding, inzicht in de behoefte aan een vervangende titel (immers, men kan het
verdwijnen van een titel betreuren zonder zich op een andere titef te abonneren). Informatie-

behoefte wordt omschreven als de mate waarin men behoefte heeft aanspecifieke informatie.

Deze behoefte manifesteert zich in het vervangen van titel wanneer die wegvalt.21

Informatiebehoefte werd middels onderstaande vraag geoperationaliseerd:

Als '...' zou verdwijnen, zou u zich dan op een ander tijdschrift abonneren?

~ ja 0 nee ~ weet niet

In grootschalig bereiksonderzoek is het ondoenlijk de leesintensiteit van tijdschriften te meten

middels herhaalde proportieschattingen per artikel. Op grond van tabel 5.12 en bovenstaande

kanttekeningen verdient het aanbeveling om als alternatief de vraag naar informatiebehoefte

te verkiezen~.

5.3. Mediumconsumptie kwalitatief: leespatronen
5.3.1. Inleiding

Deze paragraaf behandelt de feitelijke artikelkeuze uit de tijdschriftinhoud. Elk artikel

uit de intem pluriforme tijdschriftinhoud heeft in theorie dezelfde leeskans. Op grond van een

individuele selectiestrategie, maakt de lezer echter een specifieke keuze. De vraag in 5.3.

betreft de mate waarin respondenten informatie selecteren en elimineren, en welke factoren

daarin een rol spelen. Verondersteld wordt dat leespatronen een gevolg zijn van selectiestrate-
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gieën, die samenhangen met zowel medium- als persoonskenmerken. Een aantal deelvragen

komt aan bod:

- Wordt tijdschriftconsumptie gekenmerkt door vaste leespatronen? Zo ja, hoe kunnen die

leespatronen worden getypeerd en met welke medium enlof persoonskenmerken hangen zij

samen (5.3.1.)?

- Hangt de keuze voor een specifiek artikel samen met kenmerken van dat artikel? Welke

kenmerken zijn relevant (5.3.2.)?

- Met welke persoonskenmerken hangt de wijze van tijdschriftconsumptie samen (5.3.3.)?

De titels van de artikelen waarop deze paragraaf betrekking heeft, vindt men in bijlage

5(tabel S.A.)23. Omdat het de artikelen betreft, wordt in plaats van (gewogen) leesintensiteit

of leesvolume gesproken over leesproportie: de (verbaal) geschatte gelezen hoeveelheid van

een artikel uitgedrukt in procenten.

In 5.3.2. wordt onderzocht of de bruikbaarheid van een artikel, de bekendheid met de

auteur en diens status relevant zijn voor de leesproportie. Hieraan voorafgaand wordt

ingegaan op leespatronen.

Leespatronen: Jensen 8~ Rosengren (1990: 218) constateren dat recipiënten zich

steeds actiever en selectiever tonen in hun gebruik en interpretatie van massa-media.

Stappers e.a. (1990: 82) onderscheiden selectieve blootstelling (selective exposure),

selectieve waameming (selective perception) en selectief onthouden (selective retention). Het

empirische onderzoek heeft zich overwegend beziggehouden met selectieve blootstelling.

Selective exposure manifesteert zich in Any systamatic bias in audience composition (Sears

8~ Freedman, 1967: 195). Stappers e.a (1990: 84) stellen dat het publiek dat een bepaalde

informatie-eenheid in zich opneemt niet toevallig zo is samengesteld, niet at random.

Het selective exposure postulaat bestaat uit een pdsitieve (men zoekt consonante

informatie) en een negatieve propositie (men vermijdt dissonante informatie). Stappers

beweert dat het positieve postulaat door tamelijk veel onderzoek wordt bevestigd; waar het

de individuele selectiestrategie betreft, moet het defensief vermijden van dissonante informatie

niet meer als factor van betekenis worden beschouwd. Voorts stellen Stappers c.s. vast, dat

selectieve blootstelling niet meer alleen wordt gelijkgesteld met de opsporing van ondersteu-

nende en vermijding van niet-ondersteunende informatie. Momenteel probeert men selective

exposure te begrijpen vanuit intrapersoonlijke kenmerken en de sociale context (Stappers e.a,

1990: 86).

Het tijdschrift is intem pluriform; het bestaat uit verschillende redactionele bijdragen.

Daarom leent het zich in het bijzonder voor studie naar selectieve blootstelling. Op grond van
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individuele selectiestrategieën komen lezers tot keuzes; niet alle artikelen worden geselecteerd

en de geselecteerde artikelen worden niet in gelijke mate gelezen. Van den Brink (1987: 339)

onderstreept dat tijdschriften zeer selectief worden gelezen: Onderzoek onder de gebruikers

van wetenschappelijke tijdschriftliterafuur wees uit dat circa 80~ van de lezers slechts kennis

neemt van f 20~o van de inhoud van een geraadpleegd artikel. Schuegraf, Keliher 8~ Van

Bommel (1992: 31) onderscheidden drie leesstijlen, t.w. browsing (0-330~o gelezen), reading

selectively (34-660~o gelezen) en reading fully (67-1000~o gelezen). Zij concluderen: The survey

of the reading style brought results similar to those expected: 70.3~ of the joumals are

browsed and 11.4~ are read selectively but a surprisingly 18.4~ are read fully.

Zowel Van den Brink als Schuegraf c.s. behandelen slechts één dimensie van

tijdschriftconsumptie n.l. de leesintensiteit. Brown (1990: 156) daarentegen onderscheidt het

grondig lezen van een beperkt aantal artikelen, alsmede het oppervlakkig lezen van een groot

aantal artikelen. Hiermee beschrijft hij feitelijk twee leespatronen. De (gewogen) leesintensiteit

verschaft informatie over de gelezen hoeveelheid ten opzichte van de totale tijdschriftinhoud.

Wanneer een respondent alle artikelen voor de helft leest, realiseert hij dezelfde leesintensi-

teit, als wanneer hij de helft van de artikelen helemaal leest (beide leespatronen resulteren

in een leesintensiteit van SOo~o). Leesintensiteit verschaft dus geen informatie over de wijze

waarop zij tot stand kwam (het leespatroon dat er aan ten grondslag ligt). Dit wordt

veroorzaakt doordat de gelezen hoeveelheid wordt verrekend ten opzichte van de totale

tijdschriftomvang (in deze studie: het aantal artikelen) en niet ten opzichte van de geselecteer-

de inhoud.

Niet iedereen leest alle artikelen. Wanneer een artikel niet bevalt, 'verhuist' de lezer

naar het volgende artikel. Door het aantal geselecteerde artikelen te bepalen, kan worden

vastgesteld in welke mate respondenten selectief zijn. Bovendien kan men, door de

gemiddelde leesproportie van deze artikelen te bepalen, nauwkeurig vaststellen hoe intensief

de geselecteerde inhoud werd verwerkt. De gemiddelde leesproportíe van de geselecteerde

inhoud geeft een betere indicatie van de intensiteit waarmee de geselecteerde informatie

wordt verwerkt (leesintensiteit is immers een overschatting van de leesproportie van de niet

geselecteerde artikelen).

Tijdschriftconsumptie manifesteert zich op twee selectiedimensies:

a. het aantal geselecteerde artikelen: lezers kunnen kennis nemen van één artíkel

(convergent) of van alle artikelen (divergent);

b. de gemiddelde leesproportie van de gesetecteerde artikelen: lezers kunnen de

geselecteerde inhoud extensief (25oIa) of intensief (93.75oIo) lezen.
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Aantal geselecteerde artikelen: de tijdschriftinhoud is intern pluriform. Elke lezer kan

na lezing van het tijdschrift een onderscheid aanbrengen tussen wel en niet gelezen artikelen.

Er kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen het aantal geselecteerde en het aantal

geëlimineerde artikelen. Onder een geselecteerd artikel wordt verstaan: Een artike! waarvan

de respondent aangaf 'ongeveer éénvierde deel' of ineer te hebben gelezer~'.

Tabel 5.13: Aantal respondenten per aantal geseledeerde artikek~n (minstens ongeveer éénv'~erde deel van gelezen [? 12.5~)) per
abonneelang

0 art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. gem.

LPW: N-149 17 4 17 26 24 22 18 21 3.87

LW: N-154 24 16 24 30 37 13 10 2.77

GPW: N-161 14 11 11 13 28 24 20 40 4.37

GW: N-156 26 20 43 34 33 2.18

Leesvoorbeeld bii tabel 5.13: 17 LPW-abonnees selecleerden geen enkel artikel, 4 LPW-abonnees seledeerden één artikel etc.

Respondenten verschillen aanzienlijk in het aantal artikelen dat zij lezen. Tabel 5.13

geeft het aantal respondenten dat een bepaald aantal artikelen las, en het gemiddeld aantal

artikelen dat elk abonneekring selecteerde. Een sommering over de abonneekringen wijst uit

dat 81 respondenten (13.10~0) geen enkel artikel selecteerden; zij lazen niets van de

voorgelegd tijdschriftaflevering. Van alle respondenten setecteerden er 104 (16.8oIa) het

maximale aantal artikelen25. De overige lezers, meer dan tweederde deel (70.20~0),

selecteerde of elimineerde dus minstens één artikel uit de inhoud. Een groot deel van de

respondenten blijkt dus in meerdere of minder mate selectief. Deze abonnees pasten een

selectiestrategie toe, op basis waarvan één of ineerdere artikelen (niet) voor lezing in

aanmerking kwam(en)26. Het grootste deel van de lezers selecteert en elimineert informatie

uit de tijdschtiftinhoud.

Gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen: Tabel 5.14 toont de

(absolute) leesproporties van de verschillende artikelen. De leesproporties variëren per artikel,

wat aantoont dat selectie van geschreven informatie zich ook manifesteeR in de leesproporties

van de afzonderlijke artikelen.

Tabel 5.13 en 5.14 verifiëren het bestaan van beide selectiedimensies. Bovendien

vormen zij het empirische bewijs voor de stelling dat de assumptie die ten grondsiag ligt aan

leesintensiteit (elke pagina, artikel of rubriek wordt in gelijke mate gelezen) onjuist is.
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Tabel 5.14: Leesproportie in waorden (absoluut) en percentages (relatie~

Articel LPW LW GPW GW

woorden ~ woorden ~ woorden ~ woorden qo

(d] 3005 67.1 3831 69.2 7815 54.2

(e] 1638 44.4 3341 58.1 2619 66.3 3270 46.8

[fj 750 50.9 3015 47.1 2720 69.6 5481 54.9

(g] 1740 53.5 4964 52.0 1866 60.4 2890 43.4

[h] 3296 50.5 2060 37.7 1867 57.6

jiJ 3193 65.1 2014 23.4 1545 52.9

[j] 574 54.4 1259 25.3 620 52.7

De leesproporties (procenten) verschaffen geen informatie over de absolute gelezen

hoeveelheid in woorden27. Evenals het absolute leesvolume (5.2.) zou daarom de absolute

leesproportie in woorden als afhankelijke variabele moeten worden betrokken in analyses die

verschillende artikelen betreffen. Om twee redenen echter worden leesproporties in

percentages gepresenteerd:

- Enerzijds worden de hiemavolgende analyses per artikel uitgevoerd. Het betreft dus telkens

één specifiek artikel. Op artikelniveau leiden analyses op absolute en relatieve schattingen tot

dezelfde resultaten (vgl. de correlatiecoëfficiënt van 1. tussen leesvolume en gewogen

leesintensiteit);

- Anderzijds worden analyses uitgevoerd die meerdere artikelen betreffen. In deze analyses

is wel het aantal geselecteerde artikelen bekend, maar onbekend blijft wèlke artikelen werden

geselecteerd. Dit maakt weging naar omvang onmogelijk.

Leespatronen: aangetoond werd dat tijdschriftconsumptie zich op twee selectiedimen-

sies manifesteert (tabel 5.13 en 5.14). Afhankelijk van het aantal artikelen dat men selecteert,

leest men convergent of divergent. De geselecteerde artikelen kunnen intensief of extensief

worden gelezen. In theorie zijn hieruit vier leespatronen afleidbaar. Tabel 5.15 bevat vier

hv~othetische leespatronen. Respondent 1 leest artikel [a] (bijna) helemaal en van de overige

drie artikelen (bijna) niets. Respondent 1 is zeer selectief; zijn leespatroon kan getypeerd

worden als convergent intensief. Respondent 2 selecteert evenals respondent 1 één artikel,

maar las daarvan ongeveer éénvierde deeL Zijn Ieespatroon wordt gekarakteriseerd als

convergent extensief. Respondent 3 en 4 verspreiden hun aandacht over alle artikelen. Dit

maakt hen minder selectief dan respondent 1 en 2; hun leespatroon is divergent. Het verschil
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tussen respondent 3 en 4 manifesteert zich op de selectiedimensie intensiteit; respondent 3

leest intensief, respondent 4 extensief.

Tabel 5.15: Leesproporties behorende bij hypothet'sche (!) k~espatronen. Tevens de daaruÁ afgeleide ongewogen IeesintensiteÁ, de
gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen en het verschil tussen deze twee

tiespondenllleespatroon (aj [bj jc] [d] ongewogen
leesintensdeit

gem.leesproportie
geselect. artikelen

verschil

1. Convergent intensief 100 0 0 0 25 100~ 75

2. Convergent extensief 25 0 0 0 6.25 25 18.75

3. Divergent interrsief 100 100 100 100 100 100 0

4. Divergent e~Aensief 25 25 25 25 25 25 0

Tabel 5.15 beoogt te illustreren dat leespatronen het resultaat zijn van selectie op

minstens twee dimensies, en niet in één cijfer kunnen worden uitgedrukt. Drukt men het

leespatroon uit met het verschil tussen de leesintensiteit en de gemiddelde leesproportie van

de geselecteerde artikelen29, dan zou respondent 1 een score krijgen van 75 (zeer selectief).

Respondent 4 heeft dezelfde leesintensiteit, maar is niet selectief. Respondent 1 en 4

realiseren dezelfde leesintensiteit met verschillende leespatronen. Respondent 1 en 2

illustreren dat convergent lezen tot verschillende leesintensiteitscores kan leiden (dit geldt ook

voor divergent lezen (respondenten 3 en 4)).

De laatste kolom geeft aan dat samenvoeging van beide selectiedimensies tot één

score, leidt tot een onjuiste meeteenheid. In onderzoek naar leespatronen moeten scores op

beide selectiedimensies afzonderlijk worden betrokken. Inzicht in factoren die samenhangen

met individuele selectiestrategieën, kan pas worden verworven wanneer beide selectiedimen-

sies als afzonderlijke afhankelijke variabelen worden betrokken in statistische analyses. Omdat

het maximum aantal geselecteerde artikelen varieert per abonneekring, moet deze waarde

worden gestandaardiseerd tot percentages.

Welke leespatronen hanteren de vier abonneekringen en hoe verhouden de twee

selectiedimensies zich tot elkaar? Eenvoudig correlationeel onderzoek wijst uit welke relatie

het aantal geselecteerde artikelen heeft met de gemiddelde leesproportie van die geselecteer-

de artikelen. Op deze wijze kan ook worden onderzocht, welke relatie de ongewogen

leesintensiteit~ vertoont met het aantal geselecteerde artikelen.

Drie verwachtingen staan centraal. Allereerst ligt het voor de hand te verwachten dat

de ongewogen leesintensiteit toeneemt met het aantal geselecteerde artikelen.
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Tabel 5.13 wees uit dat meer dan tweederde deel van de abonnees in meerdere of

minder mate selectief is (d.w.z. artikelen selecteert en elimineert). Omdat zij minstens één

artikel niet lazen, zal de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen voor deze

lezers hoger liggen dan de ongewogen leesintensíteit.

Ten derde kunnen beide selectiedimensies zich in theorie op drie manieren tot elkaar

verhouden. De scores op beide dimensies correleren niet, positief of negatief. Geen
significante correlatie impliceert dat beide selectiedimensies onafhankelijk zijn van elkaar. Een

positief correlationeel verband zou duiden op een convergent extensief of een divergent
intensief leespatroon (naarmate men minder artikelen selecteert, leest men die oppervlakkiger;

naarmate men meer artikelen selecteert, leest men ze grondiger). Een negatieve correlatie
zou duiden op convergent intensief of divergent extensief lezen (naarmate men minder

artikelen selecteert, leest men ze intensiever en naarmate men meer artikelen selecteert, leest
men ze extensiever). Een negatieve samenhang tussen het aantal geselecteerde artikelen en
de gemiddelde leesproportie van die artikelen ligt voor de hand.

Tabel 5.16: Gemiddeld aantal geselecteerde arlikelen (in ~), leesintensiteit (ongewogen), gemiddelde leesproportie van de geselecteerde
artikelen en Pearson correlatiecoèfficiènt (t-tailed Sign'rf: '-.01 "-.001)

Kolom 2
Gem. (percentage)
gelezen arlikelen

Kolom 3
Lessintensiteil
(ongewogen)

Kolom 4
Gem. leesproportie
geselect. artikelen

Kolom 5
Pearson r

kobm 2 á 3

Kolom 6
Pearson r

kolom 2 á 4

LPW 3.87 (55.3~) 50.9 ~ 85.0'l0 .9415" -.2769'

LW 2.77 (46.2'k) 37.6 ~ 76.9'k 8857" -.3569"

GPW 4.37 (62.5'l0) 60.1 'l0 82.8 96 .8924" -.2671'

GW 2.18 (54.5'Io) 46.0 9'n 80.2'~ .8827" -.3335"

Kolom 2 van tabel 5.16 toont het gemiddeld aantal geselecteerde artikelen per
abonneekring en de (gestandaardiseerde) procentscore. Kolom 5 toont dat deze waarden zeer

sterk correleren met de (ongewogen) leesintensiteit. Dit is evident; immers, naarmate men
meer artikelen leest, leest men in totaal meer van het tijdschrift.

Kolom 4 geeft de gemiddelde leesproporties van de geselecteerde artikelen. Volgens
verwachting vallen deze hoger uit dan de leesintensiteitscores. Dit bevestigt dat recipiënten

artikelen elimineren en toont nog eens aan dat de leesintensiteit van in meerdere of mindere
mate selectieve lezers een overschatting is van de leesproportie van geëlimineerde en een
onderschatting van de leesproportie van geselecteerde artikelen.
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Het belangwekkende van tabel 5.16 schuilt echter in de laatste kolom. Het percentage

geselecteerde artikelen correleert negatief inet de gemiddelde leesproportie van die artikelen.

Voor elke abonneekring afzonderlijk is dit een significant verband; voor de wetenschappelijk

georiënteerde lezers is het verband het sterkst (p. -.001). Dit toont aan dat van de vier

hypothetische leespatronen er slechts twee relevant zijn voor deze tijdschriften, te weten het

convergent intensief en divergent extensief lezen. Enigszins generaliserend wordt geconclu-

deerd dat deze tíjdschriftlezers artikelen grondiger lezen naarmate zij minder artikelen uit de

inhoud selecteren. Het sterkere verband voor wetenschappelijk georiënteerde lezers (p. ~

.001) suggereert dat zij sterker dan populair-wetenschappelijke lezers neigen naar het grondig

lezen van een beperkt aantal artikelen, ofwel het oppervlakkig lezen van een groot aantal

artikelen.

De conclusie moet luiden dat tijdschriftconsumptie zich manifesteert op twee dimensies

(het aantal artikelen en de intensiteit van lezing) die onderling negatief samenhangen. Met

name wetenschappelijk georiënteerde lezers lezen ofwel een beperkt aantal artikelen grondig

ofwel zij lezen een groot aantal artikelen oppervlakkig.

Volgens Van den Brink (1987: 164) nodigt de op de massa ingestelde inforrnatiever-

schaffing door radio en televisie niet uit tot selectief gebruik; foliomedia daarentegen doen dat

wel. Dit suggereert dat media die zich op een breder publiek richten, minder selectief gebruikt

worden. Populair-wetenschappelijk georiënteerde tijdschriften worden volgens die redenering

minder selectief gelezen dan wetenschappelijk georiënteerde tijdschriften. Tabel 5.16 bevestigt

dat voor het aantal artikelen, maar niet voor de gemiddelde leesproportie van de geselecteer-

de artikelen.

Om te achterhalen in hoeverre de wetenschappelijke oriëntatie sigificant samenhangt

met het leespatroon, werd een enkelvoudige variantie-analyse (Scheffe s.01) uitgevoerd op

beide selectiedimensies. Deze analyse leent zich tevens voor een vergelijking van de twee

vakgebieden. Voor wat betreft het aantal geselecteerde artikelen bleek LW significant lager

te scoren dan GPW (F Ratio: 6.9452, F Prob: .0001). De overige abonneekringen verschillen

niet significant van elkaar. Voorst werden geen significante verschillen gevonden inzake de

gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen (F Ratio: 2.7832, F Prob: .0408).

De conclusie luidt dat noch het vakgebied noch de wetenschappelijke oriëntatie van

het tijdschrift sigificant verschillen met betrekking tot één der selectiedimensies. Het is dus niet

zo dat verschillen in leespatroon tussen de tijdschriften kunnen worden toegeschreven aan

het vakgebied of de wetenschappelijke oriëntatie van het tijdschrift.
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5.3.2. Mediumkenmerken

In het hiernavolgende wordt bestudeerd of leesproportie samenhangt met artikelken-

merken. Achtereenvolgens komen de omvang van het artikel, de bruikbaarheid en de auteur

aan de orde. De vraag luidt welke van deze kenmerken van invloed zijn op de leesproportie

van dat artikel.

Artikelomvang: In deze paragraaf wordt de vraag gesteld of er een verband is tussen

de omvang en de leesproportie van een artikel. In theorie vergt het lezen van een omvangrijk

artikel een grotere tijdsinvestering dan het lezen van een kort artikel. Men zou kunnen

verwachten dat het denotatieve kenmerk 'artikelomvang' een overweging vormt bij de keuze

om een artikel te lezen. In 5.2.2. werd een zwakke relatie gevonden tussen de gemiddelde

artikelomvang en het leesvolume. Per tijdschrift werden de ongewogen leesproporties van alle

mogelijke artikelcombinaties getoetst.

Tabel 5.17: Artikek;ombinaties met (atleen) sign'rficant verschillende leesproporties (t-test pairs; 2-Tail prob. p 5.01)

Tijdschri(t Langer arGkel met hogere leesproportie in k Korter artikel met hogere leesproportie in ~

LPW d~e; d~f; d~g;
i~e; i~f; i~g; i~j

d~h; i~h; j~e"

LW eih; e~j; f~j;
9~h; 9~i; 9~1: h~i

e~f; eii; f~i; h~i

GPW d~g; d~h; d~i; d~j
e~i; e~j; hg; f~h; f~i; f~j

GW f~g

totaal 25 (39.7'I ) 7 (11.1"~)

Leesvoorbeeld bii tabel 5.17: het artikel links van het symbool ~ werd significant beter gelezen dan het artikel rechts ervan; de leesproportie
van LPW [dj ligt dus sign'rficant hoger dan de leesproportie van artikel LPW (e].

De leesproporties van de helft ( 50.80~0) van de in totaal 63 artikelcombinaties verschilt
significant. Voor de helft van de artikelen ( 49.2'~0) heeft artikelomvang dus geen effect op lees-
proportie. Bij 25 artikelcombinaties (39.7'~0) blijkt een omvangrijker artikel te leiden tot een

hogere leesproportie. Bij zeven combinaties ( 11.1'~0) bleek een kleiner artikel een hogere
leesproportie op te leveren32.

De resultaten wíjzen uit dat slechts in de helft van de combinaties sprake is van een
relatie tussen artikelomvang en leesproportie. Opvallend is dat van een omvangrijk artikel
relatief ineer wordt gelezen. De verwachting dat korte artikelen beter gelezen worden, wordt
maar in 110~o van de artikelcombinaties bevestigd. Waarschijnlijk spelen andere overwegingen

123



dan artikelomvang een rol bij de beslissing een artikel te lezen. Enkele daarvan worden

hieronder onderzocht.

De bruikbaarheid van een publikatie: diverse beweegredenen liggen ten grondslag

aan het besluit om een artikel te lezen. Eén motief is de bruikbaafieid van de ínformatie voor

de recipiënt. McOuail (1988: 49 e.v.) spreekt over de informatieve functie, en de functie van

integratie en sociale interactie. Volgens Zillmann á Bryant (1985: 63) wordt (selectieve)

blootstelling aan media ingegeven door utilitarian considerations. Zij stellen dat (...)

newspapers and magazines are most often sought for utilitarian material, (...) (Zillmann 8~

Bryant, 1985: 170). Dit suggereert dat publikaties worden beoordeeld op hun bruikbaarheid.

Om dit te onderzoeken werd respondenten gevraagd aan te geven welke artikelen zij

gebruik(t)en voor een specifieke beroepsbezigheid (bijlage 1: enquètevraag 10.3). Om de

scores uit de vier tijdschriften te kunnen vergelijken, werd het aantal respondenten dat een

artikel bruikbaar vond, gestandaardiseerd tot percentages (Mean). Op deze score werden per

artikel twee type t-tests uitgevoerd (bijlage 5: tabel 5.B Um 5.E).

Om de bruikbaarheid van de diverse artikelen onderling te vergelijken, werd een t-tests

voor afhankelijke groepen uitgevoerd op de Mean (-het percentage respondenten dat een

artikel bruikbaar acht). Uit tabel 5.B blijkt dat artikel LPW [d] significant vaker bruikbaar wordt

gevonden dan de artikelen [f], [g] en [i] uit hetzelfde tijdschrift; 8.72oIo vindt artikel [d] bruikbaar,

3.36'~o vindt [f] bruikbaar (p.-.032).

Een t-test voor onafhankelijke groepen wijst uit of lezers die het artikel wel bruikbaar

achten, meer van het artikel lezen dan lezers die het artikel niet bruikbaar vinden. Op de grijze

diagonaal bevinden zich de resultaten; artikel LPW [d] wordt significant (p.-.000) beter

gelezen door abonnees die het artikel bruikbaar vinden.

De resultaten illustreren dat de bruikbaafieid van de artikelen zeer uiteen loopt. Artikel

[d] blijkt het meest bruikbaar te worden gevonden door abonneekring LPW. Wellicht biedt het

artikel over Louis Couperus concrete aanknopingspunten in het literatuuronderwijs. Dit in

tegenstelling tot artikel [i], een interview. Ook tijdschrift LW (tabel 5.C) bevat één artikel dat

qua bruikbaarheid de kroon spant en één artikel dat nauwelijks bruikbaar wordt geacht. Artikel

[g] over Poetica en literatuurgeschiedschrijving wordt door 8.44'~o van de abonnees bruikbaar

geacht, terwijl slechts 0.65'~o artikel [f] bruikbaar vindt. Ook bij de twee geschiedkundige

abonneekringen (tabel S.D. en 5.E) blijken de artikelen in bruikbaarheid te variëren, zij het dat

de verschillen kleiner zijn.

De grijze diagonaal wijst uit dat de bruikbaafieid zich bij een aantal artikelen

manifesteert in een hogere leesproportie. De veronderstelling dat van bruikbare artikelen meer
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wordt gelezen blijkt met uitzondering van artikel LPW [e] voor alle artikelen te worden

bevestigd. Lezers die het artikel bruikbaar vinden, lazen er meer van dan lezers die het niet

bruikbaar vinden. Gesommeerd over de vier abonneekringen leidt de bruikbaarheid van een

artikel in een beroepssituatie bij 23 van de 24 artikelen tot een hogere leesproportie. In vier

van zeven (LPW), drie van zes (LW), nul van zeven (GPW) en twee van vier artikelen (GW)

blijkt het verschil significant (tabel 5.18 en bijlage 5 tabel 5.B Um 5.E (grijze diagonaal)). De

conclusie luidt dat de bruikbaarheid een criterium is aan de hand waarvan men differentieert

tussen de artikelen. De bruikbaarheid van een artikel leidt tot een hogere leesproportie.

Uit het vooronderzoek (~ 2.2.2) bleek dat bepaalde abonnees de tijdschriften lezen om

de carrières van studiegenoten te volgen; 22o~a van de lezers bleek één der publicisten

persoonlijk te kennen. In 5.2.2. (tabel 5.8) bleek dat de reputatie van de auteudredactie

significant bijdraagt aan het leesvolume. De bekendheid met de auteur kan dus een reden zijn

om een artikel te lezen.

In dit onderzoek werden drie kenmerken opgenomen die betrekking hebben op de

auteurs van de artikelen, t.w. de relatieve status van de auteur als wetenschapper, de

bekendheid van de auteur als publicist (via eerder publikaties) en persoonlijke bekendheid met

de auteur. Op grond van het vooronderzoek wordt verwacht dat de auteur als mediumkenmerk

relevant is bij de keuze van een artikel.

De auteur: relatieve wetenschappelijke status: de respondenten werd verzocht van

de auteurs in het onderzochte tijdschriftnummer de in hun ogen drie belangrijkste te noemen;

zij stelden a.h.w. een top drie samen. Met een Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks Test kon

de relatieve wetenschappelijke status van de auteurs ten opzichte van elkaar worden bepaald.

Deze toets is te zien als de nonparametrisctie tegenhanger van een t-test voor afhankelijke

groepen; zij test verschillen tussen twee ordinale variabelen33

De tabellen 5.F. tlm 5.1. geven voor de vier abonneekringen afzonderlijk de relatieve

status van de publicisten. Uit tabel 5.F blijkt dat de auteurs LPW (d], [e] en [g] een significant

hogere status genieten dan LPW [f], [h1], [h2] en [j]. Opmerkelijk is dat deze auteurs vooraan

in het tijdschrift staan. In nog sterkere mate geldt dit voor abonneekring LW; auteur LW [e]

heeft een significant hogere status dan alle andere auteurs. De auteurs van de artikelen

achterin het tijdschrift hebben de laagste status. In minder mate geldt dit voor tijdschrift GPW,

omdat de auteur van het voorlaatste artikel een hoge status heeft. Bij abonneekring GW

blijken juist de auteurs van de artikelen achterin de hoogste status toegekend te krijgen.

Om de relatie te vefielderen tussen de status van een auteur en de leesproportie,

werd per artikel de Spearmanrangcorrelatie tussen beide waarden berekend34. Op de grijze
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diagonaal van tabel 5.F Um 5.G wordt het significantieniveau gegeven. Achtereenvolgens

correleert de relatieve wetenschappelijke status voor twee (LPW), vijf (LW), vier (GPW) en drie

(GW) publicisten met leesproportie (tabel 5.18). De resultaten wíjzen uit dat respondenten

onderscheid aanbrengen tussen auteurs met een hoge en een lage wetenschappelijke status.

In letterkundige tijdschriften worden de auteurs die vooraan te werden geplaatst ook het

belangrijkst gevonden; bij geschiedkundige tijdschriften is dit niet het geval.

De auteur: bekendheid als publicist: tevens werd de respondenten gevraagd of zij

eerder publikaties lazen van de auteurs. De tabellen S.J. Um 5.M. bevatten de resultaten van

de t-tests op het percentage lezers dat de auteur als publicist kent.

Auteur LPW (e] en LPW [i] blijken het bekendst als publicist, de auteurs LPW [hi] en

[h2] zijn het minst bekend. Uit tabel S.K. blijkt dat de auteurs LW [e] en LW [hi] het bekendst

zijn als publicist (auteur LW [e] scoort ook in vergelijking met andere abonneekringen het

hoogst (74.03'~0)). Beíde auteurs van artikel LW (i] -het minst gelezen artikel- blijken het minst

bekend. Het beeld suggereert dat de bekendste auteurs in tijdschríft LW vooraan worden

geplaatst. Bij abonneekring GPW blijkt auteur [d] door veel meer abonnees eerder gelezen

dan andere auteurs. Bij abonneekring GW blijkt auteur [f] het bekendst als publicist.

' Op de grijze diagonaal van de tabellen 5.J Um 5.M wordt het significantieniveau

gegeven van de t-tests voor onafhankelijke groepen. Deze vergelijkt de leesproporties van de

lezers die de auteur als publicist kennen met de leesproportie van de lezers die deze auteur

niet eerder lazen. Achtereenvolgens blijken vier (LPW), acht (LW), twee (GPW) en drie (GW)

auteurs significant beter te worden gelezen door abonnees die eerder publikaties van hen

lazen (tabel 5.18). Slechts bij één auteur bleek de groep die deze auteur via publikaties

kende, een lagere leesproportie te realiseren (abonneekring GPW artikel [j]). Bij (vrijwel) alle
artikelen manifesteert de bekendheid met de auteur als publicist zich in hogere leesproporties.

De auteur: persoonlijke bekendheid: op grond van de resultaten uit het vooronder-

zoek (2.2.2) werd de respondenten in het hoofdonderzoek gevraagd of zij de auteurs in

kwestie persoonlijk kenden. De tabellen S.N. Um 5.o. bevatten de resultaten. De tabellen

bevatten het significantieniveau van de t-tests op het percentage respondenten dat aangaf de

auteur persoonlijk te kennen (Mean). Het is evident dat de cijfers lager liggen dan in tabel S.J.
Um S.M; de auteurs zijn vaker bekend als publicist dan dat zij persoonlijk bekend zijn. Auteur

LPW [g] blijkt het bekendst bij de meeste abonnees (8.72o~a); het is echter niet zo dat deze

auteur het best gelezen artikel schreef. De auteurs LW [e] en LW [g1] blijken gezamenfijk het

vaakst persoonlijk bekend (18.2'~0); zij schreven het artikel met de hoogste leesproportie.

Niemand kent auteur GPW [f] persoonlijk (Oo~o); niettemin werd diens artikel het best gelezen.
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Auteur GW [f] blijkt het vaakst persoonlijk bekend (27.6oIo) en schreef tevens het best gelezen

artikel.

Op de grijze diagonaal bevindt zich het significantieniveau van de verschillen in lees-

proportie tussen de lezers die de auteur persoonlijk kennen en zij die de auteur niet

persoonlijk kennen. In tegenstelling tot de bekendheid van de auteur als publicist leidt de

persoonlijke bekendheid met de auteur in mindere mate tot intensiever lezing van diens artikel;

bij vijf auteurs blijkt het artikel slechter te worden gelezen door lezers die de auteur persoonlijk

kennen. In de overige gevallen las men meer van van het artikel, wanneer men de auteur

persoonlijk kent. Slechts in één geval is dat verschil significant (LPW [e]).

Ten behoeve van de inzichtelijkheid vat tabel 5.18. de tabellen S.B. tlm 5.~. samen.

Tabel 5.18 geeft het aantal artikelen waarvoor geldt dat het artikelkenmerk een relatie vertoont

met leesproportie.

Tabel 5.18: Samenvatting van significante bivariate verbanden tussen arlikelkenmerken en de gemiddekle leesproportie (grijze diagonalen
van tabel 5.8. Um S.Q in bijlage 5)

Medium (c.q. artikel) kenmerk LPW LW GPW GW

Bruikbaarheid van het artikel (3929'~ ) 4: 7 3: 6 0: 7 2: 4

Wetenschappelijk status van de auteur (53.17'l0) 2: 8 5: 9 4: 7 3: 4

Bekendheid met de auteur als publiást (60.61'h) 4: 8 8: 9 2: 7 3: 4

Bekendheid met de auteur persoonlijk (3.13'l0) 1: 8 0: 9 0: 7 0: 4

Leesvoorbeeld bii tabel 5.18: Bij abonneekring LPW manNesteert de bruikbaarheid van het artikel zich bij vier van de zeven artikelen in een
significant hogere leesproportie.

Beschouwing van de bivariate resultaten wijst uit dat de bekendheid met een auteur

als publicist het vaakst leidt tot een hogere Ieesproportie; 17 publikaties (60.61'~0) worden

significant beter gelezen door lezers die eerder wat lazen van de auteur. De wetenschappelij-

ke status van de auteur blijkt ook van belang; bij 14 artikelen (53.170~0) correleert de status

van de auteur met leesproportie. Voorts geldt voor negen artikelen (39.29oIo) dat ze significant

beter worden gelezen wanneer het artikel bruikbaar wordt gevonden voor een bepaalde

beroepsbezigheid. Ten slotte blijkt het persoonlijk kennen van een auteur in tegenstelling tot

wat het vooronderzcek suggereert (Ik volg de carrières van mijn studiegenoten) nauwelijks

een relatie te vertonen met het lezen van een artikel. Deze variabele scoort bij alle tijdschriften

het laagst; slechts één publikatie (3.130~0) werd significant beter gelezen door abonnees die

de auteur persoonlijk kenden. De bekendheid met een auteur als publicist en de wetenschap-

pelijke status die men aan een auteur toekent, beïnvloeden dus de leesproportie van de
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artikelen. De bruikbaarheid van een artikel blijkt de leesproportie minder vaak te beïnvloeden.

In tegenstelling tot de bevindingen uit het vooronderzoek blijkt de persoonlijke bekendheid met

de auteur nauwelijks samen te hangen met leesproportie.

De resultaten ondersteunen de opvattingen van Freedman 8 Sears (1965). Volgens

hen is de facto selectiviteit gebaseerd op socio-demografische factoren. Variabelen als

genoten opleíding, sociale klasse, bruikbaarheid van de informatie, en de 'past history of

exposure' van (potentiéle) ontvangers zijn van belang bij de verklaring van mediagebruik

(Zillmann 8 Bryant, 1985: 21; Stappers e.a, 1990: 84). Uit deze studie blijkt met name het

belang van de enraring met eerdere publikaties van een auteur (past history of exposure).

Evenals bij het lezen van boeken (Kamphuis, 1991: 484), kan de auteur als een merknaam

worden gezien. De ervaring die men met die auteur heeft opgedaan, is van belang bij het

besluit een artikel te lezen. Ook bij tijdschriftlezers kan tot op bepaalde hoogte worden

gesproken over merktrouw35,

5.3.3. Persoonskenmerken

In 5.3.1. bleek dat leesintensiteit geen inzicht verschaft in leespatronen van

tijdschriftlezers. Tevens werd gesteld dat tijdschriftconsumptie zich manifesteert in het aantal

geselecteerde artikelen en de gemiddelde leesproportievan die geselecteerde artikelen. Beide

moeten worden betrokken in onderzoek naar verscheidenheid in tijdschriftconsumptie. Tabel

5.16 wees uit dat beide selectiedimensies negatief correleren; naarmate men minder artikelen

selecteert, leest men die artikelen beter. Twee leespatronen worden onderscheiden:

convergent intensief en divergent extensief tijdschriftlezen.

In 5.3.3. wordt onderzocht welke persoonskenmerken samenhangen met deze
leespatronen. Aangezien het aantal geselecteerde artikelen negatief correleert met de

gemiddelde leesproportie van die artikelen, is multivariate variantie-analyse (MANOVA) de
aangewezen statistische techniek om te onderzoeken welke persoonskenmerken relevant zijn.

MANOVA houdt rekening met de correlatie tussen de twee afhankelijke variabelen; bij twee

aparte variantie-analyses zou met het onderlinge verband tussen de twee selectiedimensies

geen rekening worden gehouden. Elk persoonskenmerk werd als onafhankelijke variabele

ingevoerd in een exploratieve multivariate variantie-analyse. Bestudeerd werd in welke mate
het kenmerk bijdraagt aan de variantie op beide selectiedimensies (overall analyses, om het

relatieve gewicht van signíficante persoonskenmerken te bepalen, werden niet uitgevoerd).
Voor elk persoonskenmerk wordt het effect gegeven, na correctie voor het hoofdeffect
abonneekring36
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Allereerst gaat aandacht uit naar het type persoonskenmerken dat op microniveau een

rol speelt bij selectie van informatie. Naar verwachting zijn dat vooral persoonskenmerken, die

de relatie met het vakgebied betreffen. Tevens is de vraag welke persoonskenmerken op

beide selectiedimensies bijdragen aan de variantie. Persoonskenmerken die een significante

F-waarde op beide selectiedimensies opleveren, vormen determinanten van individuele

leespatronen van tijdschriftlezers. De tabellen 5.19 Um 5.21 verschaffen inzicht.

Sociodemografische persoonskenmerken: tabel 5.19 wijst uit dat de persoonsken-

merken leeftijd en inkomen significant bijdragen aan de variantie van het aantal geselecteerde

artikelen. Zij zijn echter niet relevant voor de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde

artikelen. De dagelijkse hoofdbezigheid is dat wel.

Tabel 5.19: F-waarde en significantie van F van de mullivariante variantie-analyse op het aantal geseleáeerde artikelen (kobm 2-3) en de
gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen (kokim 4-5)

Soáodemografische Aantal artikelen Gem. IeespropoAie geselect. artikelen
persoonskenmerken

F Sign of F F Sign of F

leeftijd (z-score) 12.588 .000 2.515 .114

geslacht 1.180 .278 1.293 .256

woo~ÁUatie . 109 .990 .757 .581

dagekjkse hoofdbezigheid 1.107 .354 2.327 056

opleidingsniveau 1.190 .315 .353 842

docern oos .92a .r,ao a1o

doceemiveau .892 487 1.309 261

netto inkomen 2.916 014 575 719

Persoonskenmerken die betrekking hebben op het vakgebied: tabel 5.20 leert dat

drie persoonskenmerken significant bijdragen aan de variantie van het aantal geselecteerde

artikelen. De interessekarakterisering (algemeen, interesse in een specifiek domein, of beide)

en interesseperiode verklaren een deel van de verscheidenheid in het aantal geselecteerde

artikelen. Tevens draagt de informatiebehoeffe bij aan de variantie. Geen der persoonsken-

merken vertoont een relatie met de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen.

De twee interessevariabelen en informatiebehoefte vertonen dus alleen een relatie met het

aantal geselecteerde artikelen.
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Tabel 5.20: F-waarde en signficantie van F van de muftivaránte variantie-analyse op het aantal geseledeerde artikelen (kobm 2-3) en de
gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen (kobm 4-5)

Persoonskenmerken Aantal art~Celen Gem, leesproportie geselect. artikelen
aangaande het vakgebied

F Sign of F F Sign of F

vakopleiding 248 619 .003 .956

betrokkenheid 1.331 .249 002 963

adivileilen 1.041 308 428 .513

pubficatiegeschiedenis .021 .886 2.433 .120

interessekarakterisermg 3.381 .035 .797 452

omschrijving interesse 1.120 .352 1.133 .343

inforrnatievoorkeur (LWSGPW) 1.032 .358 .206 .814

informatiebehoefle 7.282 .001 941 .391

speáalismetypering 683 .563 105 .957

interesseperiode ( z-score) 11.796 .001 1.609 .205

Persoonskenmerken betreffende het printmediabezit: om redenen genoemd bij
tabel 5.11 wordt leestijd niet in tabel 5.21 opgenomen. Tabel 5.21 wijst uit dat het aantal jaren
dat men op het tijdschrift is geabonneerd (abonneetrouw) marginaal significant bijdraagt aan
de variantie in het aantal geselecteerde artikelen. Ook voor deze categorie persoons-
kenmerken geldt dat geen enkele variabele bijdraagt aan de verscheidenheid in de
gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen.

Tabel 5.21: F-waarde en significantie van F van de muflivaránte variantie-analyse op het aantal geselecteerde artikelen (kobm 2-3) en de
gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikeie~ (kolom 4-5).

Persoonskenmerken betrettende Aantal artikelen Gem. leesproportie geselect. artikelen
het printmediabezit

F Sign of F F Sign of F

abonnementsacquisitie .185 .668 .402 .528

abonneetrouw 2.825 094 548 .480

aantal vaklgdschriftabonnementen 2.412 .121 882 .348

omvang boekenbezit 2.194 .140 365 .546

aantal naslagwerken 301 583 986 322

Samenvattend, naast de objectieve persoonskenmerken leeftijd en netto inkomen,
dragen de interessekarakterisering, de duur van de interesse en de informatiebehoefte van

130



respondenten significant bij aan de verscheidenheid van het aantal geselecteerde artikelen

(de periode dat men is geabonneerd draagt marginaat significant bij). De verscheidenheid in

de gemíddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen wordt niet door de persoonsken-

merken verklaard (dagelijkse hoofdbezigheid draagt marginaal significant bij). Hieruit worden

twee conclusies afgeleid.

Ten eerste levert dit onderzoek geen exclusieve determinant op voor individuele

leespatronen; geen der persoonskenmerken kan worden gerelateerd aan verscheidenheid op

beide selectiedimensies.

Onderzoek naar verscheidenheid in tijdschriftconsumptie op microniveau is eerder

uitzondering dan regel. Het concentreert zich bovendien met name op leesintensiteit (Brown,

1990: 127; NOTU, 1991: 2) of leesstijlen (Schuegraf e.a, 1992: 31). Deze studie toont aan dat

individuele verscheidenheid in tijdschriftconsumptie zich sterker voordoet in het aantal

geselecteerde artikelen dan in de gemiddelde leesproportie van die artikelen.

Bij tijdschriftconsumptie blijkt selectie van artikelen dus cruciaal. Het verdient daarom

aanbeveling om in toekomstig onderzoek de aandacht te richten op selectie en eliminatie van

informatie-eenheden uit de pluriforme tijdschriftinhoud.

5.4. Samenvatting
Tijdschriften zijn intem pluriform en het is aannemelijk dat zowel hoeveelheid als aard

van het gelezene variëren. Hoofdstuk vijf heeft betrekking op tijdschriftconsumptie en beoogt

inzicht te bieden in leespatronen.

Kanttekeningen werden geplaatst bij de gangbare operationalisatie van leesintensiteit.

Allereerst veronderstelt deze maat dat het tijdschrift intem homogeen is en dat van alle

artikelen evenveel wordt gelezen. De resultaten tonen aan dat dit voor meer dan tweederde

(700~0) van de respondenten een onjuiste assumptie is; voor deze lezers is leesintensiteit een

overschatting van de leesproportie van geëlimineerde, en een onderschatting van de lees-

proportie van geselecteerde artikelen. Bovendien verschaft leesintensiteit louter informatie over

één dimensie van tijdschriftconsumptie (kwantitatief). Beargumenteerd werd waarom feitelijk

leesgedrag míddels verbale proportieschattingen per redactionele bijdrage gemeten moet

worden. Deze verbale schattingen kunnen worden gecodeerd tot numerieke leesproporties

t.b.v. statistische analyses, en blijken niet gevoelig voorde door de respondenten gehanteerde

antwoordstrategie (reconstructie via het geheugen of inet behulp van het tijdschrift in kwestie).
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Om leespatronen te identificeren, worden in deze studie vijf verschillende leesmaten

geintroduceerd. De eerste drie maten hebben betrekking op de gelezen hoeveelheid van het

tijdschrift:

- Leesintensiteit: een ongewogen schatting van de gelezen hoeveelheid van een tijdschrift

uitgedrukt in procenten (vergelijkbaar met het in tijdschriftonderzoek gangbare leesintensiteit);

- Gewogen leesintensiteít: geschatte leesintensiteit gecorrigeerd voor de omvang van de

afzonderlijk artikelen uitgedrukt in procenten;

- Leesvolume: de feitelijk gelezen (absolute) hoeveelheid van het tijdschrift in uitgedrukt

woorden.

Twee maten hebben betrekking op de (geselecteerde) artikelen:

- Leesproportie: de gelezen hoeveelheid van een artikel uitgedrukt in procenten;

- Gemiddelde leesproportie van geselecteerde artikelen: gemiddelde leesproportie van de

geselecfeerde artikelen uitgedrukt in procenten.

Het onderzoek wijst uit dat de indirecte indicatoren voor leesintensiteit (leesfrequentie

en leestijd) onderling zwak samenhangen, maar dat zij niet correleren met de directe indicator

gewogen leesintensiteit. Mede op grond van theoretische argumenten wordt aangenomen dat

de indirecte indicatoren -leesfrequentie en leestijd- niet meten wat zij beogen te meten,

namelijk de (gewogen) leesintensiteit.

Het leesvolume en de gewogen leesintensiteit gelden als zuiverste indicatoren voor

feitelijke tijdschriftconsumptie. De (gewogen) leesintensiteit echter is mede afhankelijk van de

tijdschriftomvang. Daarom werd het absolute leesvolume als afhankelijke variabele in de

analyses betrokken.

Het onderzoek laat geen eenduidige conclusie toe over de samenhang tussen

leesvolume en de verschijningsfrequentie, de wetenschappelijke oriëntatie van het tijdschrift

of het vakgebied. Wel blijkt er een zwakke samenhang te bestaan tussen de gemiddelde

artikelomvang en het leesvolume. De perceptie van mediumkenmerken is relevant; de

verscheidenheid in leesvolume kan (mede) worden toegeschreven aan de perceptie van drie

specifieke tijdschriftkenmerken: het mediumkenmerk de reputatie van de auteudredactie en

de twee aandachtsvelden een specifíeke onderzoekstraditieen informatie overmijn vakgebied.

Individuele verschillen in leesvolume moeten (mede) worden toegeschreven aan de perceptie

van deze drie specifieke tijdschriftkenmerken.

De antwoordperiode die respondenten reserveren alvorens de enquête te retoumeren,

hangt niet samen met leesvolume. In combinatie met voorgaande resultaten (hoofstuk vier en

tabel 5.7) biedt deze studie empirische ondersteuning voor de stelling dat frequentieschattin-
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gen, tijdschattingen en de antwoordperiode geen betrouwbare indicatoren zijn voor de

intensiteit van tijdschriftconsumptie. Een herbezinning op deze indicatoren verdient derhalve

aanbeveling. Twee sociodemografische persoonskenmerken dragen bij aan de variantie van

het leesvolume; t.w. leeftijd en dagelijkse hoofdbezigheid. Verder blijken de informatiebehoef-

te, de omschrijving van de interesse, alsmede de abonneetrouw relevant. Opmerkelijk is dat

de informatiebehoefte relatief het sterkst bijdraagt. Omdat de voorgestelde operationalisatie

van leesintensiteit (verbale proportieschattingen per redactioneel artikel) te bewerkelijk is voor

grootschalig bereiksonderzoek, kan de vraag naar informatiebehoefte (Zou U zich op een

ander tijdschriR abonneren wanneer '...' zou verdwijnen~j worden aanbevolen als indicator

voor mediumcontactkwaliteit in toegepast tijdschriftonderzoek.

Het tweede gedeelte van hoofdstuk vijf gaat in op kwalitatieve aspecten van

tijdschriftconsumptie; in welke mate selecteren en elimineren recipiënten informatie en welke

factoren spelen daarin een rol? De resultaten wijzen uit dat meer dan tweederde deel van de

respondenten minstens één artikel uit de inhoud selecteerde eNof elimineerde. Zij zijn in

meerdere of mindere mate selectief en pasten een selectiestrategie toe, op basis waarvan één

of ineerartikelen (niet) voor lezing in aanmerking kwam(en). Voor deze lezers is leesintensiteit

een ontoereikende leesmaat.

Selectie van geschreven informatie door tijdschriftlezers manifesteert zich op twee

dimensies: het aantal artikelen dat men selecteert en de gemiddelde leesproportie van die

artikelen. Samenvoeging van deze twee selectiedimensies tot één indicator is problematisch.

Het percentage geselecteerde artikelen correleert voor elke abonneekring afzonderlijk negatief

met de gemiddelde leesproportie van die artikelen. Tijdschriftlezers lezen artikelen grondiger

naarmate zij minder artikelen uit de inhoud selecteren. Hieruit worden twee leespatronen

afgeleid. Met name wetenschappelijk georiënteerde tijdschriftlezers lezen ofwel een beperkt

aantal artikelen grondig (convergent intensief tijdschriRlezen) ofwel zij lezen een groot aantal

artikelen oppervlakkig (divergent extensief tijdschrifflezen).

Ingegaan werd voorts op de vraag met welke kenmerken de keuze voor een specifiek

artikel samenhangt. Een aantal denotatieve artikelkenmerken werd gerelateerd aan de lees-

proporties. Voor ongeveer de helft van de artikelen geldt dat een omvangrijk artikel relatief

beter wordt gelezen dan een minder omvangrijk artikel. In het licht van het groeiende

informatie-aanbod is dit niet vanzelfsprekend. Bij vrijwel alle artikelen gaat de bekendheid met

de auteur als publicist gepaard met een hogere leesproportie. In meer dan de helft van de

gevallen gaat een hoog wetenschappelijk aanzien van de auteur gepaard met een hogere

leesproportie. Ook beoordeelt men een publikatie op de bruikbaarheid ervan in een specifieke
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beroepssituatie; bruikbare artikelen leiden tot hogere leesproporties. De persoonlijke

bekendheid met de auteur leidt minder frequent tot hoge leesproporties. Dit ontkracht

bevindingen uit het vooronderzoek. Vooral de auteur van het artikel is relevant: wanneer

lezers bekend zijn met de auteur als publicist en deze auteur een hoog wetenschappelijk

aanzien geniet, leidt dat tot hogere leesproporties". Met name de ervaring met eerdere

publikaties van een auteur (past history of exposure) is van belang bij de keuze voor een

specifiek artikel.

Ten slotte gaat de studie in op de relatie tussen persoonskenmerken en leespatronen.

Selectie van geschreven informatie blijkt met persoonskenmerken te variëren, t.w. de leeftijd

en het netto inkomen, de interessekarakterisering en de duur van de interesse, alsmede de

informatiebehoefte van recipiënten. Geen enkel persoonskenmerk draagt echter significant bij

aan de variantie op beide selectiedimensies. De resultaten leveren dus geen exclusieve

determinant op voor individuele leespatronen. Individuele verschillen in tijdschriftconsumptie

manifesteren zich hoofdzakelijk in het aantal artikelen dat men selecteert, en niet in de

gemíddelde leesproportie van die artikelen; bij de tijdschriftconsumptie ís het aantal artikelen

dus cruciaal.

Eindnoten hoofdstuk 5

1. Dit is dus eigenlijk de ongewogen leesintensiteit van de geselecteerde artikelen.

2. Overigens worden vaak indirecte variabelen als indicator gebruikt. Ook in dit
onderzoek geldt dagelijkse hoofdbezigheid (Ganzeboom, 1989: 152; Van Lil, 1989;
Van der Linden, 1989: 12) als indirecte maat voor beschikbare vrijetijd.

3. Schuegraf e.a. (1992: 29) koppelen numerieke proportieschattingen aan verbale
schattingen. Zij onderscheiden drie leesstijlen, t.w. browsing (0-330~o gelezen), selective
reading ( 34-66'~o gelezen) en full reading (67-100'~o gelezen). Zij negeren daarmee de
nauwkeurigheid die een open numerieke schaal biedt.

4. In tegenstelling tot wat Kleinnijenhuis (1994: 73) stelt m.b.t. onderzoek naar
verklaringen van inhoud van informatie, is het bij de reconstructie van feitelijk
Ieesgedrag essentieel dat lezers oordelen over een zinnige waarnemingseenheid. In
deze studie komt die waarnemingseenheid overeen met de analyse-eenheid.

5. Dat geschiedde op de volgende wijze:
` de gemiddelde zinslengte werd bepaald: van 10 systematisch gekozen zinnen werd
het aantal woorden geteld (afbrekingen aan het eind van een zin werden verrekend
tot decimalen: zon-de is dus .6).
' het aantal regels waaruit het artikel bestaat werd bepaald. Niet meegeteld werden
onderschriften van illustraties, voetnoten, literatuurlijst. Wel opgenomen werden citaten,
gedichten etc.
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" door het aantal zinnen te vermenigvuldígen met de gemiddelde zinslengte werd
uiteindelijk bij benadering de omvang van het artikel berekend.

6. Dit betekent dat op titelniveau analyses op leesvolume of gewogen leesintensiteit tot
dezelfde resultaten leiden.

7. Volledigheidshalve worden de overige correlaties voor alle abonneekringen samen ook
gegeven:
Pearson r (ongewogen leesintensiteit - absolute leesvolume): .8713""
Pearson r (ongewogen leesintensiteit - gewogen leesintensiteit): .9837"'

8. LPW wordt significant beter gelezen dan LW, en GPW beter dan LW en GW (Scheffe
5.01; F. ratio: 16.1861; F. Prob: .0000). Bezien we evenwel het absolute leesvolume
dan blijkt dat GW significant beter wordt gelezen dan LPW (Scheffe 5.01; F. ratio:
6.1327; F. Prob: .0004).

9. Overall Goodness of Fit -.194

10. Overigens neemt het probleem inzake afwijkingen van de normaalverdeling af
naarmate de het aantal respondenten toeneemt; aangezien hier gewerkt wordt met
aantallen groter dan 50 en de Kolmogorov-Smirnov toets niet significant is, kan worden
aangenomen dat leesintensiteit normaal verdeeld is.

11. De populair wetenschappelijke abonneekringen namen relatief vaak het tijdschrift ter
hand ( Pearson x2- 8.74; df.- 3; p-.03).

12. Acht procent van de proefpersonen maakte een schatting die gesommeerd meer dan
100 0~o bedroeg; deze respondenten werden in de analyses betreffende de samenhang
tussen leestijd, leesfrequentie en leesintensiteit buiten beschouwing gelaten.

13. De resultaten komen overeen met de bevindingen van Tennst~dt 8~ Hansen (1982) die
de VAS vergeleken met indirecte voorspellers van leesintensiteit (teesfrequentie,
lezersloyaliteit, acquisitiekanaal en de attitude ten opzichte van advertenties).
Respondenten schatten leesproporties per redactionele bijdrage. De antwoorden op
de VAS correleerden het sterkst met de feitelijk gelezen hoeveelheid.

14. Tegen deze strategie kan worden ingebracht dat niet elk artikel van gelijke complexiteit
is; Kraaykamp (1993: 73) stelt dat het rangschikken van periodieken naar complexiteit
redelijk goed mogelijk is. Kleinnijenhuis (1994: 71) daarentegen stelt dat de betekenis
van een tekst slechts een arbitraireconstructie is van een individu op een bepaald
moment. Hieruit volgt dat de complexiteit van een artikel nooit objectief en betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

15. De term tijdschriftkenmerken wordt ten behoeve van de leesbaarheíd gebruikt als
overkoepelende term voor de mediumkenmerken (hoofdstuk 3) en aandachtsvelden
(hoofdstuk 4), waarvoorscores werden toegekend aan tijdschriften. In de analyses blijft
het onderscheid tussen mediumkenmerken en aandachtsvelden gehanteerd.

16. In het kader van hun onderlinge vergelijkbaarheid, werd van alle kenmerken een Z-
score bepaald.
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17. Als assumptie bij covariantie-analyse geldt dat de afhankelijke variabele normaal
verdeeld is. Hieraan werd voldaan (Overall Kolmogorov - Smirnov Goodness of Fit -
.194).

18. Ook een overall correlatie bleek niet significant, maar wel negatief (Pearson r. --
.0471).

19. Het aantal missing values kan bij een dergelijke analyse oplopen. In dit geval bedroeg
het aantal missing cases 74.7a~o (N-620; missing 463). Verondersteld wordt dat de
missing cases gelijkelijk over de abonneekringen zijn verdeeld (~ 2.5.4). Niettemin
moeten de resultaten met behoudenheid worden bekeken.

20. LPW: p-.017; LW: p-.029; GPW: p-.110 {n.s.}; GW: p-.003

21. Recentelijk dook het begrip Infoholicus op in een landelijk dagblad.

22. In dit onderzoek werd informatiebehoefte dichotoom gemeten. De mogelijkheid bestaat
om de antwoordschaal te verfijnen middels bv. een Likertschaal.

23. Verwijzingen naar een artikel of de auteur ervan staan tussen vierkante haken []. LPW
[d] staat dus voor artikel d uit het tijdschrift Literatuur (M.G. Kemperink; Louis
Couperus en de temperamentenlee~.

24. Louter de artikelen waarvan meer dan 12.5 oIo werd gelezen worden hierin dus
betrokken (zie tabel 5.1).

25. (21 f t O t 40 t 33) ~ 620 - 16.77'~0

26. Ziehier het empirische bewijs dat de leesintensiteit van in meerdere of mindere mate
selectieve lezers (in deze studie: 70.20~0) een overschatting is van de leesproportie van
geëlimineerde artikelen. Ook is het een onderschatting van de leesproportie van de
geselecteerde artikelen.

27. Bij abonneekring LPW staat het lezen van 67.10~o van artikel (d] gelijk aan 3005
woorden, terwijl 65.1'~o van artikel [i] staat voor 3193 woorden.

28. Als gevolg van de verkozen codering van de VAS (~ 5.2.1) wordt aan (bijna) niet
gelezen artikelen een proportiescore van 6.250~o toegekend. Deze artikelen worden bij
de berekening van de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen niet
toegevoegd aan het aantal artikelen. Door deze werkwijze kan de gemiddelde
leesproportie bij deze respondent 112.50~o bedragen. In totaal realiseerde 7.90~o van de
respondenten een gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen hoger dan
100o~a. In de analyses zijn deze gehandhaafd.

29. Niet mogelijk is het om de verhouding tussen leesintensiteit en gemiddelde
leesproportie van de geselecteerde artikelen uit te drukken in het quotiënt, aangezien
de grootte van de score dan afhankelijk is van het aantal artikelen uit de inhoud.

30. Omdat de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde artikelen niet kan worden
gewogen voor de artikelomvang (onbekend is wèlke artikelen werden geselecteerd),
wordt de onyewogen leesintensiteit in de analyses opgevoerd. De ongewogen en
gewogen leesintensiteit verschillen van elkaar (ondanks hoge correlaties in tabel 5.3).
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In tabel 5.16 komt het de vergelijkbaarheid van de kolommen 3 8 4, en 5 8~ 6 ten
goede wanneer met ongewogen leesintensiteit gewerkt (in tegenstellíng tot ~ 5.2).

31. Omdat getest is op procenten, kan de absolute leesproportie van een kort artikel
resulteren in hogere relatieve leeproportie. Ook dit effect leidt tot het vermoeden dat
korte artikelen hogere leesproporties hebben. Dit geldt echter alleen voor
artikelcombinatie LPW (j]H[e].

32. Alleen bij artikelcombinatie LPW [j]~--,[e] kwam een hogere procentscore niet overeen
met een hogere leesproportie in absolute zin. In absolute zin werd van artikel (e] meer
gelezen ([e]: 44.4'~0 - 1638 woorden; [j]: 54.40~0 - 574 woorden).

33. De relatieve wetenschappelijke status werd gemeten op een ordinale schaal van 0 Um
3, waarbij 0 staat voor geen status en 3 staat voor de hoogste status.

34. Vanwege het ordinale meetniveau van status werd de Spearmanrangcorrelatie
gebruikt.

35. Hier wordt gerefereerd aan het concept brand loyalty wat staat voor: Consistent
preference and~or purchase of one brand in a specific product or service category
(Schiffman 8~ Kanuk, 1987: 703).

36. Multivariate variantie-analyse heeft als assumptie dat de afhankelijke variabelen
normaal zijn verdeeld. Dat is waarschijnlijk niet het geval met de gestandaardiseerde
score (het aantal geselecteerde artikelen t.o.v, het totaal aantal artikelen), omdat de
81 respondenten (tabel 5.13) geen enkel artikel selecteerden. Niettemin werd een
multivariate variantie-analyse gebruikt; vertrouwd wordt op het grote aantal
waarnemingen en de robuustheid van multivariate variantie-analyse voor afwijkingen
van de normaal verdeling.

37. Hierop werd tijdens het vooronderzoek (?~ 2.2.1.) door een informant al gezinspeeld:
".., het is van belang dat er klinkende namen bij zitten, zoals (...) en (...)".
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

6.1. Inleiding
Selectie van geschreven informatie door tijdschriftlezers werd in de voorgaande

hoofdstukken ontrafeld in drie analyseniveaus (macro, meso en micro). Op elk niveau kwamen

kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van het proces aan bod; steeds werden medium-

kenmerken en persoonskenmerken van het immers wederkerige communicatieproces

bestudeerd. In dit hoofdstuk wordt een synthese gegeven van de voorgaande hoofdstukken.

Voor een samenvatting van de resultaten per hoofdstuk wordt verwezen naar de afzonderlijke

slotparagrafen. Hieronder volgt eerst een korte beschouwing over de probleemstelling en de

opzet van het onderzoek. Daama wordt getracht de samenhang tussen de resultaten van de

afzonderlijke hoofdstukken aan te geven.

6.2. Probleemstelling, opzet en uitvoering
Inzicht in de wijze waarop men omgaat met het informatie-aanbod kan het risico

verkleinen dat men gewenste informatie mist. Vooralsnog echter, ontbreekt het aan een

eenduidig theoretisch-perspectief inet betrekking tot de vraag hoe mensen met media

omgaan, en op grond waarvan zij keuzes uit het aanbod maken. Dit exploratief survey-

onderzoek beoogt in dit probleem enig inzicht te bieden.

Tijdschriften zijn intem pluriform en lezers vertonen verschillen in zowel hoeveelheid

als aard van wat zij lezen. Vanwege die inteme pluriformiteit (en het sterk gefragmenteerde

aanbod) leent het tijdschrift zich bij uitstek voor onderzoek naar de wijze waarop recipiënten

met media omgaan. De probleemstelling van deze studie luidt: Hoe beoordelen tijdschriftlezers

het aanbod van geschreven informatie; welke afwegingen maken zij bij het schiften van infor-

matie, en op grond van welke kenmerken selecteren zij informatie?

Het uitgangspunt van dit publieksonderzoek is de verscheidenheid in mediumgebruik

op mesoniveau; deze manifesteert zich in het abonnement op een specifieke tijdschrifttitel. De

feitelijke mediumconsumptie van vier abonneekringen is onderwerp van studie. Binnen twee

verschillende vakgebieden worden twee abonneekringen onderzocht (uit hetzelfde aanbod van

tijdschriften verkozen beide abonneekringen immers een andere titel).

De volgende titels werden onderzocht: Literatuur.~ tweemaandelijks tijdschrift over

Nederlandse letterkunde, De nieuwe taalgids: tijdschrifi voor Neerlandici, Spiegel Historiael:

maandblad voorgeschiedenis en archeologieen Tijdschrift voorgeschiedenis. Het onderzoek

betreft de vakgebieden letterkunde en geschiedkunde. Binnen beide disciplines wordt aan de
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hand van denotatieve mediumkenmerken (onafhankelijk van de inhoud) het onderscheid

tussen het populair-wetenschappelijk en het wetenschappelijk tijdschrift beschreven (hoofdstuk

twee). Het vervolg van de studie gaat in op de vraag in hoeverre connotatieve medium-

kenmerken (deze betreffen de inhoud) relevant zijn voor de informatiekeuze op de drie

niveaus (media, tijdschriften en artikelen).

Voorafgaand aan het hoofdonderzoek werd een pilotstudie uitgevcerd. Een klein aantal

abonnees werd onderworpen aan een semi-gestructureerd interview. Vervolgens werd het

meetinstrument verUeterd door middel van een een pre-test. De resultaten van het

vooronderzoek werden betrokken in de bijstelling van de definitieve vraagstelling. Bij de

uitvoering van het hoofdonderzoek bleek de steekproef niet voor elke abonneekring op

identieke wijze te kunnen worden getrokken. Datavervverving geschiedde met een schriftelijke

vragenlijst; dit reduceert de kans op overschatting van het leesgedrag als gevolg van sociale

wenselijkheid. Mede dankzij een telefonische introductie vooraf, bedroeg de respons 66.Oo~o

(620 enquétes). Deze respons voldoet aan de eis die de literatuur stelt. Aanvankelijk was het

onduidelijk in welk opzicht de lezers van elkaar zouden verschillen; analoog aan de

tijdschrifttitels kunnen verschillen immers samenhangen met het vakgebied of de weten-

schappelijke oriëntatie. Uit een beschrijving van de vier abonneekringen bleek dat de grootste

verschillen samenhangen met de wetenschappelijke oriëntatie van de lezers.

6.3. Synthese van de resultaten

6.3.1. Meting van feitelijke mediumconsumptie

Om in hoofdstuk een genoemde redenen wijkt deze studie af van de prominente Uses

and Gratifications benadering; er werd naar gestreefd leesgedrag objectief en betrouwbaar

te reconstrueren. Het onderzoek besteedt daarom veel aandacht aan een goed meet-

instrument. Allereerst werden kanttekeningen geplaatst bij de in toegepast tijdschriftonderzcek

gebruikelijke operationalisatie van leesíntensiteit. Leesintensiteit is een ongewogen schatting

van de gelezen hoeveelheid van een tijdschrift uitgedrukt in procenten. Volgens deze

operationalisatie wordt leesintensiteit mede bepaald door de tijdschriftomvang. Dit maakt de

leesmaat ongeschikt voor vergelijkingen tussen titels. De operationalisatie van leesintensiteit

veronderstelt bovendien dat het tijdschrift intem homogeen is en dat van alle artikelen

evenveel wordt gelezen. Intuïtief is dit een onjuiste assumptie. Dit onderzoek biedt evenwel

ook empirische aanwijzingen dat leesintensiteit geen informatie verschaft over de wijze waarop

lezers met tijdschriften omgaan.
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Bepleit werd om het Ieesgedrag van tijdschriftlezers te reconstrueren met verbale

proportieschattingen (Verbale Allensbach Schaal) per redactionele bijdrage. Ten behoeve van

statistische analyses kunnen deze verbale schattingen (op de in hoofdstuk vijf voorgestelde

wijze) worden gecodeerd tot numerieke leesproporties. Als deze proporties vervolgens worden

gewogen voor de artikelomvang, ontstaat een nauwkeurige schatting van de gelezen

hceveelheid. Omdat (gewogen) leesintensiteit geen geschikte leesmaat is voor vergelijkingen

tussen titels, werd het absolute leesvolume als afhankelijke variabele betrokken in analyses.

De voorgestelde benaderingwijze van leesintensiteit biedt enige voordelen. Allereerst

kon worden vastgesteld dat genoemde homogeniteitsassumptie die ten grondslag ligt aan

leesintensiteit (van alle artikelen wordt evenveel gelezen) voor meer dan tweederde deel van

de onderzochte lezers niet op gaat. Zij selecteren of elimineren minstens één artikel.

De studie biedt een opmerkelijk resultaat met betrekking tot gangbare indicatoren in

tijdschriftonderzoek. Leesfrequentie en leestijd worden in de literatuur gezien als indirecte

indicatoren voor leesintensiteit. Zij blijken onderling een zwakke samenhang te vertonen.

Saillant is echter dat de indirecte indicatoren voor leesintensiteit bij geen van de vier

abonneekringen afzonderlijk correleren met de directe indicator gewogen leesintensiteit.

(Mede) op grond van theoretische argumenten wordt geconcludeerd dat de indirecte

indicatoren -leesfrequentie en leestijd- niet meten wat zij beogen te meten, namelijk de

(gewogen) leesintensiteit.

Deze conclusie wordt versterkt door de resultaten op mesoniveau: alle abonneekringen

besteden evenveel tijd aan het lezen van vaktijdschriften. Het aantal abonnementen op

vaktijdschriften daarentegen, verschilt per abonneekring (70oIo van de lezers is op twee of

meer tijdschriften geabonneerd, wetenschappelijk georiënteerde lezers zijn opsignificant meer

tijdschriften geabonneerd). Een correlatie-analyse wees uit dat het aantal abonnementen op

vaktijdschriften niet samenhangt met de leestijd die men aan vaktijdschriften besteedt. Ook

hieruit blijkt dat de indicator leestijd geen informatie verschaft over de kwalitatieve aspecten,

i.c. de wijze waarop die tijd wordt ingedeeld (men kan veel tijdschriften vluchtig lezen of weinig

tijdschriften grondig).

Er zijn theoretische en empirische aanwijzingen dat het gangbare meetinstrumentarium

voor leesgedrag ontcereikend is; schattingen van leesfrequentie en leestijd zijn onnauwkeurige

indicatoren voor leesintensiteit. Bovendien verschaffen zij geen informatie over de wijze

waarop die tijd wordt ingevuld. In het licht van deze resultaten wekt de term leesomvang

(Kraaykamp, 1993: 85) enige verwarring. Leesomvang suggereert dat een bepaalde

hoeveelheid uit periodieken is gelezen, maar heeft betrekking op de tijd die eraan wordt
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besteed. Op twee niveaus levert deze studie empirische aanwijzingen dat leestijd een

onnauwkeurige indicator is voor de wijze waarop mensen met printmedia omgaan.

De resultaten van deze studie vormen dus aanleiding tot enige argwaan ten opzichte

van tijdsbestedingsonderzoek. De tijdsbesteding aan media is flexibel in termen van

consumptie-intensiteit en het aantal geselecteerde informatie-eenheden. Een heroriëntatie op

de validiteit en betrouwbaarheid van deze indicatoren verdient daarom aanbeveling. Voor de

meting leesintensiteit van tijdschriften biedt deze studie een eerste aanzet.

6.3.2. Verscheidenheid op macro-, meso- èn microniveau
Deze studie onderscheidt zich van veel communicatiewetenschappelijk onderzoek,

doordat zij een relatie beoogt te leggen tussen drie niveaus van mediumconsumptie. Het

uitgangspunt van deze studie is de verscheidenheid in feitelijke mediumconsumptie op

mesoniveau; abonneekringen werden geselecteerd op grond van hun abonnement op een

specifieke titel. Verondersteld wordt dat de keuze voor een specifiek tijdschrift indicatief is voor

de wijze waarop men zich informeert op macro- en microniveau.

Op macroniveau zijn de belangrijkste media radioltelevisie, dag- en weekbladen,

vaktijdschriften, naslagwerken, andere boeken, symposialcongressen, (post-academisch)

onderwijs, een eigen archief en ten slotte de communicatie met vakgenoten. Het lezen van

tijdschriften kan dus niet worden losgezien van het gebruik van deze media; het tijdschrift

vormt één informatiebron temidden van andere kanalen. Respondenten informeren zich

multimediaal; meerdere informatiebronnen worden cumulatief gebruikt.

De negen media laten zich qua gebruiksfrequentie indelen in vijf clusters. Dag- en

weekbladen worden veruit het frequentst gebruikt. Boeken en vaktijdschriften worden

significant minder frequent geraadpleegd, evenals naslagwerken en radioltelevisie. Boeken

en vaktijdschriften echter worden frequenter gebruikt dan een eigen archief. Een eigen archief

en de communicatie met vakgenoten ten slotte worden vaker geconsulteerd dan dat symposia

en (post-academisch) onderwijs worden bijgewoond. Dit laatste geschiedt slechts zeer

incidenteel.

De vier abonneekringen verschillen niet ín de gebruiksfrequentie van dag- en

weekbladen. In de gebruiksfrequentie van de overige media werden wel verschillen gevonden;

zowel uit het vooronderzoek als uit het hoofdonderzoek kwam naar voren dat het gebruik van

radioltelevisie samenhangt met het vakgebied waarbinnen men opereert; geschiedkundigen

gebruiken radioltelevisie significant vaker dan letterkundigen. Op macroniveau bleek de

wetenschappelijke oriëntatie van de lezer geen factor van belang.
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Op mesoniveau bleken zowel het vakgebied waarbinnen men actief is als de

wetenschappelijke oriëntatie van de lezers relevante factoren. Geschiedkundigen zijn vaker

dan letterkundigen geabonneerd op intemationale en regionale tijdschriften. Voorts suggereren

de resultaten dat een abonnement op een specifiek geschiedkundig tijdschrift beperkingen

oplegt aan de interesse in andere tijdschriften; de studie bevestigt eerder onderzoek, waaruit

bleek dat dit bij letterkundige tijdschriften niet het geval is (Verdaasdonk 8~ Seegers, 1990:

369).

Van de respondenten blijkt 700~o meerdere tijdschriften cumulatief te gebruiken; zij

combineren de onderzochte titel met andere tijdschriften binnen hetzelfde vakgebied. De

beschrijving van de vier abonneekringen wees uit dat wetenschappelijk georiënteerde lezers

op meer tijdschriften zijn geabonneerd. Daarentegen besteden de populair-wetenschappelijk

georiënteerde lezers meer tijd aan de onderzochte titel (2.6.3). Alle lezers bleken echter

evenveel tijd te besteden aan het lezen van vaktijdschriften.

De resultaten op microniveau wijzen uit dat meer dan tweederde (70oIo) van de

respondenten minstens één artikel uit de inhoud selecteerde en~of elimineerde. De overige

lezers lazen alle artikelen of geen enkel artikel. Een groot gedeelte van de lezers paste een

selectiestrategie toe, op basis waarvan één of ineerdere artikelen ( niet) voor lezing in

aanmerking kwam(en). Deze bevinding vormt het empirische bewijs dat leesintensiteit geen

informatie verschaft over het individuele leespatroon; voor meer dan tweederde deel van de

onderzochte lezers is leesintensiteit een overschatting van de leesproportie van geëlimineerde,

en een onderschatting van de leesproportie van geselecteerde artikelen.

Selectie van geschreven informatie door tijdschriftlezers manifesteert zich op twee

dimensies: het aantal artikelen dat men selecteert en de gemiddelde leesproportie van die

geselecteerde artikelen. Het percentage geselecteerde artikelen bleek voor elke afzonderlijke

abonneekring negatief te correleren met de gemiddelde leesproportie van de geselecteerde

artikelen. Hieruit werden twee leespatronen afgeleid: naarmate tijdschriftlezers minder artikelen

lezen, lezen zij die grondiger; naarmate zij meer artikelen lezen, lezen zij die oppervlakkiger.

Het feit dat populair-wetenschappelijke lezers meer tijd besteden aan het lezen van de

onderzochte titel, en dat wetenschappelijk georiënteerde lezers bij het zelfde tijdsbudget hun

aandacht over meer tijdschriften verdelen, suggereert dat wetenschappelijke lezers zich breder

informeren dan populair-wetenschappelijke lezers, die sterker gericht zijn op het onderzochte

tijdschrift.

Wanneer we de resultaten op de drie analyseniveaus aan elkaar relateren, blijkt dat

verschillende factoren een rol spelen op de afzonderlijke niveaus. Op macro- en mesoniveau

143



blijkt het vakgebied waarbinnen de lezer actief is relevant voor de gebruiksfrequentie van

media. Geschiedkundigen maken frequenter gebruik van radioltelevisie dan letterkundigen.

Ook blijken zij vaker op internationale en regionale tijdschriften geabonneerd te zijn en vinden

zij informatie over boeken typerend voor tijdschriften (tabel 4.3., 4.4.). Letterkundigen

daarentegen vinden dat typerend voor naslagwerken en andere boeken (tabel 3.7.). Dit

suggereert dat geschiedkundigen zich met name via tijdschriften over boeken informeren,

tennrijl letterkundigen dat juist via boeken en naslagwerken doen.

Op mesoniveau blijkt ook de wetenschappelijke oriëntatie relevant voor de wijze

waarop men zich informeert. Wetenschappelijk georiënteerde lezers combineren hun

abonnement vaker met andere vaktijdschriften dan populair-wetenschappelijk georiënteerde

lezers. Aangezien in elk vakgebied beide abonneekringen in principe over hetzelfde aanbod

beschikken en zij evenveel tijd aan tijdschriften besteden, moet worden aangenomen dat de

wetenschappelijke oriëntatie van invloed is op de wijze waarop men zich informeert.

Ook de relevantie van mediumkenmerken (6.3.3.) varieert per analyseniveau. Op

macroniveau bleek de bruikbaarheid voor mijn hobby geen distinctief tijdschriftkenmerk ten

opzichte van boeken en naslagwerken (tabel 3.6); niettemin draagt het kenmerk op

microniveau wel bij aan de variantie in leesvolume.

Een aantal resultaten bevestigen bestaand onderzoek, maar geven tevens aanleiding

tot een nuancering. Zo lijkt de legitimatie door leden van de hogere klasse (Laermans, 1991:

159; Kraaykamp, 1993: 21, 180) een rol te spelen bij de keuze voor een tijdschriftabonnement;

met name wetenschappelijk georiënteerde lezers abonneren zich tijdens hun opleiding (4.3.3.).

Voor uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften blijken opleidingsinstituten dus van

wezenlijk belang met betrekking tot hun lezerskring. .

De keuze voor een populair of een wetenschappelijk tijdschrift hangt samen met

persoonsvariabelen in de sfeer van opleiding (4.3.3.); persoonskenmerken zoals een relevante

opleiding en de beroepsmatige betrokkenheid bij het vakgebied, onderscheiden populair-

wetenschappelijk georiënteerde lezers van wetenschappelijke lezers. Ook enige socio-

demografische kenmerken zijn van belang, t.w. geslacht, dagelijkse hoofdbezigheid (een

docentschap), opleidingsniveau en netto inkomen. Dit bevestigt dat The type of education the

respondents received and the type of profession they practice proved to be (...) effective in

analysing (...) theirpreference forparticularmagazines(Verdaasdonk 8 Seegers, 1990: 359).

Echter op microniveau spelen genoemde variabelen een minder grote rol. Het streven

naar sociaal aanzien is aantoonbaar bij de keuze van tijdschriften, maar op microniveau is de

eigen ervaring met een auteur als publicist de belangrijkste factor (tabel 5.8). Bestuderen we
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het tijdschriftlezen op microniveau, dan blijken naast opleidingsvariabelen ook variabelen in

de interessesfeer van belang. Naast twee objectieve sociodemografische persoonskenmerken

(leeftijd en netto inkomen), blijkt selectie van geschreven informatie te variëren met de

interessekarakterisering, de duur van de interesse, alsmede de informatiebehoefte van

respondenten.

Veel communicatiewetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op het extem

pluriforme media-aanbod; op macro- en mesoniveau probeert men verscheidenheid in

mediagedrag te verklaren. Uit deze studie blijkt dat wanneer de interne pluriformiteit van

tijdschriften wordt bestudeerd, op elk communicatieniveau (macro, meso en micro) specifieke

factoren een rol spelen.

6.3.3. De relevantie van mediumkenmerken

Communicatie wordt in deze studie opgevat als een wederkerig proces, waarin zenders

invloed uitoefenen op ontvangers en omgekeerd ontvangers en media hun weerslag hebben

op de boodschap van de zender. Sinds enige tijd wordt benadrukt dat de perceptie van media

en de gedifferentieerde inhoud ervan meer aandacht moet krijgen in communicatie-onderzoek

(McGluail, 1988: 53; Kleinnijenhuis, 1994: 61). In zijn studie naar differentiatie in leesgedrag

ondemeemt Kraaykamp hiertoe een poging, door kranten en tijdschriften te rangschikken naar

complexiteit aan de hand van zeven formele tekstkenmerken (Kraaykamp, 1993: 73). Met

deze rangordening beoogt hij indirect inzicht te verwerven in de sociale differentiatie van het

lezerspubliek. Van Rees (1994) plaatst een aantal kanttekeningen bij deze werkwijze, en zet

uiteen welke problemen zich voordoen bij het bepalen van de formele complexiteit van

taaluitingen. Uit Kleinnijenhuis (1994: 71), die stelt dat dat de betekenis van een tekst een

arbitraire constructie is van een individu op een bepaald moment, is bovendien afleidbaar dat

de complexiteit van een tekst voor een lezer zeer moeilijk objectief en betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Daar kan aan worden toegevoegd dat de complexiteit van periodíeken

niet louter wordt bepaald door formele tekstkenmerken (het verduidelijkende illustratiegebruik

blijkt bv. een typisch kenmerk van populair-wetenschappelijke tíjdschriften). In het licht van

onderhavige studie zou de (gemiddelde) artikelomvang onder de formele tekstkenmerken

kunnen worden geschaard (in 5.2.2. werd een zwakke samenhang gevonden tussen

(gemiddelde) artikelomvang en leesvolume). Vanwege hun hogere tijdprijs (Kraaykamp, 1993:

92) zou immers het effect van de versnippering op het lezen van tijdschriften met omvang-

rijkere artikelen (vgl. boeken) kleiner zijn dan op het lezen van tijdschriften met kortere

artikelen, zoals Onze Taal.
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Deze studie richt zich op de perceptie van mediumkenmerken (een onderscheid wordt

gemaakt tussen denotatieve en connotatieve kenmericen). De onderzochte tijdschriften

verschillen ten aanzien van beide rype kenmerken. In denotatief opzicht blijken de twee

populair-wetenschappelijke tijdschriften magazines op A4-formaat met een grotere oplage,

gemiddeld meer artikelen per nummer, waar minder auteurs aan hebben gewerkt. De

onderzochte populair-wetenschappelijke tijdschriften bevatten minder pagina's, maar meer

illustraties, artikelen en advertenties dan de twee wetenschappelijke tijdschriftnummers. De

gemiddelde omvang van de artikelen is kleiner dan de gemiddelde omvang van de

wetenschappelijke artikelen. In connotatief opzicht blijken de populair-wetenschappelijke

tijdschriften meer aandacht te besteden aan actualiteiten, evenementen en publicisten.

Uit de gebruiksfrequentie van de diverse media bleek dat respondenten zich

multimediaal informeren. Het complementaire karakter van boeken en tijdschriften werd

aangetoond; het aantal boeken dat men bezit, bleek samen te hangen met het aantal

abonnementen op vaktijdschriften. Kennelijk verschaffen boeken en tijdschriften medium-

specifieke informatie, en beoordelen recipiënten printmedia (mede) op dergelijke kenmerken.

Geïnventariseerd werd op grond van welke kenmerken de respondenten naslagwerken,

boeken en tijdschriften van elkaar onderscheiden. De duurzaamheid en de diepgang van de

informatie blijken het onderscheid tussen de drie printmedia te bepalen. Naslagwerken worden

gezien als efficiënt; zij verschaffen duurzame informatie op overzichtelijke en compacte wijze.

Boeken behandelen slechts een beperkt aantal onderwerpen, maar bieden wèl diepgang,

samenhang, compleetheid en achtergrondinformatie, waarbij de auteur van onderscheidend

belang is. Het tijdschrift verschaft informatie over nieuwe publikaties, evenementen en boeken.

Voorts btijken boekbesprekingen, de mogelijkheid om nieuwe publicisten te ontdekken en de

actuele informatieverstrekking het tijdschrift te onderscheiden van boeken en naslagwerken.

Ook op mesoniveau werden de mediumkenmerken onderzocht; op vergelijkbare wijze

werden de vier tijdschriften vergeleken. In eerder onderzoek (Knulst, 1989: 221 e.v.) werd met

betrekking tot tijdschriften gewezen op het toegankelijke karakter (vanwege de korte teksten

en de flexibele aanbodsvorm) en de gespecialiseerdheid van het aanbod. Dit kan worden
genuanceerd: de aandacht voor actualiteiten, evenementen en publicisten is meer van

toepassing op populair-wetenschappelijke tijdschriften, dan op wetenschappelijke tijdschriften.
Het zijn juist deze kenmerken die samenhangen met de aan tijdschriften inherente períodiciteit

(Mc~uail, 1988: 47).

Op microniveau werd nagegaan welke kenmerken de keuze voor een specifiek artikel
beïnvloeden. Een aantal artikelkenmerken werd gerelateerd aan de leesproportie. Met name
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de auteur van het artikel blijkt relevant bij (vrijwel) alle artikelen manifesteert de bekendheid
met de auteur als publicist zich in hogere teesproporties. In veel gevallen worden auteurs met

een hoog wetenschappelijk aanzien beter gelezen dan auteurs wier aanzien in wetenschappe-
lijk opzicht lager ligt. Voorts blijkt de bruikbaarheid van een artikel in een specifieke

beroepssituatie te leiden tot een hogere Ieesproportie. Op dit niveau spelen dus ervarings-
factoren (past history of exposure) en de bruikbaarheid een rol.

De perceptie van mediumkenmerken wordt beïnvloed door zowel het vakgebied als
de wetenschappelijke oriëntatie. Het vakgebied waarbinnen men actief is, bepaalt mede de

perceptie van naslagwerken en boeken; letterkundigen vinden de besprekingen van boeken
typerender voor naslagwerken en boeken dan geschiedkundigen, die op hun beurt het

verduidelijkendeillustratiegebruikkenmerkendervoornaslagwerken vinden dan letterkundigen.

Ook binnen hetzelfde vakgebied komen verschillen voor in perceptie van tijdschriften.

Volgens hun abonneekringen verstrekken de geschiedkundige titels significant meer informatie

over boeken dan de letterkundige titels (eerder werd al gespeculeerd dat geschiedkundigen

zich via tijdschriften over boeken informeren, waar letterkundigen daar boeken en naslag-

werken voor gebruiken). Deze studie toont aan dat de mediumcategorie Het tijdschrift voor
verschillende gebruikersgroepen een specifieke connotatie heeft.

Is de perceptie van mediumkenmerken nu relevant voor mediumconsumptie? Deze
vraag werd op microniveau bevestigend beantwoord; de verscheidenheid in leesvolume

vertoont een relatie met de perceptie van de reputatie van de auteurlredactie, een specifieke
onderzoekstraditie en inlormatie over mijn vakgebied. Verschillen in leesvolume moeten

(mede) worden toegeschreven aan de perceptie van deze drie tijdschriftkenmerken.

Selectie van informatie uit een tijdschrift manifesteert in het aantal artikelen dat men

selecteert en de gemiddelde leesproportie van die artikelen. Geen enkel persoonskenmerk

draagt significant bij aan de variantie op beide selectiedimensies. De resultaten leveren

derhalve geen exclusieve determinant op voor individuele leespatronen. Wèl bleek dat
individuele verschillen zich hoofdzakelijk manifesteren in het aantal artikelen dat men

selecteert en niet in de leesintensiteit van consumptie (ook op mesoniveau was dit het geval).

6.3.4. Kwantitatieve en kwalitatieve aspecten

Kwantitatieve indicatoren belichten slechts één kant van de wijze waarop men met

media omgaat. Wanneer uitsluitend de gebruiksfrequentie van media in kaart wordt gebracht,

wordt voorbij gegaan aan de perceptie van inhoudelijke verschillen. Hoewel de respondenten

grote inhoudelijke verschillen waamemen tussen de mediumcategorieën, discrimineert de

gebruiksfrequentie van naslagwerken en vaktijdschriften tussen geen enkele abonneekring.
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Leestijd verschaft geen informatie over de wijze waarop men met het aanbod van

tijdschriften omgaat. Het aantal vaktijdschriftabonnementen hangt niet samen met de leestijd

die men er aan besteedt; de kwantitatieve indicator leestijd verschaft dus geen informatie over

kwalitatieve aspecten van mediumconsumptie. Bovendien blijkt verscheidenheid in het lezen

van tijdschriften zich niet te manifesteren in de leestijd, maar meer in het aantal titels dat men

leest (70a~o van de lezers is op twee of ineer titets geabonneerd).

Op microniveau werd de vraag opgeworpen in welke mate respondenten informatie

selecteren en elimineren. Doordat de respondenten per redactionele bijdrage schatten hoeveel

zij ervan lazen, kon worden vastgesteld dat meer dan tweederde van de respondenten

minstens één artikel uit de inhoud selecteerde eNof elimineerde. Dit komt overeen met

voorgaand onderzoek (Van den Brink, 1987: 339). Hieruit volgt dat voor minder dan eenderde

deel van de lezers de leesintensiteit een juiste indicatie biedt van de hoeveelheid die men van

een tijdschrift leest. Voor het merendeel van de onderzochte lezers is leesintensiteit dus een

overschatting van de leesproportie van geëlimineerde en een onderschatting van de

leesproportie van de geselecteerde artikelen.

6.4. Enige beperkingen

Ten slotte is het nuttig stil te staan bij enige beperkingen van deze studie. Voorop-

gesteld zij dat dit een exploratief onderzoek is; in hoofdstuk een werden enige bezwaren bij

de prominente Uses and Gratifications-benadering besproken. Gewezen werd op functie-

relativisme en functionele ambiguïteit. Fundamenteel is echter dat het benoemen van functies

geen informatie geeft over feitelijk mediumgebruik. Daarom werd afgeweken van de

theoretische uitgangpunten van deze traditie en lagen er geen vooraf geformuleerde

hypothesen aan deze studie ten grondslag. Albinski (1972: 19) en Swanborn (1987: 155)

stellen dat het resultaat van een exploratief onderzoek uit zeer voorlopige uitspraken bestaat

die niet hoger mogen worden aangeslagen dan als hypotheses. De waarde van dit onderzoek

moet dan ook worden gezocht in de aanbevelingen en hypothesen ten behoeve van

toesingsonderzoek.

Hoewel een representatief onderzoek voor alle tijdschriftlezers illusoir is, zou een

toetsingsonderzoek kunnen uitwijzen wat de generaliseerbaarheid is van bepaalde resultaten.

Specifieke facetten van het tijdschriftlezen zouden daarin kunnen worden belicht. Naast de

eisen waaraan een toetsingsonderzoek moet voldoen, zou men de generaliseerbaarheid van

zo'n onderzcek kunnen vergroten. Een aantal overvvegingen moet men daarbij in acht te

nemen. Allereerst kan een groter aantal tijdschriften dan vier worden onderzocht. In 2.1.1.
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werd aangegeven dat de titelkeuze altijd in zeker mate arbitrair is; niettemin heeft deze

titelkeuze grote implicaties voor generaliseerbaarheid van de resultaten. ln deze studie werd

die generaliseerbaarheid enerzijds verscherpt, doordat uit twee verschillende vakgebieden elk

twee rype tijdschriften werden onderzocht. Anderzijds werd de generaliseerbaarheid verkleind:
met het oog op inhoudelijke verschillen en ter preventie van te evidente resultaten vertonen

de titels enige overeenkomsten (beide zijn humaniora tijdschriften en beide bevatten een
historische component).

In vervolgonderzoek zou de titelkeuze ingegeven kunnen worden door het gewenste

ínzicht in specifieke factoren van tijdschriftconsumptie. Men zou bijvoorbeeld kunnen nagaan
in hoeverre de resultaten ook gelden voor andere type tijdschriften uit specifieke deel-

segmenten van de tijdschriftenmarkt (bv. publiekstijdschriften).

Ook zou men de generaliseerbaarheid van de resultaten kunnen onderzoeken door
andere wetenschappelijke disciplines dan de humaniora te bestuderen. Disciplines waarin
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, leveren wellicht andere verschillen op. Dergelijk
onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre de gevonden resultaten representatief zijn voor
andere tijdschriften.

Twee beperkingen van deze studie hangen samen met het karakter van een
abonneekringonderzoek. In 1.4.2. werd aangenomen dat abonnees in de loop van de

abonnementsperiode een vast leespatroon ontwikkelen. De mate waarin dit daadwerkelijk het
geval is, zou onderwerp van studie kunnen zijn. Dit onderzoek is een cross-sectionele studie;
de resultaten gelden slechts voor één aflevering van het tijdschrift. Lezerskringen zijn echter
dynamische publieksgroepen, permanent onderhevig aan mutaties. Longitudinaal toetsings-
onderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre er sprake is van vaste leespatronen. Wanneer
men abonneekringen gedurende langere tijd volgt, kan men onderzoeken in hoeverre lezers
bij achtereenvolgde afleveringen van een titel hetzelfde leesvolume realiseren. Den Boer e.a.
(1994: 105 e.v) poneren hiervoor diverse suggesties.

De tweede beperking die samenhangt met het feit dat abonneekringen werden
onderzocht, betreft de kopers van losse tijdschriften. In 5.2.3. is gewezen op het onstaan van
de tijdschriftennomade. Met name onder lezers van publiekstijdschriften groeit deze groep. Het
is onduidelijk in hoeverre de gevonden resultaten gelden voor dit rype lezer.
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6.5. Aanbevelingen

6.5.1. Toegepast onderzoek in de tijdschriftenmarkt

Het belang van een acceptabele respons in survey-onderzcek is evident. Bij het

gebruik van schriftelijke enquêtes moet een respons van 700~o worden nagestreefd. Een

respons lager dan 600~o moet met argwaan worden bekeken. Als gevolg van o.m. de

grceiende mobiliteit en de bescherming van privacy, is het verwezenlijken van zo'n respons

ín toenemende mate een probleem. In deze studie werden twee strategieën gevolgd om een

acceptabele respons te realíseren. Verzending van de vragenlijsten werd voorafgegaan door

een telefonische introductie. Tevens werd 25 dagen na verzending een reminder verstuurd.

Een responsanalyse wees uit dat de telefonische introductie voorafgaand aan verzending van

schriftelijke vragenlijsten in vergelijking met onaangekondigde verzending resulteert in een

aanzienlijk hogere respons. Het effect van een reminder na 25 dagen bleek nihil. Een

telefonische introductie is bij het streven naar een hoge respons dus effectiever dan

verzending van een reminder, en moet derhalve aan elke survey-onderzoeker worden

aanbevolen. Voorts is het zinnig om het effect van diverse responsverhogende strategieën te

onderzoeken. Het kan duidelijkheid verschaffen over de optimale verzenddatum van een

reminder.

Onderhavige studie biedt een belangwekkend inzicht ten aanzien van schriftelijke

vragenlijsten, waarmee leesgedrag wordt gereconstrueerd. Hoewel er zelden aandacht aan

wordt besteed, kunnen respondenten tijdens het invullen van een vragenlijst twee antwoord-

strategieën hanteren: zij kunnen het tijdschrift in kwestie ter hand nemen of zij kunnen op hun

geheugen afgaan. De resultaten wijzen uit dat de antwoordstrategie geen effect heeft op

proportieschattingen per artikel.

In de studie blijkt dat de vraag: Zou U zich op een ander tijdschriR abonneren

wanneer (titel XJ zou verdwijnen? informatie verschaft over het leesvolume. Dit resultaat

vormde aanleiding tot een beschouwing, waarin deze vraag als indicator voor mediumcontact-

kwaliteit in toegepast onderzoek wordt aanbevolen (de in deze studie gehanteerde

operationalisering van leesintensiteit is te omslachtig voor grootschalig bereiksonderzoek).

Deze vraag verdient derhalve de voorkeur boven de vraag waarmee lezerbladbinding in

toegepast tijdschriftonderzoek wordt geoperationaliseerd.

6.5.2. Toekomstig onderzoek
Een belangrijke bevinding van dit onderzoek betreft het bestaan van twee type

leespatronen; tijdschriftlezers lezen ofwel een beperkt aantal artikelen grondig ofwel zij lezen

een groot aantal artikelen oppervlakkig. Brown (1990: 156) vermoedt dat dit gevolgen heeft
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voor de wijze waarop advertenties worden waargenomen. Bezien wij het (publieks)tijdschrift

als advertentiemedium dan is dit van wezenlijk belang voor de uitgever.

De concepten umfeld, advertorial, informerial en infotainment illustreren de opvatting

dat het effect van advertenties in printmedia mede wordt bepaald door de redactionele inhoud

van het tijdschrift en de plaats van de advertentie in het tijdschrift. Wellicht is er ook zo'n

relatie tussen de leesproportie van een artikel en het effect van een belendende advertentie.

Dit is een betrekkelijk onontgonnen onderzoeksterrrein. In dit onderzoek wordt een

schattingsmethode van leesintensiteit voorgesteld die aanknopingspunten biedt voor dergelijk

onderzoek. Wanneer zou blijken dat de leesproportie het effect van een advertentie

beinvloedt, is het aanbevelenswaard om advertenties te plaatsen naast goed gelezen

artikelen. Zo krijgen uitgever en adverteerder bovendien inzicht in de aandacht die besteed

wordt aan de afzonderlijke elementen uit de tijdschriftinhoud. In toegepast wetenschappelijk

onderzoek waarin de exploitatie van een (publieks)tijdschrift centraal staat, kan dit waardevolle

informatie opleveren.

Onderzoek zou zich moeten heroriënteren op indicatoren voor intensiteit van

mediumconsumptie (leestijd en leesfrequentie). Uit deze studie bleek dat deze maten niet

meten wat zij pretenderen te meten. Bovendien bleken individuele verschillen in tijdschrift-

consumptie zich met name te manifesteren in het aantal tijdschriftabonnementen en het aantal

artikelen dat men selecteert (en niet zozeer in de leestijd of de gemiddelde leesproportie van

de geselecteerde artikelen). Bij onderzoek naar verscheidenheid in het lezen van tijdschriften

is het aantal geselecteerde informatie-eenheden (tijdschriften, artikelen) dus cruciaal.

Gangbaar onderzoek richt zich echter hoofdzakelijk op leestijd en leesintensiteit. Het verdient

aanbeveling om in onderzoek meer aandacht te besteden aan selectie van informatie-

eenheden in plaats van intensiteit van consumptie.

In hoofdstuk een werd gewezen op het groeiende informatie-aanbod. Het risico neemt

toe dat men gewenste informatie overslaat of oppervlakkig doomeemt. Bij een toenemend

informatie-aanbod worden informatieve leads en heldere geformuleerde samenvattingen

steeds belangrijker. Het onderzoek wijst op twee typen tijdschriftlezers. Wetenschappelijk

georiënteerde lezers blijken vluchtig kennis te nemen van een breed assortíment. Populair-

wetenschappelijke lezers besteden meer tijd aan het onderzochte tijdschrift. Beide groepen

lopen het risico informatie te missen. Onderzoek moeten uitwíjzen op welke wijze dat risico

voor beide typen lezers kan worden gereduceerd.
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Ten slotte kan gedetailleerd publieksonderzcek naar tijdschriftlezen en de factoren die

daarop van invloed zijn, een waardevolle aanvulling bieden op bestaand cultuursociologisch

onderzoek. In onderhavige studie bleek bijvoorbeeld de wetenschappelijke status van auteurs

relevant bij de keuze om een artikel te lezen. Interessant is de vraag op welke wijze auteurs

deze wetenschappelíjke reputatie in de ogen van de lezers verwerven.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 1; EN~UÊTE

A: Dit gedeelte gaat over de media die u aanwendt om u te ínformeren over letterkunde.

1.1 Hoe frequent raadpleegt u onderstaande informatiebronnen over letterkunde? (één cijfer
omcirkelen svp [? - weet niet))

1- enkele malen per week 4- enkele malen per jaar
2- enkele malen per maand 5 - zeldenlnooit
3- enkele malen per kwartaal ?- west niet

a. radártelevisie 1 2 3 4 5 ?
b. dag- en weskbladen 1 2 3 4 5 ?
c. vaktijdschritten 1 2 3 4 5 ?
d. naslagwerkenlencyclopedieën 1 2 3 4 5 ?
e. andere boeken over letterkunde 1 2 3 4 5 ?
f. symposialcongressen 1 2 3 4 5 ?
g. (post-academisch) onderwijs 1 2 3 4 5 ?
h. een elgen archiefldossier 1 2 3 4 5 ?
I. communicatie met vakgenoten 1 2 3 4 5 ?
J, andere media 1 2 3 4 5 ?

1.2 Welke van bovengenoemde kanalen zijn voor u momenteel de (maximaal drie) belang-
rijkste informatiebronnen over letterkunde? (1-belangrijkst)?

0 1. 2. 3. - (letter(s) invullen svp)
0 geen van bovengenoemde kanalen
0 weet niet

2.1. Kunt u met cijfers (1,2,3) in het [] aangeven welke voor u momenteel de (maximaal
drie) belangrijkste naslagwerken zijn inzake letterkunde? (1 - belangrijkst)

a. Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 a. []
b. Modeme Encyclopedie der Wereldliteratuur b. []
c. Lexáon van de modeme Nederlandse literatuur c. []
d. G.P.M. Knuvelder: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen) d. []
e. Ton Anbsek: Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 e. []
f. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) f. []
g. Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Lkeratuurwetenschap (BNTL) g. []
h. een eigen archief h. []
I. een ander naslagwerk t.w. : i. []

2.2 Bezit u zelf naslagwerken onder 2.1 genoemd en zo ja, welke naslagwerken?

0 Ja, t.w.-- - -- --, -(één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee

2.3 Hoeveel naslagwerken over letterkunde bezit u in totaal? (NB: indien een naslagwerk uit
verscheidene delen bestaat, gelieve het als één naslagwerk te tellen)

0 (aantál invullen svp)
0 weet niet
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3.1 Hieronder staat een lijst met tijdschriften over letterkunde. Kunt u met cijfers (1,2,3) in
het [] aangeven welke voor u momenteel de (maximaal drie) belangrijkste tijdschriften
zijn (1-belangrijkst)?

a. Lfteratuur a.
b. De nieuwe taalgids b.
c. Bzzlletin c.
d. Forum der Letteren d.
e. Ons Erfdeel e.
f. Diepzee f.
g. Onze Taal g.
h. Levende Talen h.
i. een intemationaal tijdschrift over letterkunde i.
j. een regionaal tijdschrift over letterkunde j.
k. een ander tijdschritt t.w ----- k.

3.2 Bevinden zich onder 3.1 tijdschriften waarvan u(vrijwel) elk nummer inziet en zo ja,
welke tijdschriften?

0 ja, t.w. ----- ---(één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nes
0 weet niet

3.3 Bent u op één of ineer van bovenstaande tijdschriften geabonneerd?

0 ja, t.w. --------(één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee
0 weet niet

3.4 Op hoeveel tijdschriften over letterkunde bent u in totaal geabonneerd?

0 (aantal invullen svp)
0 weet niet

3.5 Als Literatuurzou verdwijnen, zou u zich dan op een ander tijdschrift abonneren en zo
ja, op welk tijdschrift?

0 ja, t.w. (Bén letter uit 3.1 of één naam invullen svp)
0 nse
0 wset niet
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4.1 In welke mate vindt u onderstaande omschrijvingen typerend voor:
a.) naslagwerken over letterkunde;
b.) boeken over letterkunde;
c.) tijdschriften over letterkunde?
Wilt u in het [] voor elk medium met een cijfer tussen 1 en 10 aangeven hoe typerend
u die omschrijving vindt? (1-niet typerend, 10-zeer typerend, ?-weet niet).

Ailvoorbeeld:

de duurzaamheid van de inlormatie

de diversitelt van de onderwerpen
de besprekingen van boeken
de aankondigingen van evenementen
de verwijzingen naar nieuwe publicaties
de langdurige bruikbaarheid van de informatie
de bruikbaarheid voor mijn beroep
de mogelijkheid nieuwe publicisten te ontdekken
de mogelijkheid snel informatie terug te vinden
de actuele infonnatieverstrekking
de compacte informatieverstrekking
het verduidelijkende illustratiegebruik
de hoge aanschafkosten
de bruikbaarheid voor mijn hobby
de functlonele paginaopmaak
de reputatle van de uitgever
de dlepgang van de informatie
de reputatie van de auteur c.q. de redactie
de verwljzingen naar klassieke publicaties
de samenhang van de informatie
het ruime aandeel van achtergrondinformatie
de compleetheid van de informatie
de bruikbaarheid voor eigen publicaties
de overzichtelijkheid
de gemakkelijke verkrijgbaarheld
de aanzet tot weloverwogen aanschaf van boeken

naslagwerk boek tildschrift
l91 !71

boek

l21

tijdschrift

4.2 Welke van bovengenoemde omschrijvingen vindt u de (maximaal drie) belangrijkste
eigenschappen van naslagwerken over letterkunde? (1-belangrijkst)?

0 1. - 2. 3. (letter(s) invullen svp)
0 geen van bovengenoemde omschrijvingen
0 weet nlet

4,3 Welke van bovengenoemde omschrijvingen vindt u de ( maximaal drie) belangrijkste
eigenschappen van boeken over letterkunde? (1-belangrijkst)?

0 1. - 2. 3. (letter(s) invullen svp)
0 geen van bovengenoemde omschrijvingen
0 weet niet

4.4 Welke van bovengenoemde omschrijvingen vindt u de ( maximaal drie) belangrijkste
eigenschappen van tijdschrilten over letterkunde? (1-belangrijkst)

0 1. - 2. 3. (letter(s) invullen svp)
0 geen van bovengenoemde omschrijvingen
0 west niet
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5.1 Hieronder staat een aantal publicisten op het gebied van de letterkunde. Kunt u in het
[] aangeven welke u momenteel de (maximaal drie) belangrijkste auteurs vindt?
(1 - belangrijkst)

a. W.J. van den Akker
b. T. Anbeek
c. H. Anten
d. W. van den Berg
e. E. van den Berg
f. E.B.J.M. Bkimme
g. P. Burger
h. G.R.W. Dibbets
I. J. Dreijklufft
j. A. M. Duinhoven
k. P. Franssen
I. E.K. Grootes

] m. M. Klein [ ]
] n. J.J. Kbek [ ]
] o. F.P. van Oostrom [ ]
J p. P.C. Paardekooper [ ]
] q. H. Pleij [ ]
J r. G. de Schutter []
] s. W. Smukiers [ ]
j t. M.C. van den Toom []
] u. H.J. Verkuyl [ ]
] v. M. Witter [ ]
] w. W. Zonneveld [ ]
) x. [ ]

5.2 Bevinden zich onder 5.1 auteurs van wie u boeken bezit?

0 ja, t.w. -- - -(één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee (--~ vraàg 6.1) - -
0 weet niet (--~ vraag 6.1)

5.3 Van welke auteur uit 5.1 zijn in uw boekenkast de meeste boeken te vinden?

0 auteur (één letter uit 5.1 invullen svp)
0 weet niet

6.1 Hoeveel boeken bezit u in totaal (dit is zowel fictie als non-fictie ongeacht het
onderwerp)?

0 (aantal invullen svp)
0 weet niet

6.2 Kunt u in procenten aangeven hoe onderstaande domeinen vertegenwoordigd zijn in uw
totale boekencollectie? U kunt volstaan met een globale schatting.

Totale collectfe
Percentage weet niet

100 ~o

a. mlddelseuwen
b. Renaissance
c. 18de eeuw
d. 19de eeuw
e. eerste heltt 20ste eeuw
f. tweede helft 20ste eeuw
g. andere boeken

'I 0
- '~ 0
- 'I 0
- "~0 0
- '~ 0
- 'I 0
- '~ 0
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B: De volgende vragen gaan over Literatuur.

7.1 Hoe lang bent u reeds geabonneerd op Literatuur?

0 jaar

9.1 Hieronder volgt een lijst met vaste rubrieken uit Literatuur. Kunt u bij elke rubriek aan-
geven hoe frequent u die rubriek inziet? (één cijfer omcirkelen svp)

1-(vrijwel) altijd 4- één keer per 6 à 7 nummers
2- één keer per 2 à 3 nummers 5-(vrijwel) nooit
3- één keer per 4 à 5 nummers ?- weet niet

a. Ter gelegenheid van... 1 2 3 4 5 ?
b. Nieuws 1 2 3 4 5 ?
c. Recensies 1 2 3 4 5 ?

9.2 Bevindt zich onder 9.1 één rubriek die u het belangrijkst vindt en zo ja, welke rubriek?

0 ja, t.w. -(één letter invullen svp)
0 nee (--~ vraag 10.1)
0 weet niet (--~ vraag 10.1)

9.3 Kunt u beknopt omschrijven waarom u dat de belangrijkste rubriek vindt?

10.1 Hieronder volgt een lijst met recentelijk in Literatuurverschenen artikelen. Kunt u bij elk
artikel aangeven hoeveel u ervan heeft gelezen? (één cijfer omcirkelen svp).

1- (bijna) helemaal 4- ongeveer éénvierde deel
2- ongeveer drlevferde deel 5- (bijna) niets
3L ongeveer de helft ?- weet ik niet meer

a. J.D. Janssens; Da Comburgse codex 1 2 3 4 5 ?
b. Willem Kuiper; Ferguut 1 2 3 4 5 ?
c. F.P. van Oostrom; Dichter bij de bron 1 2 3 4 5 ?
d. M.G. Kemperink; Louis Couperus en de tempera-

mentenleer 1 2 3 4 5 ?
e. Frank Willaert; 'Wel an, wel an, met hertzen gay.~'

Minneliederen en holdansen in de veertiende eeuw 1 2 3 4 5 ?
f. Jaap van der Harst; Nederlands in 1 2 3 4 5 ?

Indonesid
g. P.F. Schmitz; Ter Braak tussen Nietzsche en 1 2 3 4 5 ?

Derrida
h. Dirk Geimaert en Paul J. Smith; Tussen tabel en

embleem: De waarachtige labulen der dieren 1 2 3 4 5 ?
(1567)

i. Piet Franssen; M.A. Schenkeveld-Van der Dussen:
'Dit project is een spiegel van een momentopname' t 2 3 4 5 ?

j. Theo Meder; Hoed en voet. Twee hoofse etiquet-
teregels 1 2 3 4 5 ?
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10.2 Bevinden zich onder 10.1 artikelen die u nog niet gelezen heeft, maar wel van plan bent
binnenkort te lezen en zo ja, welke artikelen?

0 ja, t.w. - - - ,- ,- ,- ,- .- (één oi mser letter(s) invullen svp)
0 nee
0 weet niet

10.3 Bevinden zich onder 10.1 artikelen die u heeft gebruikt, of gaat gebruiken voor een
specifieke beroepsbezigheid en zo ja, welke artikelen?

0 ja, t.w. - ,- ,- ,- .- ,- ,- . - (één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee
0 weet niet

10.4 Bevinden zich onder 10.1 bijdragen die u"typische" Literatuurartikelen zou noemen en
zo ja, welke?

0 ja, t.w. - - - ,-
0 nee (--~ vraag 10.6)
0 weet níet(--~ vraag 10.6)

-(één of ineer letter(s) invullen svp)

10.5 Kunt u beknopt omschrijven waarom u dit "lypische" Literatuurartikelen vindt?

10.6 Bevindt zich onder 10.1 één artikel waar u qua inhoud het meest belang aan toekent en
zo ja, welk artikel?

0 ja, t.w. -(één letter invullen svp)
0 nee
0 weet niet

10.7 Hieronder worden de auteurs van bovenstaande artíkelen genoemd. Kunt u aangeven

in het [] welke u de (maximaal drie) belangrijkste auteurs vindt? (1 - belangrijkst)

a. J.D. Janssens [] g. P.F. Schmitz (]
b. Willem Kuiper [] ht. Dirk Geimaert []
c. F.P. van Oostrom [] h2. Paul J. Smith []
d. M.G. Kemperink [] i. Piet Franssen []
e. Frank Willaert [] j. Theo Meder []
f. Jaap van der Harst []

10.8 Bevinden zich onder 10.7 auteurs waarvan u vaker publicaties IeesUlas en zo ja, welke?

0 ja, t.w. - - - - - - ,- - (één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee
0 weet niet

10.9 Bevinden zich onder 10.7 auteurs die u persoonlijk kent en zo ja, welke? (bv. de auteur
was een docent of een studiegenoot van u)?

0 ja, t.w. --------(één of ineer letter(s) invullen svp)
0 nee
0 weet niet
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11.1 In welke mate besteedt Literatuurvolgens u aandacht aan onderstaande zaken? Wilt u
in het [] met een cijfer tussen 1 en 10 de mate van aandacht aangeven (1 - zeer
weinig, 10 - zeer veel, ?- weet niet).

Periode:
a. middelseuwen
b. Renaissance
c. 18de eeuw
d. 19de eeuw
e. eergta nem 2oste eauw
f. tweede helft 20ste eeuw
g. actualiteiten
Benaderingawijze:
h. diverse onderzoekstradities
I. een specifieke onderzoekstraditie
j. een algemene benadering
k. een specialistische benadering
I. gereputeerde auteurs
m. beginnende I debuterende auteurs
n. een gedegen redactie van de publicaties
o. literatuurverwijzingen bij de artikelen
Het informatie-aanbod:
p. informatie over boeken
q. informatie over evenementen
r. informatie over thema's
s. informatie over publicisten
t. intormatie over mijn vakgebied
u. informatie over ontwikkelingen in de wetenschap
Andere aandachtspunten:
v.
w.

a. [
b. (
c. (
d. [
e. (
f. [
g. [

h. [
i. [

1. [
k. [
I. [
m. [
n. [
o. [

p. [
q- [
r. [
s. [
t. [
u. [

v. [
w. [

11.2 Welke van bovengenoemde aandachtspunten zijn voor u de (maximaal drie)
belangrijkste aandachtspunten die uw waardering voor Literatuurbepalen? (1-belang-
rijkst)

0 1. 2. 3. (letter(s) invullen svp)
0 gsen van bovengenoemde aandachtspunten
0 weet niet

C: Onderstaande vragen betreffen uzelf en het karakter van uw interesse voor letterkunde.

12.1 Wat is uw geslacht?

0 vrouw
0 man

13.1 Wat is uw leeftijd?

0 - jaar
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14.1 Wat is de hoogste opleidíng die u heeft afgerond?

0 Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijslGymnasium
0 Middeibaar Beroeps Onderwijs
0 Hoger Beroeps Onderwijs (inclusief acte MO-W MO-B)
0 Wetenschappelijk Onderwijs
0 Promotiel dissertatie
0 anders:

15.1 Was het tijdens die opleiding dat u zich abonneerde op Literatuu~?

o ja
0 nee

16.1 Heeft u een opleiding genoten op het gebied van de letterkunde?

0 ja (--~ vraag 17.1)
0 nee

16.2 Op welk gebied heeft u een opleiding genoten?

17.1 Bent u beroepshalve betrokken (geweest) bij letterkunde?

0 ja
0 nee (--~ vraag 18.1)

17.2 Hoe lang bent u beroepshalve bij letterkunde betrokken (geweest)?

0 - jaar

18.1 Doceert of doceerde u op een onderwijsinstelling?

0 ja
0 nee (--~ vraag 19.1)

18.2 Op welk type onderwijsinstelling doceertldoceerde u?

0 Basis Onderwijs
0 Algemeen Voortgezet Ondenvijs
0 Voorbereidend Wetenschappelijk OnderwijslGymnasium
0 Middelbaar Beroeps Onderwijs
0 Hoger Beroeps Onderwijs
0 Wetenschappelijk Onderwijs
0 anders:

19.1 Wat is uw dagelijkse hoofdbezigheid?

0 ik heb een (desltijd)betrekking voor t- uur per week
0 ik ben gepensionesrdl vervroegd uitgetreden
0 ik ben arbeidzoekendl werkloos
0 ik heb een huishoudelijke dagtaak
0 ik studeerl ben scholier
0 anders:
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20.1 Wat is uw netto maanofnkomen?

0 minder dan fl. 1000
0 f1.1000-2000
0 f1.2000-3000

0 f1.3000-4000
0 f1.4000-5000
0 meer dan fl. 5000

21.1 Wat is uw woonsituatie?

0 ik woon bij mijn ouders
0 ik woon zelfstandig
0 ik ben gehuwdlsamenwonend in een tweepersoonshuishouden
0 ik ben gehuwdlsamenwonend in een meerpersoonshuishouden
0 ik ben alleenstaand ouder
0 ik voer anderszins een gemeenschappelijke huishouding (studentenhuis, woongroep, commune)

22.1 Hoeveet tijd besteedt u gemiddeld per dag aan lezen?

0 uur en minuten

22.2 De tijd die u besteedt aan lezen verdeelt u over verschillende media. Kunt u hieronder
in procenten ongeveer aangeven hoe u uw leestijd verdeelt? U kunt volstaan met een
globale schatting.

lezen (totaal) 100 'I naslagwerkeNencyclopedieën
andere boeken

Lfteratuur ~ kranten enlof (opinie)weekbladen
andere vaktijdschriften ... '~ anders:

23.1 Bent u -naast het lezen van tijdschriften- nog anderszins actief op het gebied van de
lette rku nde?

0 ja
0 nee (--~ vraag 24.1)

23.2 Op welke manier bent u actief op het gebied van de letterkunde? (meer antwoorden
mogelijk)

0 ik publiceer zelf
0 ik geef onderwijsllezingen
0 ik volg ondervvijsltezingen
0 ik bezoek tentoonstellingen

0 ik bezoek symposia
0 ik vervul een bestuursiunctie
0 ik zft in een tijdschriftredactie
0 anders:

24.1 Hoe lang bent u reeds geïnteresseerd in letterkunde?

0 - jaar

24.2 Hoe zou u uw interesse voor letterkunde karakteriseren? Is dat een algemene interesse
of bestaat er een specifiek domein dat uw interesse heeft?

0 een algemene interesse
0 een interesse voor een specHiek domein
0 beide
0 weet niet (--~ vraag 25.1)
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24.3 Welke van onderstaande omschrijvingen is op uw interesse het meest van toepassing?
(één antwoord svp)

0 een ( taal)gebied 0 een (historisch) persoon
0 een periode 0 een onderzoekstraditie (-school)
0 een stroming 0 een thema
0 een boek 0 anders:
0 een auteur 0 weet niet

24.4 Kunt u beknopt omschrijven wat uw (specifieke) interesse heeft?

24.5 Heeft u in het verleden wel eens gepubliceerd over het bij 24.4 omschreven gebied?

o ja
0 nee

25.1 Heeft u in het verieden wel eens gepubliceerd over letterkunde in algemene zin?

0 ja
0 nee

25.2 Hoe zou u uw specialisme op het gebied van de letterkunde omschrijven?

0 ik ben een specialist op één gebied
0 ik ben een specialist op meerdere gebieden
0 ik heb een algemene interesse, maar ben geen specialist
0 ik heb een spec'rfieke interesse, maar ben geen specialist
0 anders n.l.
0 weet niet

26.1 Heeft u tijdens het invullen van deze vragenlijst nummers van Literatuur ter hand
genomen?

0 ja
0 nee

27.1 Heeft u nog op- enlof aanmerkingen?

Wilt u voordat u dit formulier retourneert zo vriendelijk zijn te controleren of u op elke pagina
alle vragen heeft ingevuld? Harteliik dank voor uw medewerkino.
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BIJLAGE HOOFDSTUK 2

Sociodemografische persoonskenmerken

Tabel 2.A: Sexe: verhouding vrouweijke versus manneijk atxmnees (Pearson XZJ43.9; df: 3; p-.00)

Geslacht LPW LW GPW GW totaal

vrouwelijk 69 38 41 21 169

mannelijk 78 118 115 135 444

totaal 147 154 156 156 fi13

Tabel 2.8: Woonsituatie van diverse abonneekringen (Pearson xZ-29.7; df.-15; p-.01297) [Cells with Expected Frequency ~ 5: 6 OF 24
( 25.0~)]

Woonsituatie LPW LW GPW GW totaal

bij ouders 7 3 11 0 21

zeHstandig 32 23 21 34 110

samenwonend in tw~rsoonshuidhouden 52 55 71 60 238

samenwonend in meerpersoonshuidhouden 40 fi5 45 51 201

allee~laand ouder 5 4 2 5 1 fi

anderszms een gemeenschappelijke huishouding 6 4 7 4 21

totaal 142 154 157 154 607

Tabel 2.C: Opleidingsniveau van diverse abonneekringen ( Pearson x2-111.7; df.-11; p ~.00) [Cells with Expected Frequency ~ 5: 4 OF
20 ( 20.096)]

OpleidingsnNeau LPW LW GPW GW totaal

VWOIGymnasium 13 1 15 1 30

Middelbaar Beroeps Ondervrijs 4 0 14 0 18

Hoger Beroeps Onderwqs (ind. MO-A~MO-B) 54 74 41 33 202

Wetenschappelijk Onderwijs 70 58 57 84 269

Promotie ! dissertatie 4 21 9 36 70

totaal 145 154 136 154 589
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Tabel 2.D: Dageli~CSe hoo(dbezigheid van diverse abonneelairgen (Pearson X2- 49.8 ; df: 12; p c00) [Cells with Expeded Frequency
c 5: 8 OF 20 ( 40.096)]

Dagelgkse hoofdbezigheid LPW LW GPW GW totaal

(deeltijd)betrekking [aantal uren per weekJ 98 (28.4] 111 [30.8] 71 [31.9) 104 [34.1 ] 384 [31.3]

9epensionserd 9 23 42 30 104

azbeidtoekend 7 2 3 2 14

huishoudelijke dagtaak 5 2 7 2 16

studerendlschol~er 11 4 10 2 27

lotaal 130 142 133 140 545

Tabel 2.E: Docenten onder de diverse abonneekringen (Pearson xZ- 90.9; df.- 3; p c.00)

Docent LPW LW GPW GW totaal

ja 85 141 69 119 414

nee 60 13 87 36 196

totaal 145 154 156 155 610

Tabel 2.F: Doosemiveau per abonneekring (N-414 [Tabel 2.E.}) (Pearson x2- 82.2; df.-15; p c.00) (Cells with Expected Frequency c
5: 3 OF 24 (12.5"l0)]

LPW LW GPW GW totaal

Basis Onderwijs 2 2 9 3 16

Algemeen Voortgezet Onderwijs 5 13 19 10 47

VWOIGymnasium 40 47 21 39 147

Middelbaar Beroeps Onderwijs 6 23 3 6 38

Hoger Berosps Onderw'ry's 17 31 9 14 71

Wetenschappelijk OndenMjs 10 20 6 41 77

totaal 80 136 67 113 396

Tabel 2.G: Netto maandinkomen van diverse abonneekringen ( Pearson x2- 65.2; df.-15; p c.00)

Netto maandinkomen LPW LW GPW GW totaal

minder dan f 1000 21 8 16 5 50

f 1000 - 2000 31 14 21 8 74

f 2000 - 3000 22 27 21 21 91

f 3000-4000 18 43 34 49 144

f 4000- 5000 27 43 25 45 140

meer dan f 5000 14 15 33 23 85

totaal 133 150 150 151 sai
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Persoonskenmerken aangaande het vakgebied

Tabel 2.H: Vakopleiding van diverse abonneekringen (Pearson x2- 185.7 ; df.- 3; p c.00)

Tabel 2.1: Betroláenheid van diverse abonneekringen (Pearson X2- 131.8; df: 3; p c.00)

Tabel 2.J: Adiviteiten op het vakgebíed naast het lezen van het tijdschrift (Pearson x2- 21.5; df.- 3; p c.00)

Tabel 2.K: Soort adiviteiten van diverse abonneekringen

LPW LW GPW GW totaal

Opleiding gerwten op vakgebied 113 148 60 142 463

Geen opleidirg genoten op vakgebied 33 3 98 13 147

totaal 148 151 158 155 610

Betrokkenheid LPW LW GPW GW totaal

Beroepshalve 72 131 49 123 375
Niet beroepshaNe 73 21 109 31 234

totaal 145 152 158 154 609

Adiviteifen lPW LW GPW GW totaal

weladief 92 112 94 t27 425
níet adief 49 37 64 29 179

totaal 141 149 158 156 604

Soort adiviteil LPW LW GPW GW totaal

zeH publiceren (X2- 58.7; p c.00) 27 35 10 74 146

ondenwijsllezirgen geven (X2- 43.4; p c.00) 55 81 26 80 242

onderwijsllezingen volgen (x2- 12.9; p c.00) 32 30 35 22 119

tentoonstelGngen bezoeken (x2- 18.4; p c.00) 42 52 62 83 239

symposia bezoeken (X2- 24.7; P c.00) 24 34 15 58 131

bestuursfundie (xZ- 19.9; P c.00) 7 18 4 29 58

tijdschriftredadie (xZ- 8.50; P-.09) 7 12 6 20 45

totaal 194 262 158 366 980

Opmerkinp bii tabel 2.K: Respondenten kunnen meerdere adiviteiten ontplooien; daarom werd per adiviteit bevraagd of die op de lezer van
toepassing was (dichotoom niveau). Voor elke afzonderlqke adivileit werd dus een X2 berekend. De waarden en het significantieniveau
worden in de tabel aáder de adivileit vennekl (het aantal vrijheidsgraden is telk~s 3).
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Tabel 2.L: Pubicatiegeschiedenis van diverse abonneekringen ( Pearson x2- 71.3; df: 3; p c00)

Tabel 2.M: Interessekarakterisering van diverse abonneekringen ( Pearson x2- 20.7; df.- 6; p c.00)

Tabel 2.N: Omschrijving waarop interesse het meest van toepassing is voor diverse abonneekringen (Pearson X2- 52.0 ; df: 2t; p c.00)
[Cells wAh Expected Frequency c 5:16 OF 32 ( 50.0"k)].

Publicatiegeschiedenis LPW LW GPW GW totaal

Weleens gepubiceerd 46 62 30 98 236

Nooit gepubliceerd 103 92 131 58 384

totaal 149 154 161 156 620

Interesse LPW LW GPW GW totaal

algemeen 52 41 61 30 184

een specifiek domein 15 25 13 20 73

baide 76 84 82 104 346

toiaal 143 150 156 154 603

Omschrijving interesse LPW LW GPW GW totaal

een (taa~gebied 17 17 8 9 51

agn pgriod9 49 49 50 64 212

een stroming 6 4 6 6 22

een boek 9 5 1 2 17

aan auleur 7 8 0 1 16

een (historisch) per~oon 3 2 6 4 15

een onderzoekstraditie (-school) 2 6 1 3 12

een thema 7 7 23 18 55

totaal 100 98 95 107 400

Tabel 2.0: Inforrnatievoorkeur van twee abonneekringen (Pearson X2- 25.5; df.- 2; p c.00)

Inforrnatievoorkeur LPW LW GPW GW totaal

taalkunde aráreologie 23 8 31

letterkunde geschiedkunde 96 75 171

allebei 35 77 112

totaal 154 160 314
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Tabel 2.P: Informatiebehoefle lonmisbaarheid van diver~e abonneekrirgen (Pearson X2- 6.55; df: 6; p-.36)

Informatiebehoefte LPW LW GPW GW totaal

wel abonnement op ander tydschrih 47 54 48 61 210

geen abonnement op ander tijdschrilt 44 46 39 40 169

wset niet 58 54 73 55 240

totaal 149 154 160 156 619

Tabel 2.Q: Specialismetypering van diverse abonneekringen ( Pearson x2- 37.5; df: 9; p c00)

Speáalismetypering LPW LW GPW GW totaal

Specialisl op een gebied 13 15 8 23 59

specialist op meerdere gebieden 13 22 8 32 75

algemene rtrteresse, geen specialist 71 57 77 47 252

specifiek interesse, geen specialist 31 47 39 35 152

totaal 128 141 132 137 538

Persoonskenmerken betreffende het printmediabezit

Tabel 2.R: Abonnementsacquisdie van diverse abonneekringen (Pearson xZ- 119.4; df.- 3; p c.00)

Abonnementsacquisftie LPW LW GPW GW totaal

Tijdens opleiding geabonneerd 58 116 33 102 309

Niet tijdens opleiding geabonneerd 90 35 125 53 303

totaal 148 151 158 155 612

Tabel 2.S: Gemiddelde leeflijd, interesseperiode en variabelen inzake printmediabezft (Enkelvoudige variantie-anafyse (Scheffe 5.Ot) df.-
3)).

LPW LW GPW GW totaal

Leeftpd (F - 9.30; p c.00) 42.1 45.9 49.9 47.8 46.5

Interesseperiode (F - 13.1; p c.00) 24.9 29.3 33.1 33.3 30.3

Printmediabezit

Abonneetrouw (F - 59.9; p c.00) 2.7 11.2 9.2 11.6 10.7

Vaklijdschrálabonnementen (F - 17.5; p c.00) 3.0 3.6 2.1 4.3 3.3

t~mvang boekenbezd (F - 11.O;p c.00) 2214 2521 1164 2245 2016
Aantal naslagwerken (F - 1.78; p-.15) 18.1 27.6 25.4 62.8 33.5

Leestijd per dag (mnuten) (F - 8.00; p c.00) 173 175 175 225 187

Leestijd tijdschrifl (minuten) (F - 6.40; p c.00) 14.2 7.0 10.9 9.6 10.4
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BIJLAGE HOOFDSTUK 3

Persoonskenmerken

Tabe13.A: Gemiddelde soores van vier abonneekringen op kenmerken voor naslagwerken

Naslagwerken Gem.' Abonneekringen

LPW LW GPW GW

a diversiteN van de onderwerpen 7.39 6.86 6.94 7.72 8.01

b. besprekingen van boeken 3.11 4.41 3.70 2.41 1.87

f. bruikbaarheid voor mi~ beroep 6.83 6.95 7.52 5.46 7.12

g. nieuwe publicislen ontdekken 2.87 2.97 2.48 3.10 2.95

i. aduele irdortnatieversirekking 3.81 3.42 3.45 4.33 4.06

k. het verduidelijkende iNustratíegebruik 5.06 4.30 4.18 6.10 5.65

I. de hoge aarwachafkosten 8.13 7.96 7.97 t3.55 8.09

m. de brudcbaarheid voor mijn hobby 6.04 6.12 5.45 6.64 5.89

n. de functionele pagina-opmaak 6.03 5.92 5.83 6.43 5.93

o. de reputatie van de uitgever 5.07 4.37 4.86 5.89 5.15

v. de bruikbaarheid voor egen publicaties 5.08 5.27 5.12 4.51 5.30

' De scores van de afzonderlijke abonneekringen mogen offiáeel niet worden gemiddeki. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid met
tabel 3.5 worden ze gepresenteerd.

Tabel 3.B: Gemiddelde scores van vier abonneekringen op kenmerken voor boeken

Boeken Gem. Abonneekringen

LPW LW GPW GW

a. diversNed van de onderwerpen 3.56 3.71 3.61 3.62 3.31

b. besprekingen van boeken 2.91 3.80 3.50 2.33 1.94

f. bruikbaarheid voor mi~ beroep 6.63 6.75 7.02 5.30 7.17

g. nieuwe publiásten ontdekken 4.18 3.70 3.81 3.90 5.19

i. aduele informatieverstrekking 5.04 4.74 5.05 4.87 5.47

k. het verduidelijkende iWustratiegebruik 5.09 4.58 4.62 5.97 5.16

I. de hoge aanachafkosten 6.39 6.28 6.35 6.75 6.20

m. de bruNdiaarheid voor mijn hobby 6.59 6.84 5.62 6.98 6.82

n. de (unctionele pagina-opmaak 5.04 5.06 5.10 5.15 4.83

o. de reputatie van de uNgever 5.08 4.53 5.06 5.37 5.31

v. de bruikbaarheid voor égen publicaties 6.08 6.07 5.71 5.16 7.05
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Tabel 3.C: Gemiddelde soores van vier abonneekringen op kenmerken voor t~dschriften

Tijdschriften Gem, Abonneekringen

LPW LW GPW GW

a. diversileil van de onderwerpen 7.T7 7.99 7.45 7.97 7.67

b. besprekingen van boeken 8.40 8.26 8.19 8.08 9.01

f. bruikbaart~eid voor mijn beroep 6.21 6.48 6.54 4.98 6.62

g. nieuwe publicisten ontdekken 7.51 7.68 7.20 7.20 7.94

i. aduele infonnatieversirekking 8.36 8.85 8.37 8.08 8.15

k. het verduidelijkende illustratiegebruik 5.07 5.74 4.13 6.96 3.34

I. de hoge aanschafkosten 4.67 4.09 4.77 4.53 5.22

m. de bruikbaarheid voor mijn hobby 6.16 6.66 5.18 6.82 5.86

n. de functionele pagina-opmaak 5.74 6.09 5.57 6.24 4.99

o. de reputatie van de uitgever 4.38 3.99 4.29 4.62 4.60

v. de bruikbaarheid voor egen publicaties 5.41 5.25 5.44 4.36 6.27
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Tabel S.A: AAikelen ud de onderzochte tljdschriften

Literatuur, tweemaandelij~ks tijdschrilt over Nederlandse letterkunde ( 1992, Irg. 9, 1).

d. M.G. Kemperink; Louis Couperus en de temperamentenleer
e. Frank Willaert; 'Wel an, wel an, met hertzen gay.t' Minneliederen en holdansen in de veertiende eeuw
f. JaaP van der Harst; Nederlands in Indonesié
g. P.F. Schmitz; Ter Braak tussen Nietzsche en Demda
h. Dirk Geimaerl en Paul J. Smith; Tussen 1abe1 en embleem: De waarachtighe iabulen der dieren (1567)
i. Piet Franssen; M.A. Schenkeveld-Van der Dussen: 'Dit projed is een spiegel van een momentopname'
j. Theo Meder; Hoed en voet Twee hoo(se etlquetteregels

De nieuwe taalg'~ds; tijdschr~t voor Neerlandici ( 1991, Írg. 84, 6).

e. MA. Schenkeveki-van der Dussen; HooR onthoold
f. Wim Zonneveki; Een huis met vele kamers. Een vraaggesprek over historische taalkunde
g. W.J. van den Akker en GJ. Dorleijn; Poetica en 1'rteratuurgeschiedschrijving
h. Jaap Goedegebuure en Odile Heynders; Het breekbare ligt open". Een beschouwing over impliáete poetlcalited en

problemen van interpretatie
i. W. Herrlitz en L. Lentz; Fundionele taalwetenschap ter discussie: De taalgebruikskunde als toegepaste wetenschap
j. W.H.M. Mattens; Van gastrolinguïstiek krijgt een structural'at linguistische gasMtis: het getalsaspect van groente- en

truitnamen

Spiegel Historiael; maandblad voor geschiedenis en archeologie (1992, Írg. 27, 1).

d. H.W. von der Dunk; Breekt het posthistonsche tijdperk aan?
e. M. Kleijwegh Hadrianus Molus; jeugd in de Grieks-Romeinse oudheid
f. G. Hekma; Seks in de Nederlandse krygsmacht in de 19de eeuw
g. G.J. Meqer; Adam Smith en de adualReit
h. M. de Roos; De middeleeuwen als laboratorium
i. Gertrudis A.M. Olfenberg; Een dag op het land; de archeologische werkgemeenschap voor Nederland 1951-1991
j. A. Lemmers; De waaiersluis: een omstreden odrooi uA 1808

Tijdachrilt voor geschiedenis ( 1991, jrg. f04, 4).

d. JA.F. de Jongste; Beeldvorming rond Frederík 11 van Pruisen in de Republiek. Impressies bij een paradox
e. A.J. Schuunnan; Tussen stereotype en levensst'y'I. De ontwikkeling van de plattelandscufluur in de negentiende esuw
f. J. Th. M. Bank; Mecenaat en sladsontwikkeling in Amsterdam, 1850-1900
g. K. van Berkel; Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negent~ende-seu.vs "Jeaeéa~io
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De bruikbaarheid van publicaties ten behoeve van beroepsbezigheden

Tabel S.B: De bruicbaart~eid van artikelen t.b.v. beroepsbezigheden (Nest afhankeijke groepen) en de relatie met leesproportie p-test
onafhankelpke groepen). Abonneekrng [LPWJ

Artikel [d] fel [f] [9] (h] [] jj] Mean ~

[d] .000 032 .032 .004 .0872 67.1

[e] .006 .0537 44.4

[f) n.a. .0336 50.9

19) n.s. .0336 53.5

[h] .000 .033 .0537 50.5

[i] .' 0134 65.1

(1] 019 .033 0604 54.5

Leesvoorbeeld bij tabel S.B: Artikel (d] wordl significant vaker bruikbaar gevonden dan de arlikelen [f] (p-.032), [g] (p-.032) en (i] (p-.004).
Ook wordt artikel (d] signficant (p-.000) beter gelezen door abonnees die het artikel bruikbaar vinden. In totaal werd artikel (d) door 6.72'~0
van abonneekring LPW bruikbaaz geacht, en bedraagt de leesproporlie 67.1 h.

Tabe15.C: Idem tabel SA. Abonneekring [LW]

Artikel [ej [fj [gJ [h] [i] jjJ Mean ~

[e] .082 033 0455 58.1

[}J . .0065 47.1

[91 .001 .000 007 029 .0844 52.0

[hJ .011 .000 .0584 37.7

[i] . 0195 23.4

jj) n.a. 0260 25.3

Tabel S.D. Idem tabel 5A. Abonneekring [GPW]

Artikel [d] [e] [fJ [gJ (h] [i] jj] Mean qo

[d] . .014 .008 008 .0435 69.2

(e] .025 025 0311 66.3

[fJ , 0124 69.6

19] . 045 .045 0248 60.4

[h] . 0062 57.6

[i] . 0000 52.9

~] . 0000 52.7
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Tabel S.E. Idem tabel SA. Abonneekrirg [GWJ

Articel [dj [e] [Q [s1 Mean 96

jd] n.s. 0449 54.2

[e] .012 0449 46.8

[f) n.a. .0705 54.9

[g] .028 .0705 43.4

De auteur: relatieve wetenschappelijke status

Tabel S.F: Abonneekring [LPWJ: Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks Test voor statustoekenning aan de auteurs onderling en
Speannanrangcorrelatie (' S.01 " 5.001) voor de relatie van statustoekenning met leesproponie

Auteur [d] (e] [f] [g] [h1] [h2] [i] [j] '~

[d] n.s. .0002 0005 0033 . 0065 67.1
[e] ' 0002 0004 .0052 0065 44.4

[f] n.s. 50.9

[g] .0010 ~ 0009 . 0114 .0158 53.5
[ht] n.s. 50.5

[h2J n.s.

[i] 0048 n.s. .0079 65.1
[!1 n.s. 54.5

Leesvoorbeeld bii tabel S.F: De Wilcoxon Matched-pairs Signed-ranks Test wijst uÁ dat auteur (g] een sign'rficant hogere status krijgt
toebedeeld dan de auteurs [f] (p-.001), [h1 ](p-.0009), jh2] (p-.0114) en (jJ (.0158). De Spearmanrangcorrelatie wijst uit dat voor de artikelen
[e] (5.01) en [g] (5.001) geldt dat de status van de auteur signrficant correleen met leesproportie.

Tabel S.G: klem tabel S.F. Abonneekring [LVJ]

Auteur [e] [f] [91] [92! [hi] [h2] [i1] [i2] [j] '~o

[e] ' aooo 0000 oaao 0000 0000 .oooo . oooo 000o s8.1
[f] n.s. 0000 . 0000 .0000 .0000 47.1

[91j .000 M 0002 .0000 .0000 .0000 .0000 52.0

[92] " 0004 0047 .0004 0011
[ht] 0001 n.t. 0000 .0000 .0000 0000 37.7
[h2] ns.

[11 ' 23.4

r~] '

U7 n.s. 25.3
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Tabel S.H: Idem tabel S.F. Abonneekring [GPWJ

Auleur [d] je] [fj [g] [hj [i] Íll ~

(d] ' .0000 0000 .0000 .0000 .0000 .0000 69.2

[e] ' .0015 .0230 66.3

[fj n.a. 69.6

[91 .0212 ' 60.4

[h] .0046 n.s. 57.6

[] .0404 .0000 .0088 .0151 ' 0001 52.9

[j] n.a. 52.7

Tabel 5.1: Idem tabel S.F. Abonneekring [GWJ

Auleur [d] [e] (f] [g) ~

[d] ~ 54.2

[e] " 46.8

jf] .0000 t)000 n.a. .0000 54.9

[9] .ao3a o002 ` a3.a

De auteur: bekendheid als publicist

Tabel S.J: Bekendheid met de auteurs als pubGcist (t-test afhankeGjke groepen) en de relatie met leesproportie ( t-test onafhankeGjke
groepen). Abonneekring [LPYJ]

Auleur [d] (ej [f] (g] [h1] [h2] [i] [j] Mean 'k

[d] .000 .000 002 .0872 67.1

[e] .001 ,Q02 .000 .006 000 000 028 .2215 44.4

[fj n.a. 014 0470 50.9

[91 n.a. .000 .001 1074 53.5

[h1] . 0067 50.5

[h2] . .0134

[iJ 000 .000 .002 .000 000 .000 013 2349 65.1

Íl] 004 000 000 .002 1409 54.5

Leesvoorbeeld bii tabel SJ: De t-test wijst uit dat auteur LPW [d] significant vaker eerder wat las dan van auteur [h1 j(p-.000) en van auteur
[h2] (p-.002). Tevens blijkt uit tabel S.J. dat voor artikel LPW [d] geldt dat abonnees die deze auteur als publiásl kennen het artikel sign'rficant
beter lazen (p-.000).
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Tabel S.K: Idem tabel SJ. Abonneekring jLWJ

Auleur [e] [t] [91] [921 [h1] [h2] [1] [2] ~j Mean ~

[e] .001 .000 000 .000 001 .000 .000 .000 .000 .7403 58.1

[fj n.s. 000 .000 .000 .000 4286 47.t

[91 ] .000 001 000 000 .000 .000 .4545 52.0

[92] .000 000 000 000 .000 .000 .3442

[h1] .000 .000 .002 .000 000 000 .000 .6104 37.7

[h2] .018 0519

[ 1 J .005 0195 23.4

[YL] .001 0325

jj] .020 0455 25.3

Tabel S.L: Idem tabel S.J. Abonneekring [GPWJ

Auteur (d] [e] [fJ [g] [hJ [i] (j] Mean 96

[dj .002 .000 000 .000 000 .000 .000 .4410 69.2

[e] n.a. 0807 66.3

[f] n.e. 0497 69.6

[g] . .0373 60.4

[h] 049 .016 n.s. 012 .1056 57.6

[i] .009 .000 .041 .037 .000 .1739 52.9

jj] n.a. .0435 52.7

Tabel S.M: Idem tabel 5.J. Abonneekring [GWj

Auteur [dj [ej (fJ [g] Mean ~o

[d] .014 025 2821 54.2

[e] .000 1859 46.8

IfJ .000 000 n.e. 002 6090 54.9

(gJ 000 000 .001 .4551 43.4
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De auteur: persoonlijke bekendheid

Tabel S.N: Abonneekring [LPWJ: Persoonlijke bekendheid m~ de auleurs (t-te~ afhankefÍke groepen) en de relatie m~ le~proportie (Wesl
onafhankelNke groepen). Abonneekrn9 [LPW]

Auteur [d) [e] [fJ 19] [h1] [h2] [] U7 Mean 96

[d) n.s. .0268 67.1

[e] .tbf .0268 44.4
[f) , .0134 50.9

[gj .029 .020 .004 n.s. .001 .004 .034 .0872 53.5

[h 1 J . .0067 50.5

[h2] , 0134

(ij 025 014 025 . 0470 65.1

Gl n.s, 0403 54.5

Leesvoorbeeld bij tabel S.N: De t-test wijst uÁ dat abonneekring LPW auteur [g] significanl vaker persoonlyk kent dan auteur [d] (p-.029)
en alle andere auteurs (met uitzondering van [i)). Tevens blijkl uit tabel S.N. dat artikel [e] significant (p-.001) beter werd gelezen door
abonnees die de auleur persoonlyk kennen.

Tabel 5.0: kiem tabel 5.N. Abonneekrin9 [LWJ

Auteur [e] [fj [91] 192] [h1) [h2] [i1] [i21 jj] Mean ~a

[e] n.a. 000 .004 000 .000 .000 .000 .000 1818 58.1

Ifj n.s. .004 004 .004 0714 47.1

[91] n.~. 002 000 000 .000 .000 000 .1818 52.0

[g2) n.w 011 001 002 045 001 0909

[h1J n.rr. 0390 37.7

[h2j . 0065

[i1] n.~. 0195 23.4

(i2] n.s. 0390

jj] , .0065 25.3

Tabel S.P: Idem tabel S.N. Abonneekring (GPWj

Auteur [d] (ej [fj [g] [hJ [i] (j) Mean ~

[d] .014 0373 69.2

[8] ;.....::::~::,::;::;:: .0062 66.3

[t) ,; :: :: .0000 69.6

[g] 0124 60.4

[h] . .0124 57.6

[i] . 0062 52.9

[jj . 0062 52.7
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Tabei S.Q: Idem tabel S.N. Abonneelving [GWJ

Auteur [d] [e] [fj [g] Mean '~

[d] n.a. .000 1859 54.2

[e] n.s. .0641 46.8

[fJ .026 .000 n.a. .OOt 2756 54.9

[g] .009 n.a. .1474 43.4

Eindnoten:
1. Een punt betekent dat geen T-test kon worden uitgevoerd vanwege het feit dat één

groep geen variantie vertoonde (slechts één respondent noemde deze auteur, of zij
die deze auteur noemden schatten dezelfde leesproportie).
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ENGLISH SUMMARY

Selection of written information; an explorative survey into the perception of inedia features,

reading patterns and selection-strategies by magazine readers.

During the last decades the number of magazines has grown; concepts like

demassification, fragmentation and individualisation indicate that this growth concems the

number of titles (with smaller sales). Opposite to this growth, however, the time spent

reading magazines decreased. Insight has gained that recipients have become more active

and selective; the interest of communication scientists changed from a medium-centred to a

receiver-centred approach. Yet, despite the enormous supply of information, little is known

about the amount in which readers are selective, nor about the mechanisms and the

principles that underlie the way in which information is selected. Moreover, a unequivocal

theoretical perspective is lacking.

As a consequence of the increasing amount of information, desirable or critical

informatíon may be missed. This study aims to provide insight in the way magazine

subscribers handle information, and how they make choices from the supply of information.

The problem that is stated reads: How do magazine readers judge the offer of written

information; what criteria do they use in weighing information, and on account of which

features do they select information? The variety in actual magazine consumption by four

groups of subcribers is the starting point of this study.

The process of selecting written information was unravelled into three levels of

analyses (macro-, meso- and microlevel). At each level both quantitative and qualitative

aspects of the problem were dealt with. Moreover, everytime media features and subscriber

properties were studied. Thus, it was aimed to get insight in pattems of inedia consumption.

This research deviates from the functional approach. For several reasons the Uses

and Gratifications-approach lacks consensus about the concept media function (the obscure
relation between function and actual consumption, the relativity of functions, and the

ambiguity of the terminotogy that refers to functions). Because, on the contrary, actual media
consumption can be determined objectively, this study concerns the actual media

consumption of four subscriber-sets.

Besides the attention for actual media consumption, media features were studied. Off

late the importance of the perception of (the multiform contents of) media is emphazísed.

This study maps out which features are relevant on the subject of inedia consumption. In

order to realize this, denotative and connotatieve media features were distinguished.
Denotative media features are independent of the contents, whereas connotative features
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are subjective and concem the contents. It is assumed that connotative features are of

importance in relation to the choices for particular media.

Much communication research is limited to macro- andlor mesolevel. Such studies

take no notice of the influence of the media contents on consumption. This probably

explains why in earlier research objective subscriber properties explain little variety of inedia

consumption. Certain scientists argue that research should concem the perception of inedia

and their multiform contents. This study aims to do so in two ways. Firstly, by pointing

attention to media consumption at three levels, and the interrelation between these levels.

Contrary to studies that only concern one level, this research aims to relate three Ievels of

medía consumption to each other. Much attention was paid to microlevel, because it is

hardly exploited. Secondly, besides (objective) subscriber properties the (subjective)

perception of inedia features were implicated to explain media consumption.

Studying media consumption at a microlevel demands a methodological innovation. In

this research the usual indicator reading intensiry is subject to study. It is aimed to develop a

measuring-instrument with which the actual media consumption at microlevel can be

determined.

Much research only concems quantitative aspects of inedia consumption. Yet,

quantitative measures assume a homogeneous contents. Therefore they offer no insight in

selection and elimination of information-units from the heterogeneous contents (qualitative

aspects of inedia consumptíon). The study at issue points attention to both dimensions of

media consumption. Both quantitative ( the amount of information) and qualitative aspects

(the kind of information) of magazine consumption are subject to study.

A survey-research was held among magazine subscribers. To be able to generalize

the results, circulations of four magazines werd studied. These magazines differ in speciality

(literary and historical magazines) and scientific orientation ( popular and scientific). The

following titles were studied:

Literatuur.~ tweemaandelijks fijdschrift over Nederlandse letterkunde; De nieuwe taalgids:

tijdschrift voor Neerlandici; Spiegel Historiael: maandblad voor geschiedenis and

archeologie; TijdschriR voor geschiedenis.
Denotative differences between these titles appear to coincide with their scientific

orientation; the popular magazines differ in a large number of objective features from

scientific magazines.

Firstly, a preliminary investigation was executed. Results offered some insight in the

broad variety of demands readers make upon a magazine, the pattern of consumption, the
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importance of other media, the processing of information and the use of a personal archive.

The findings lead to an apposition of the eventual research questions.

Experience leamed that drawing samples from different groups of subscribers induces

pragmatism; databases containing subscribers' addresses are characterized by specific

variables, different for each publisher. Besides, many publishers do not release all

subscribers' addresses. Nor are all publishers capable of drawing a random sample.

Data were gathered with a mail questionnaire. ~uestionnaires werden sent 21-24 days

after publication of the magazine. In all, 940 questionnaires were sent. Thanks to an

introduction by telephone before sending, 620 questionnaires were returned (response:

66.Oo~a). Respondents who had not returned the questionnaire by then, received a reminder

after 25 days. The effect of this reminder appeared small.

The subscriber-sets appear to differ mainly in their scientific orientation. Readers of

scientific magazines have a higher level of education, they teach more often, more often

they received a relevant education (literary of historical) and they are more active than

readers of populair magazines. They also appear to publish relatively often, read more

additional joumals, and have a subscription for a significantly longer period. Those who read

popular magazines spend more time in reading the magazine subject to study.

From the fact that scientific readers read more professional joumals, and possess

more (reference) books, the hypotheses can be deduced that at macrolevel (the entire

mediasystem) they spread their attention to several media.

The property information-need appears to be the only variable that does not

discriminate between the four subscriber-sets; most readers plan to replace the magazine

when it would disappear. These findings have two implications for the analyses that follow:

' For all four groups analyses will separately be executed (analyses in which all respondents

are involved will be corrected for the main effect subscriber-set.

' When results apply for each circulation of readers separately, it is assumed that the result

is connected with the magazine as a medium.

Chapter three concems media consumption at macrolevel (the entire mediasystem). In

the preliminary investigation it appeared that informants mainly use radioltelevision, dailies

and weeklies, professional joumals, reference books, other books, conferences, (post-

academical) education, a personal archive and finally the communication with colleagues.

These sources of information are assumed to be the nine most important. Chapter three is

limited to these media. The question is asked how the four subscriber-sets handle the offer

of information at macrolevel. This question has both a quantitative and a qualitative
component, which were treated separately.
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The first research question concems the frequency with which these media are used.

Findings point at five media clusters. By far, dailies and weeklies are used most frequently.

Books and professional joumals are used significantly less frequent, just as reference books

and radioltelevision. Books and magazines are used more frequently than a personal

archive. A personal archive and the communication with colleagues are made use of more

often than conferences and (post-academic) education, which happens only incidentally.

The second research question concems the differences between the subscriber-sets in

the frequency they use media. The readers show significant differences; historians appear to

use radioltelevision significantly more frequent than literary readers. Thus, within each
speciality people acquire information in a specific way.

The third research question attends the possession of printmedia. The amount of

books one possesses appeared to correlate with the number of professional joumals one
subscribes to; a voluminous bookcase is connected with a large number of subscriptions on

professional joumals. This leads to the conclusion that books and magazines procure

specific information. Readers judge the supply of printmedia (partly) on account of features

as far as contents are concemed.

More attention is paid to the question on account of which features subscribers
distinguish three printmedia (magazines, books and reference books). The distinction

recipients make, affects the durability and the profoundness of the information. A reference

book is seen as efficient and procuríng durable information in a surveyable and compact

way. The book treats a limited number of subjects, but offers profoundness, coherence,

completeness and background information, whereas the author is of distinctive importance.

Magazines, fínally, supply information about new publications, events and books. Moreover,

bookreviews, the possibility to discover new publicists and the topical subjects distinguish

magazines from books and reference books. Besides their accessibility and the specialistic

supply of magazines, they stand out because of the topical information.

The positive correlation between the amount of books one possesses and the number
of magazines one subscríbes to, suggests that both media amplify one another. This

suggestion is confirmed by the perception of the connotative features. In this study books

and magazines appear to differ most strongly, they are complementary media. Reference

books and books appeared to be more alike as far as contents are concemed.
The fourth research question is about the differences the four subscriber-sets show in

media perception. The perception of inedia features appears to be partly subjective; eleven

media features discriminate significantly between two or more subscriber-sets. The
connotative features the bookreviews, the elucidating use of íllustrations and the usefulness
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in my profession show most of the variation in media perception. The perception of

magazines shows a larger variety than the perception of other printmedia.

The scientific orientation shows a relation with the elucidating use of illustrations,

according to popular readers this feature is more applicable to magazines than according to

scientific readers. The speciality (literature and history) in which respondents are active (and

probably the offer of printmedia within this speciality), partly determines the perception of

reference books and books. Literary readers find bookreviews significantly more applicable

to books and reference books than historians do. Historians on the other hand find the

elucidating use of illustrations significantly more applicable to reference books than literary

readers.

The findings show that the perspective of different audiences influences the media

perception. Subscribers in the same speciality show more resemblance in media perception

than subscribers belonging to different specialities.

The supply of magazines can be classified in several ways; every classification uses

arbitrary criteria and definítions. Chapter four concerns the number of magazines readers

subscribe to and the differences between the titles in a specific segment. The question is

how subscribers that differ in scientific orientation judge the same supply of titles.

At first, the titles offered in both specialities and titles readers subscribe to, were

studied. The results indicate that, similar to the macrolevel, respondents use several sources

of information; their subscription is combined with other titles. Magazines are complementary

sources of information.

Cluantitative differences in magazine consumption between the four subscriber-sets is

connected with the speciality and scientific orientation. More often than literary readers

historians subscribe to intemational and regional magazines. Like at macrolevel this

professional group differs from líterary readers in the way they inquire information.

Scientifically orientated readers subscribe to a significantly larger number of professional

journals; thus, they combine their subscription more often with other journals. Nonetheless,

all four subscriber-sets spend the same time reading professional journals; each one

reserves about the same amount of time. This leads to the conclusion that scientific readers

inquire information more broadly, but probably spend less time reading separate titles than

popular readers. Subscribers to a scientific magazine acquire informafion according to a

different pattem than readers of popular magazines do. The number of subscriptions does

not correlate with the time spent reading professional joumals; this confirms the presumption

that quantitative indicators do not give information about qualitative aspects of inedia
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consumption. The time spent reading does not offer insight in the way this reading time is

spent.

Readers judge the multiform supply of magazines and decide on reading which title(s).

It is plausible that the choice for a specific title is partly based on the heterogeneous

contents of this title. Therefore the perception of each title was studied. Connotative

differences were mapped out by letting respondents judge domains of attention that were

mentioned in the preliminary investigation. Results show that historical magazines provide

significantly more information about books than literary titles do. Related to results from

chapter three, it can be suggested that historians mainly acquire information about books by

means of magazines, while literary readers use books and reference books to do this.

The difference between popular and scientific magazines lies in the fact that popular

magazines pay more attention to topical subjects, events, and publicists. These features are

rypical for popular magazines.

Finally, it was studied which subscriber properties interrelate with the scientific

orientation. Possibly, these features are relevant in relation to the choice for a poputar or a

scientific magazine.

No relation emerged between the readers' scientific orientation and the description of

their own interest, their information-need, and the number of reference books they possess.

Within both specialities scientific magazines are read mostly by men, who have a job more

often than popular readers. Moreover, readers of scientific magazines have a higher

education, which is apparent from the relatively large number of students among the readers

of popular magazines. More often than popular readers, readers with a scientific orientation

appear to be teacher, with a higher income, a professional involvement in the speciality and

the fact that they received a relevant education. They subscribed more often at the time of

their education, and appear to be subscribed for a longere period. These results suggest

that contrary to scientific readers, popular readers as a rule are not involved in the

magazine's speciality.

The contents of magazines is heterogeneous and it is plausible that both the amount

and the nature of what people read varies. Chapter five concems magazine consumption at

microlevel. It is aimed to get insight in reading pattems.

The customary operationalisation of reading intensiry was criticized. Firstly, this

measure assumes that the contents of a magazine is homogeneous and that from every

article an equivalent amount is read. The results, however, show that for more that two-

thirds of the subscribers (70oIo) this is not the case; for these subscribers the reading

proportion of selected articles is underestimated and the reading proportion of eliminated
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articles is overestimated by reading intensiiy. Moreover, reading intensity only provídes

information about the quantitative dimension of magazine consumption. It is argued that

actual reading should be measured by means of verbal estimimations per article. These

verbal estimations can be coded into numerical proportions on behalf of statistical analyses.

They appear to be independent of the answering-strategy respondents use (reconstruction

via the memory or with the aid of the magazine).

In order to be able to identify reading pattems, this study distinguishes five different

measures. The first three are related to the amount that is read from the entire magazine:

- Reading intensity: an unweighed estimation of the amount one reads, expressed in

percentages (this measure is comparable with reading intensiry in customary research);

- Weighed reading intensity: an estimation of reading intensity that is corrected for the size

of the separate articles, expressed in percentages.

- Reading volume: the actual and absolute amount of the magazine that was read expressed

in words.

Two measures concem the (selected) articles:

- Reading proportion: the amount that is read from an article expressed in percentages;

- Average reading proportion of the selected articles: average reading proportion of the

selected articles expressed in percentages.

This study proves that the indirect indicator for reading intensity (reading frequency

and reading time) interrelate, but that they do not correlate with the direct indicator weighed

reading intensity. On account of theoretical arguments it is concluded that neither reading

frequency nor reading time measure what they pretend to measure: namely the weighed

reading intensity.

Reading volume and the weighed reading intensity are the most accurate índicators

for actual magazine consumption. Weighed reading intensity, however, partly depends on

the size of the magazine. Therefore, reading volume was used as dependent variable in the

analyses.

This study does not give unequivocal conclusions as to the interrelation between

reading volume and the frequency of publication, the scientific orientation and the speciality

of the magazines. However, a weak correlation dces appear between the average size of

articles and reading volume. The perception of certain features also appears to be relevant;

the variety in reading volume interrelates with the perception of three specific magazine

features: the author's reputation, a specific research-tradition and inforrnation abouf my

speciality. Individual differences ín reading volume should be (partly) ascribed to the

perception of these three specific magazine features.
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The period respondents reserve for answering the questionnaire does not interrelate

with reading volume. Combined with previous results, this study offers empirical support for

the thesis that estimations of frequency of inedia use, time spent reading and answering-

period are inaccurate indicators for the intensity of magazine consumption. A reflection on

these indicators was suggested.

Two subscriber properties interrelate with the variation in reading volume; age and

daily pursuit. Furthermore the information-need, the way readers describe their interest, and

the subscriber loyalty are relevant. It is notable that the information-need interrelates most

strongly. Because the suggested operationalisation of reading intensity (verbal estimations

per article) is laborious for large readership surveys, questioning the information-need can

serve as an altemative indicator for the quality of magazine consumption (Would you

subscribe to another magazine when '...' would vanish~.

The second part of chapter five concems qualitative aspects of magazine

consumption; to what amount do recipients select and eliminate information and which

factors figure in this process? Results indicate that over two-thirds of the respondents select

or eliminate at least one article from the contents of the magazine. These more or less

selective readeres, applied a selection-strategy, on the basis of which one or more articles

were (not) considered for reading. To these readers the usual operationalisation of reading

intensity is insufficient.

Results indicate that selection of written information by magazine readers manifests in

two dimensions: the number of articles one selects and the average reading proportion of

these articles. Joining these two dimensions of selection into one indicator is problematic.

For each subscriber-set the percentage of selected articles correlates negatively with the

average reading proportion of those articles. Magazine subscribers read articles more

thoroughly as they select fewer articles from the contents. Two reading pattems can be

inferred. Especially scientific magazine readers either read a limited number of articles

thoroughly or they read a large number of articles superficially.

Moreover, attention was paid to the question which features interrelate with the choice

for a specific article. A number of denotative features that characterize the articles were

related to the reading proportions. For about half of the articles it appeared that large articles

were read relatively better than smaller articles. Nearly all articles have a higher reading

proportion when the respondent is familiar with the author as a publicist (the respondent

read eartier articles of this author). For more than half of the authors a high scientific esteem

leads to higher reading proportions. An artiGe is also judged by its utility in specific

professional situations: useful articles have higher reading proportions. Despite results from
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the preliminary investigation, personal acquaintance with the author less frequently leads to

higher reading proportions. Thus, especially the author who wrote the article appears

relevant: when readers are familiar with earlier publications of an author, or when this author

has a high scientific esteem, this will lead to higher reading proportions. In chosing specific

articles to read, the experience with earlier publications of an author (past history of

exposure) is of great importance.

Lastly, this study goes into the relation between subscriber properties and reading

pattems. Selection of written information appears to interrelate with the age and the income

of the respondents, the characterization of iheir interest, the period they are interested, and
their information-need. Not one subscriber property, however, interrelates significantly with

variance on both dimensions of selection. The results do therefore not give insight in an

exclusive determinant of individual reading pattems.

Individual differences in magazine consumption mainly manifest in the number of

articles people select, and not in the average reading proportion of those articles. Thus,
conceming selection of written information from magazines, the number of articles is crucial.

Chapter six is a summarizing synthesis of the results. Besides going into some
limitations of this study, several suggestions for further research are advanced.

Firstly, research should concem a reflection on measurement of the intensity of inedia
consumption. Furthermore, magazines can be seen as advertisement-media. An interesting

research question is how reading pattems influence the opportunities for advertisement
contact. Finally, research could point at the risks different readers run in missing desirable or

critical information, and the strategies they can develop to avoid this risk.
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Tijdschriften zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het lezen

van tijdschriften is een van de meest gebezigde vormen van vrijetijdsbesteding.

Ook voor de Nederlandse economie is het tijdschrift van belang. Ondanks de

grote betekenis van het medium, krijgt het tijdschrift in wetenschappelijk

onderzoek relatief weinig aandacht. Deze studie hoopt een stimulans te zijn

voor meer onderzoek naar de wijze waarop lezers met tijdschriften omgaan.

Uitgangspunt is het explosief groeiende informatie-aanbod, dat noopt tot

strengere selectie en eliminatie van informatie. Ten aanzien van de wijze

waarop men selecteert en de mate waarin men selectief is, ontbreekt het aan

eenduidige wetenschappelijke theorieën. Aan de hand van een reconstructie

van het leesgedrag van vier groepen tijdschriftlezers wordt het proces van

selectie van geschreven informatie bestudeerd.

Het selectieproces wordt ontrafeld in drie analyseniveaus. Op elk niveau

komen kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van dit proces aan de orde.

Belicht worden de factoren die samenhangen met keuzes van lezers uit het

informarie-aanbod. Veel aandacht gaat uit naar de wijze waarop lezers

informatie uit tijdschriften selecteren. Methodologische kanttekeningen

worden geplaatst bij de meting van leesintesiteit.
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