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1. Introduction 
The technological advancement over the years has undoubtedly made digital display more wireless, 
lightweight and portable. The quality and readability of the digital display are developing on to the 
same level of a physical paper. This advancement brought forth new digital devices that coined the 
term such as “portable document reader”, “electronic book”, “virtual paper” for example that is 
suitable for reading (Adler et al., 1998). Today, this portable reading device is known as the 
multi-purpose tablet and e-ink reader and digital books known as e-books. 
 
However, given the vast amount of benefits that these digital devices offer on book reading, the paper 
book still used among people. The fundamental question of this research evaluation is:  
 
“Why do people between the age of 18-30 choose reading in paper books over e-reading?”.  
 
Subsequently, asking more in-depth among ourselves “What are the underlying reasons why paper 
books are being utilized rather than electronic books?”. There are several assumptions and some 
common hypothesis that anyone could think of, for example, prolonged exposure to the digital screen 
is bad for eyesight. However, how far would this personal belief go? What is the majority of people 
shares the same belief? Such questions would enable us to obtain quantitative and qualitative results in 
the user evaluation study.  
 
In this evaluation study, we specifically chose young adults between the ages of 18 to 30 for as these 
generations are heavily involved in literature and technology. The chosen target group would 
generally come from the background, mostly studying over to working professionally. Although the 
sampling may not be sufficient in obtaining the best results, it is adequate to provide insights with the 
support of qualitative and quantitative studies. Besides that, due to the constraints of time, reaching 
out to a general audience, in this case, convenience sampling would make the evaluation task be 
conducted more efficiently. 

  

3 



2. User Evaluation Studies 
This short user evaluation study were conducted with three evaluation methods, specifically user 
interviews, online questionnaire and user testing. 
 
User Interviews: 
In order to find out more on the topic we chose to evaluate on, user interviews were conducted among 
each of us to learn about each user’s perspective on reading. As we, the interviewer questioned the 
users, we get to hear insights on what they feel or think about the forms on reading. This session 
usually conducted one-on-one between the user and the researcher.  
 
Online Questionnaire: 
An online survey is the easiest method to get data from a large number of people. Given the 
convenience in technology nowadays, surveys can be easily distributed digitally. They are unobtrusive 
since this is usually done remotely, without disrupting much task flow of a participant. Although they 
are some drawbacks such as trying to gain a deeper understanding, bias data, for example. It is a good 
method for getting a quick overview from a large audience. 
 
User Testing: 
To learn how would a user interact with a particular product; a book and e-reading devices in this 
case. The benefits of user testing with users provide us with an opportunity to observe their behaviour 
while they interact with it. It also helps in the final validation to validate the research, whether it 
matches closely with the user's behaviour or perception. It has its limitations such as it is costly to run 
and have the tendency to encounter issues in the task. However, overall, it is a powerful method to get 
real user data such as user behaviour, performance, for example. 
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2.1 Interview 
2.1.1 Evaluation goals and plan 
The purpose of this interview is to research; Why do people between the age of 18-30 choose reading 
in paper books over e-reading?  
 

Target group 
This research is directed at the age group of 18 until 30 years old. This age group has been chosen for 
convenience (opportunity sampling), based on the age of students on the TU/e. Participants are not 
preselected on ethical background or gender.  
 
Reading formats 
As described in the introduction the most frequently used reading formats are paper books and 
e-readers. Therefore, this research focuses on these formats only. The meaning of paper books in this 
research is; physical paper hard or soft cover books. The meaning of e-readers in this context consists 
of electronic reading devices, including smartphones, tablets and traditional E-readers.  
 

Interview goal 
The first user evaluation method used in this research is a ‘qualitative interview’. The goal of 
conducting a qualitative interview in this research is to develop an in-depth understanding of the 
opinion of the reader. This interview is focused on answering the following questions:  
- What are the factors that they find important in reading? 
- Which are the factors that will affect their choice? 
- For what motive would readers choose e-reading over a paper book? 
- Which of these factors associated with the positive/negative experience in the  
 reading? 
Answers to these questions will be provided on four topics; Price, usability and social influence. The 
first version of the interview questions is attached in the Interview guide (Appendix III). 
 

Revisions 
Based on the received feedback in the lecture on Monday, 13th of May, a revision of the interview 
questions is made. This revision includes a new structure of the interview, focusing on the differences 
between paper books and electronic reading. In the first interview we applied a tree-structure in which 
the questions were linked to the answers given, this led to the (dis-)advantages of reading on specific 
devices. The new interview questions are constructed as a continuous interview, not specifically 
depending on the answers given. The interview is focused on reading in general before changing to 
the topic of electronic reading. These questions add an extended depth, that will lead to the following 
themes;  Usability, Price and  Social influence. 
 
Pilot-Interview 
Using the new question format, the first (pilot) interview was conducted. Every team member 
conducted this interview ones, searching for irregularities, ambiguity and irrelevance in the questions. 
This resulted in revision of some interview questions. These questions are marked blue in the 
interview guide (Appendix III).  
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2.1.3 Methodology 
Interview structure 
As described in the section above this qualitative interview to answer; Why customers choose to read 
from a paper book rather than reading from electronic readers. In this interview we want to guide 
the participant towards our interview topics, but still want to be able to explore additional insights of 
the participants. Therefore, we conducted a semi-structured interview. In this format, the interviewer 
is allowed to ask for further clarification or explanation on certain issues. 
 
Procedure  
The interview was conducted in a quiet room. In this room two people are present, the interviewer and 
the participant. Interviewer will make an effort to let the participants feel comfortable.  
 
The first step of the interview is explaining the language/terminology used and explaining where the 
data is used for. Next, the participant will be asked to agree with recording the interview for analytic 
purposes. While the recording has started, the interviewer will repeat the explanation of this interview, 
ask if there are any remaining questions and to agree to the terms and conditions. If so, the agreement 
is audible for both parties on the recording.  
 
Regarding the ethics of the TU/e, the participants of this interview are asked to sign a consent form 
(Appendix V). This form will provide this study consent to voice record the participant during 
interview and to use the recorded footage for analysis. The participant will remain anonymous 
throughout this study. 
 
To ensure the interview will be executed as good as possible an Interview Guide is constructed 
(Appendix III). The guide brings structure into the preparation and the execution of the interview. 
 
Material  
In order to execute the interview, the following materials are required; 
- A controlled, relaxed space; 
- Comfortable chairs and a table; 
- A recording device; 
- All questions printed out; 
- A notebook and a pencil. 
Next to materials, there needs to be some preparation. Such as: 
- Make sure all the above needs are set; 
- Construct a consent form; 
- Get coffee/water for the participant; 
- Pretest recording device; 
 
Participants  
For this research twelve participants are interviewed. Four of these participants were interviewed for 
the pilot-test, the other eight participated with the revised interview. Participants were preselected 
within the age range of 18-30 years and were sampled by opportunity.  
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2.1.4 Results  
The results of the interviews are recorded on audio footage. This footage is transcribed by the 
pertinent interviewer (Appendix IV). To analyse the transcription, A-priori (or closed-end) coding is 
used. This method of coding is used to analyse the opinion of the participant on predefined topics. The 
coding topics are; Usability, Location of use, price, Motivation and User emotions. These topics are 
defined corresponding to our research goal and subsidiary questions. By evaluating the perspective of 
the participants on these topics we can define How, Why, When and Where they use either a paper 
book or an electronic device. The topic represent the following; 
 
Usability: How do they use the reading format?, What do they like or dislike about the 

 use of the format?, How would they improve the format? and  
What do they think is important by using the format? 

Location of use; Where do they use the reading format? and why? 
Price: How much are they willing to pay? 
Motivation; What motivates the user to read? and Do they feel more motivated by 

certain formats?  
User emotions: How do they feel using certain formats?  
 
To be able to answer the questions above, the coded transcriptions are filtered. Quotes that are 
recurring are mentioned for each topic. In the tables below, quotes of the participants are shown. For 
each quote is the amount of supporting quotes registered in the last column. A ‘supporting’ quote 
means that another participant has a similar opinion. Quotes that are not recurring are not mentioned. 
The selected quotes are chosen based on the goal of this research.  
 
Legenda: 
PB: Paper book 
ER; E-reader  
ED: Electronic device 
 

1. Usability  

Quote  PB ER ED Support 

“I get distracted, because there are also so many other things you can do on a 
tablet.” 

  v 3 

“A downside is the size and weight, when you want to bring multiple books with 
you on a trip ” 

v   6 

“In my experience it is more relaxing for your eyes than an electronic device. ” v   5 

 “I assume you can put more books at one devices right, seems convenient  ”  v  2 

“ The font shouldn’t be to small, that what I think is annoying of a book ” v   3 

“I like to hold a paper book, when for example standing” v   2 

“ I like to collect books” v   2 

“I like scrolling in a paper book better” v   3 

“...I want to be able to lend books to people” v   2 

Table 1 - Usability  
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2. Location of use  

Quote  PB ER ED Support 

“When I have some time of, especially  during vacations ” v v v 5 

“Mostly in my bed…” v v v 5 

“I usually read when I’m travelling”  v v v 3 

“I read when it's near a pool’ (close to swimming water)” v v v 3 

“On the couch mostly”  v v 3 

Table 2 - To location of use  

 

3. Price 

Quote  PB ER ED Support 

“I will pay less for an ebook, then for a paper book”  v v  6 

“E-books are often easily and free to download ”  v  2 

“The costs of a subscription to the library are to high for the amount that I read, 1 
book a year.” 

v   3 

“ I rather borrow it from the library or from my friends.”  v   2 

“Because i don't read much. I don't want to invest all that money for an e reader”  v  3 

Table 3 - Price  

 

4. Motivation 

Quote  PB ER ED Support 

“Buying an e-reader when I already have an ipad seems unnecessary since I don’t 
read that much” 

 v v 3 

“I don’t really know anyone who reads from an e-reader ”  v  2 

 “...and so I will be more like adopted to read the book because someone told me 
it is very good.” 

v v v 4 

“But if is environmental protection.. I would recommend e-book instead.”  v  2 

Table 4 - Motivation  

 

5. User Emotions 

Quote  PB ER ED Support 

“What I like about a book is that you are somehow in your own world” v   2 

“ When I read a book I really want something real, not something electronic.” v   2 

“I like to share the books I read with my friends” v   3 

“A physical book is also more of a commitment” v   3 

Table 5 - User Emotions 
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2.1.5 Discussion & Conclusion 
As seen in the tables above the opinion of the participants are very divergent. Analysing the coding 
results, it was hard to cope with different perspectives of the participants, as every participant 
describes his/her feelings and opinions in a totally different way. But this was not only the case with 
participants. In this research the transcriptions were divided over four different coders. As every coder 
has a slightly different perspective on the subject, coding results had in somecase a slightly different 
approach, this affects the reliability of the results. To tackle this problem and increase the 
reproducibility of the evaluation progress, coding results should be validated by a second coder.  
In terms of accuracy, the coding topics seems to cover the opinion of participants rather well. During 
the coding process however, the coding topic ‘Time/duration’ did not result in opinions of the user 
that add value to the goal of this research. Therefore, this topic was not included. Taking these 
limitations into account, the tables of each topic are analysed; 
  
Looking at table 1 we can see that two quotes within ‘usability’ are supported the most: “A downside 
is the size and weight, when you want to bring multiple books with you on a trip.” This quote implies 
that the size and weight of the book discourages to take it along on trips. Meaning, this is a plausible 
reason for a customer to switch to an electronic reading device. This claim could also be seen in the 
‘location of use’ table. Another quote that catches the eye, is that participants think that reading a 
book is less demanding for your eyes than an electronic device is. Other marked quotes are; “I like 
scrolling in a paper book better”, “I get distracted, because there are also so many other things you can 
do on a tablet.” and “The font shouldn’t be too small, that what I think is annoying of a book.” 
 
The ‘location of use’ is a topic that is less addressed in the interview, as this is mainly focus on 
making connections with other topics. Results you can see participants mostly read during vacations 
and in bed, but also during travelling (transport) and on the couch. 
 
Looking at the ‘price’, it is compelling that the participant want to pay less for an ebook (mostly 1-8 
euros) than for a paper book (mostly 20-40). But on the other hand, they are less willing to pay for an 
e-reader, especially when they do not read regularly. To be able to get  a better understanding of the 
exact price they want to pay for each format, a questionnaire would be a valuable approach. 
 
In terms of ‘motivation’, the participants seem to be influenced by the recommendation of friends and 
family. Next to that, just as seen in ‘Price’ the motivation to buy an e-reader seems to be lower when 
the participants are not frequent readers.  
 
The last topic analysed in this interview was the user emotions. This topic is particularly hard to 
analyse. First of all, the emotions are hard to analyse by transcriptions, because the emotions are 
mostly transcribed in words that arelitteraly said in the interview. Secondly, there was a strong 
variation in coding between coders. Evaluating this topic might need a different approach. 
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Considering the limitations and the highlights of each topic, we cannot draw a conclusion on specific 
statements. But, we can see that portability within the usability topic is the most addressed. Also the 
concern about eyes troubles with electronic reading is something to consider. In terms of price we 
could say the participants will pay less for an ebook than for a paper book, this could be linked to the 
fact that ebooks are considered to be easy to download and that people who read less want to pay less 
for a reading experience. To get a better understanding of the exact price people are willing to pay, a 
questionnaire will be a valuable tool. Lastly, it is hard to make a valuable conclusion on the user 
emotions due to inconsistency in coding. Therefore, a different method to evaluate user emotions is 
recommended. 
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2.2 Online questionnaire 
2.2.1 Evaluation goals and plan 
The purpose of this questionnaire is to research; 
What would be described as the ideal on-the-go reading experience? 
 
Target group 
This research is directed at the age group of 18-30 years old. This age group has been chosen based on 
the target group for the interview. Since the questionnaire was structured upon the outcome of the 
interview. Participants are not preselected on ethical background or gender. 
 
Reading formats 
In the questionnaire, participants are specifically asked if they us paper books, e-readers, smartphones 
and tablets to read literature. These options are chosen because they are the most means of reading 
literature. Moreover, were only these forms of reading discussed in the interview, and with more 
options the large quantities of data would be hard to analyze. 
 
Interview goal 
This was the second performed user evaluation method in the research, and the only quantitative 
method out of the three. The quantitative interview is performed to confirm some questions raised by 
making and doing the interview. Some questions the questionnaire was made to answer are: 
- Are there certain conditions under which people read more? 
- Do people affiliate certain feelings more to books than e-reading 
- How important do people find certain aspects in reading? 
- How much would people be willing to spend on books or e-reading? 
 
The questionnaire is generally divided into the topics: usability, price and user emotion. The 
questionnaire is attached in appendix X. 
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2.2.2 Methodology 
Interview structure 
The questionnaire is about what would be described as the ideal portable reading experience. 
We want to confirm some assumptions and feelings. This was done by mostly giving the users 
multiple choice questions and some open questions were they do not give an explanation. 
We chose to not let them give an explanation because that would make processing the data a lot 
harder. Besides this, we did not find this necessary. The multiple choice questions are easy and quick 
to answer, making it possible to answer more questions in a shorter time. 
  
Procedure  
The questionnaire was made and send out using Google Forms (Google Forms, n.d.). The 
questionnaire can be easily send out and gathered online without people having to make an account. 
The survey can be fully made from the comforts of home, because it is sent out using the internet. 
Having the possibility to fill it in whenever and wherever you want, makes it easier and more likely 
for a participant to do the questionnaire. 
  
To start the questionnaire, a quick explanation about the topic is given. We also say how long it will 
take the participant to make it and we state our names to make clear by who the survey was made. 
Throughout the survey some extra info is given, e.g. what is meant with e-reading, what ‘reading’ 
means within the scope of the survey. 
 
The questionnaire is fully anonymous and it is stated that we will use the data for our project only. 
Besides this, we do not have a consent form to sign, mostly because performing the questionnaire 
already counts towards agreeing to participate. 
  
While filling in the questionnaire, a list of new questions appears. This is done to ensure participants 
understand what they should fill in next. The survey should not be too hard to understand since it 
mostly explains itself. 
  
Participants  
For this survey 40 people were needed. Eventually 47 people filled it in. At least 40 of these people 
were within the selected age group of 18 to 30 years old. The participants were selected by 
opportunity. 
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2.2.3 Results 
The results of the interview are retrieved with google forms. Google forms immediately sets up graphs 
to display the data gathered. Besides this, the data can also be exported to Excel (Appendix XI). In 
Excel, more graphs were made to process the data, means and standard deviation were also calculated. 
When the data is visualized in graphs, it is easier to see the most often chosen options. Looking at the 
graphs, conclusions can be made about what is important for users to have in their reading style. 
For the three chosen topics of the questionnaire, some questions are to be answered: 
 
Usability: Which form of reading is used more? 

Which usability aspects are important for the user? 
 
Price: How much is the user willing to pay? 
 
User emotions: How does using certain formats make the user feel?  
 
To be able to answer the questions above, graphs and tables were made, giving a quick overview of 
peoples answers and overall opinions. See appendix XI for the raw data and all automatically 
generated graphs. 
 
1. Usability  
 

 
Fig. 1 Frequency of reading for book and e-reader users 

 
Fig. 2 Frequency of reading for all forms of reading 
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Which form of reading is used more? 
In figure 1, the mean frequencies of reading of e-book readers and book readers are displayed. Besides 
this, the standard deviations are displayed. It is immediately visible that book users read more often 
than e-book users. However, e-reading is too broad, it consists of  multiple forms of reading, so it 
might not be fair to compare e-reading with books. For this reason, figure 2 is visualized. In figure 2, 
e-reading is divided in tablet, e-ink reader and smartphone. When evaluating figure 2, it is 
immediately clear that smartphones were the cause of the drop in frequency of use. Also looking at 
the standard deviation, it seems that smartphones are at the bottom with not a lot of variation. The 
other three a very close to each other at the top with the e-ink reader and tablet having quite a bit of 
variation. The paper book is also at the top with a smaller standard deviation. 
 

 
Fig. 3 Usability values 

 
Which usability aspects are important for the user? 
Looking at the top-left graph figure 3, it is immediately clear that people think portability is important, 
more so than the other mentioned values. In the top-right graph storage gets discussed. It seems that 
the majority of people do not view the storing of a book collection as a problem. For the middle-left 
graph are mixed feelings, the users do not seem to be able to agree upon if it is easier to browse on an 
e-reading device than in a book. It is also not possible to make a conclusion about whether the size of 
books matter. Like displayed in the middle-right graph, ‘size matters’ does have a slight edge. In the 
bottom-left graph, you can see that more than half of the participants would choose for normal books 
because of eye comfort, being a significant number. People do not find the physical experience of a 
book to be better than an e-book, as seen in the bottom-right graph. This however, does not mean that 
the other way around is the case, the physical experience of an e-reading device is being better than a 
book. 
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2. Price 

 
Fig. 4 Average prices people are willing to spend 

 
 

 
Fig. 5 Book sources   

  
How much is the user willing to pay?    
Looking at figure 4, it is clear that overall people would be more willing to invest more in paper books 
than e-books. This is logical since beforehand using e-books, you need to pay quite a lot for an 
e-reading device. When comparing the prices people are willing to spend, it can be concluded that 
according to people would get a return on investment after buying 6 books if these products were 
priced according to what the average participant would be willing to buy them for. 
 
In figure 5, you can see that a lot more paper book users are willing to buy their books than e-reader 
users. A book user would be more likely to buy a book than borrow, while an e-reader user is more 
than twice as likely to get a free download than a paid one. 
 
3. User emotions 

 
Fig. 6 User emotional values 

 
How do they feel using certain formats?  
Figure 6 is the last one to be discussed. The top-left graph shows that people definitely find more 
satisfaction in reading e-books than paper books, it is not even close. In the top-right graph aesthetics 
of books can be seen. Out of the graph it can be said that most people do not find it more appealing 
than e-reader aesthetics, but some people do really do. However, the latter group is definitely smaller 
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than the other. Looking at the bottom-left graph, it becomes clear that still quite some people find 
books to have more of a sentimental value than e-readers, but the majority does not. The last graph, 
the bottom-right one, shows that a large majority of people do not choose e-reading so other people 
cannot see what they are reading. 

 
2.2.4 Discussion & Conclusion  
Appendix XI shows the demographics of the participants, and it shows that not only males or only 
females participated in the research. The demographics (Appendix XI) show that enough the amount 
of participants who use forms of e-reading and the book users are also quite equally divided. This 
makes sure that the participants would not all say they like e.g. books just because this is their own 
preferred way of reading. It can be said that the demographic variety is sufficient in this survey. 
  
As said in the previous paragraph, data about a participant’s preferred choice of reading was derived 
from two question. The question used for figure 1 should not have been present in the questionnaire, it 
overlapped with the one used for figure 2. In the future, the survey should be checked better if 
questions overlap, this only makes them unnecessarily long and causes confusion. 
  
Some questions should also be asked in a different way, e.g. “The physical experience of a paper book 
feels better than an e-reader.”. If the research shows that the result on this question is no, does not 
mean that the answer to this question is yes if it is asked the other way around. It would have been 
better to choose a slider with on the left paper book and on the right e-reader. To this slider the 
question “Which product provides you with a better physical experience?” should be added. 
 
Lastly, the Likert scale was not implemented right with every question, e.g. “How often do you read 
books (literature)?”. Using a likert scale for this question does not give you fair results, since some 
people might see two books a year as ‘frequently’, while other people might see it as ‘not frequently’. 
In this case it might have been better to plainly ask for the number of books that the participant reads a 
year if you want data about how much a user reads.  
 
Considering this, it cannot be said that the smartphone would not be part of the ‘ideal way of reading’. 
However, we do know that quite a lot of people do not like the lcd/oled/amoled screens of the tablets 
and smartphones. Besides this, it was also found out that a lot of people see portability as something 
important when it comes to their reading devices, and in the interviews the popular opinion was 
discovered that people find books to be not that portable when bringing multiple with them. With this 
information an e-ink reader would be ideal, it is portable and easy on the eyes. Moreover, e-ink reader 
are available around the average price point the participants would be willing to pay, and they would 
already breakeven by buying six books. The average participant also thinks using an e-reader is more 
satisfying than using a book. However, in the interview it was found out that people attach sentimental 
values to the paper books, but in the questionnaire this is mostly contradicted. So out of the data 
assembled out of this questionnaire, the e-ink reader would be the best option. However, in the end it 
still comes down to personal preference, and everyone makes their own decisions.  
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2.3 User Test 
2.3.1 Evaluation goals and plan 
During analysing the results of the interview, it is noticed that the participants build a lot of arguments 
upon feelings that the recall from the moments where they read a book. For us, this was a very 
interesting result and worthy to gain in-depth knowledge in how these feelings influence the decision 
in what form of reading the participant chooses. Since it is not possible to gain this in-depth 
knowledge by a questionnaire to the full extend, it is decided to conduct a user test with the aim 
towards obtaining the emotions of the participant and user behaviour. Also, the user test makes it able 
to found out what the perceived user friendliness is of each device that is used. Another benefit of 
conducting a user test is, the participants do not have to recall the moments where they have read and 
used a device. The user test makes it able to extract all emotions and findings of the participant at the 
same time, or shortly after, the participant uses the device. This will generate more accurate answers. 
 
User Test Goal 
The main question of this study is: ‘Why do people between the age of 18-30 choose reading in paper 
books over e-reading?’. Since this study focuses on the differences between paper books and 
electronics reading, it is decided to user test each form of reading. Within the results of the 
questionnaire, it is seen that our target group, young adults between 18 and 30 years old, uses two 
different types of electronic reading: (1) a device with a E-Ink screen and (2) a ‘normal’ tablet. 
Therefore, this user test focuses not only on the paper book both also on the experience of a device 
with an E-Ink screen and a ‘normal’ tablet.  
As described above, the goal of the user this is to gain a more in-depth knowledge in both emotions 
and perceived user friendliness which brings us to the two sub questions: (1) ‘What are the differences 
in emotions of the user when reading a book in different formats?’ and (2) ‘What is the perceived user 
friendliness of each different format?’. 
 
Target Group 
For this user test, the same target group is used as described within the interview section of this report: 
young adults between 18 and 30 years old. 
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2.3.2 Methodology 
Since the user test is about the differences between different reading formats, three forms are used 
within this user test; a paper book, a Kindle and a tablet. The version of  the Kindle that is used in this 
study is the Kindle Paperwhite 3 (Amazon, n.d). An iPad 3th generation model A1416 with 
iOS-version 9.3.5 (13G36) is used to represent the tablet in this study (Apple, n.d). On this tablet, the 
application Kobo of Bol.com is installed to display a book (Bol.com, 2014) 
 
The english version of the book ‘Six Capitals’ of Jane Gleeson-White was used within this study 
(Gleeson-White, 2014). Next to the paper book version of this book, the book is also bought in the 
Kobo Bol.com application for displaying it on the tablet and downloaded for displaying it on the 
Kindle Paperwhite 3.  
 
In order to live up to the TU/e code of conduct (TU/e, 2004), a consent form is signed. Within this 
consent form the participant allows this study to use the recorded video and voice for educational 
purposes. Also, the participant allows this study to observe the participant while performing the tasks 
of this user test. The participants remains anonymous during this study. The signed consent forms can 
be found in appendix IX. 
 

Test Setup 
The user test is conducted in a quiet and comfortable room at the University of Technology 
Eindhoven (TU/e). During the test a table and four chairs are used. Next to the participant, two 
researchers where present in the room. One researcher lead the test, and the other researcher was in 
charge of the observation and therefore taking notes in an observational sheet on a laptop. In appendix 
VIII are the observational sheet shown. The complete test was recorded by a camera in order to 
evaluate and observe the participant afterwards.  
 
Before the test started, the test setup was prepared. This means that the room was cleaned and a table 
along with three chairs were put in the room. The three versions of the book were placed on the table. 
The Kindle and the tablet were turned on and set in the ‘home’-screen of the system.  
 
Tasks 
During the user test the participant is asked to perform several tasks. The tasks are given when the 
previous task is completed. To not demotivate the participant, when a participant was not able to 
complete a task, a new task was given. In order to be able to compare the results of each form of 
reading, the same following tasks were given to the participant for each form of reading: 

1. Open the book Six Capitals of Jane Gleeson-White. 
2. Read the first paragraph of the first page of chapter 3. 
3. Go to the next chapter and read the first paragraph of the first page. 
4. Question: Could you tell me ‘How many pages do you think are left?’ 
5. Question: Could you tell me ‘What is the ISBN-number of this book?’ 
6. Can you go back to the point/page where you stopped reading? 

 

Evaluation 
After the completion of all tasks of one form of reading, the user test is paused in order to make time 
for the participants to fill in four evaluation sheets. For this user test four evaluation methods are used: 
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(1) User Experience Questionnaire (short-version), (2) Microsoft Product Reaction Cards 
(short-version), (3) NASA Task Load Index, , and (4) The Geneva Emotion Wheel. These four 
methods are chosen because they are easy to fill in for the participant and do not take too much time. 
Next to the fact that these methods fit within the research goal, the four methods were also chosen 
because of personal goals. 
Within this study, we wanted to explore many evaluation methods to ensure we could gain a broad 
knowledge of user evaluation methods. Therefore it is decided to make use of the four methods. 
 
User Experience Questionnaire (UEQ) 
The UEQ provides an impression of user experience (Laugwitz et al, 2008). Divided in six categories; 
attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation and novelty user experience aspects 
together with classical usability aspects can be measured. With this questionnaire this study is able to 
oversee the perceived friendliness of all forms of reading. Thereby this study can develop an 
understanding of the usability of all forms of reading. This test is also used in this study to warm-up 
the participant before we dig deeper into the emotions of the participants. 
 
Microsoft Product Reaction Cards 
This method is developed by Microsoft in 2002 (Benedek & Miner, 2002). The method is used to 
analyse the emotional response and desirability of a product or design. Within this method, the 
participant needs to describe a design or product based on 118 words. Since this study uses the short 
version, 64 words were used. The participant is asked to pick out words that they feel are relevant 
with a maximum of five. This test is used to create an understanding in the emotions and the first 
thoughts of the participant. 
 
NASA Task Load Index (TLX) 
The NASA TLX is a widely used method  for assessing the perceived workload of a task, system, 
team’s effectiveness or other performance aspects (Hart & Staveland, 1988). This method is used in a 
variety of contexts, e.g. healthcare, aviation and other socio-technical environments. Within this 
study, the NASA TLX is used to gain insight into the perceived workload of each form of reading 
based on the following categories: mental demand, physical demand, temporal demand, performance, 
effort and frustration. 
 
Geneva Emotion Wheel 
The Geneva Emotion Wheel (GEW) is theoretical method that is thoroughly tested to measure 
emotional reactions to situations, object and event (Scherer, 2005). By choosing a single or several 
emotions out of twenty emotion families, the participant is asked to indicate the emotion she or he 
experienced while performing the tasks. The emotion families are classified in a circle with two axis 
from top (high control/power) to bottom (low control/power) and from left (negative valence) to right 
(positive valence). The intensity of the experienced feeling is visualised with the circles of different 
sizes. In addition, when a participant experienced no feelings, they can pick the ‘None’ box in the 
center of the wheel. If the participant experienced other feelings than stated in the wheel, the box 
‘Other’ can be used. In this study, this method is used to learn what the emotions of the participants 
are while performing the tasks. 
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2.3.3 Results 
According to the methodology as described above, the emotions of the participants and the perceived 
friendliness of all forms of reading are gathered by four methods. Based on these four methods, the 
results are also divided into four categories. In addition, the observational sheets are analysed on 
similarities and peculiarities. In appendix VII are examples of a filled in method shown.  
 
User Experience Questionnaire 
The following results are visualised with the help of a Microsoft Excel Sheet ‘UEQ Data Analysis 
Tool’ written by Dr. Martin Schrepp. All answers of the participants are divided into two categories; 
(1) Pragmatic Quality, usefulness and usability of the system and (2) Hedonic Quality, motivation, 
stimulation and challenge for the participant. First, all means of the answers are calculated and 
visualised in figure 7, 8, 9 and 10. The blue bars belongs to the category Pragmatic Quality and the 
orange bars to the Hedonic Quality. 
 

 

   
Fig. 7, Mean values per item - Paper Book         Fig. 8, Mean values per item - Tablet 

 

   
Fig. 9, Mean values per item - E-Ink      Fig. 10, Pragmatic and Hedonic Quality of each form of reading 

 
The range of the scales is between -3 (horribly bad) and +3 (extremely good). Values between -0,8 
and 0,8 are considered as neural evaluations. Values higher than 0,8 represent positive evaluation and 
values lower than -0,8 visualise a negative evaluation. 
In figure 10, all means are combined into the belonging category and a new category ‘Overall’ is 
added. This new category represents the overall experience of the participant. As shown in figure 10, 
this is done for all forms of reading. 
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Microsoft Product Reaction Cards 
Figure 11, 12 and 13 visualise the words picked out by the participant for respectively, paper books, 
tablets and E-Ink. The blue words are picked the most. How bigger the size of the word, how more 
often the word is picked. The participants chose the words ‘Familiar’ (six times), ‘Predictable’ (three 
times) and ‘Straight forward’ (three times) to most for paper book. The most chosen words for a tablet 
are ‘Annoying’ (four times) and ‘Organized’ (three times). For E-Ink the participants chose the words 
‘Confusing’ (three times), ‘Quality’ (three times) the most. 
 

 
          Fig. 11, Words - Paper book Fig. 12, Words - Tablet                Fig. 13, Words - E-Ink 
 

 
NASA Task Load Index (TLX) 
The results of the NASA TLX are visualised in figure 14. The blue bars represent the paper book, the 
orange bars represents a tablet and the E-Ink device is visualised in grey. On the x-axis the six 
categories of the method are shown; mental demand, physical demand, temporal demand, 
performance, effort and frustration. The y-axis represents the mean of all participants for each 
category and each form of reading.  
 

 
 Fig. 14, Mean of all participants for each form of reading - NASA Task Load Index 
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Geneva Emotion Wheel (GEW) 
The mean of each emotion of all participants is calculated and visualised in figure 15. The emotions 
about the paper book have the color blue, the emotion about the tablet are represented in orange bars 
and the emotions about the E-Ink device are visualised in the grey bars. On the y-axis is scaled from 0 
to 2,5. Within the GEW it is possible to rank emotions up to a value of 6. To increase the readability 
of the graph, the y-axis is scale since there were no mean-values higher than 2,2. Also to increase the 
readability, emotions which are not mentioned by any participant are left out. The deleted emotions 
are; Love, Compassion, Guilt, Regret and Fear.  

 
 Fig. 15, Mean of all participants - Geneva Emotion Wheel 
 

Observational Sheet 
During the whole user test and afterwards with the help of the video recording, the participants are 
analysed on their behaviour and proceedings. These findings were noted in an observational sheet. In 
appendix X are the observational sheet shown. Next to the behaviour and proceedings, the start and 
stop time of each test with each form of reading is noted. The participants completed the tasks with a 
paper book in an average of 5,3 minutes. Completing the tasks with the tablet lasted for an average of 
6,4 minutes and with the E-Ink the tasks lasted for 5,4 minutes.  

Within the analysis of the observational sheets similarities are found for each form of reading. 
The biggest similarity seen when using the paper book was that all participants played with their 
finger through the pages of the book. Next to that, almost all participants used their fingers as 
bookmarks while navigating through the book. It was easy to notice that all participants sent out a 
form of confidence while they performed the tasks with the book. This was in contrast with the tasks 
with the tablet and E-Ink device.  

When observing the behaviour with the tablet, it was seen that most participants struggle at 
the start of the test. Most participants starts to click all over the screen to get familiar with the 
interface of the Kobo Bol.com application. Once the participants are familiar with the interface, the 
participants completed the tasks very fast. Other participants that did not manage to get familiar with 
the interface, did not complete every task.  

During the observation of the tasks with the Kindle, it is seen that participants were more 
enthusiastic once they completed a task compared with the other forms of reading. Most participants 
gave notice that they never used such a device before. This was verified by the fact that there was 
noticed a little struggle at the start of the test but after a few moments and interaction, the participants 
were mostly able to perform all tasks. 

In addition, it was noticed that the participants with pre knowledge about the Kindle or the 
Kobo Bol.com application were biased during there exercise. These particular participants did have to 
search and investigate the options but immediately apply their pre knowledge.  
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2.3.4 Discussion & Conclusion 
The results of the similarities in the observational sheets shows that the participants like to play with 
papers of the book. This need for tactile experience is also seen during the analysis of the interviews. 
‘Familiarity’ is noticed as a big topic during the analysis of the observational sheets. It is assumed that 
this counts for every form of reading. All participants during the user test confirmed to be more 
familiar with a paper book, which is verified by the results of the MS Product Reaction Cards. Once 
the participants gets familiar with the form of reading, the task is performed at a higher pace. This is 
also seen in the results of the timing of the user test where the participants needed less time to perform 
the tasks with the paper book than the other forms of reading. 
 
According to the results of the User Evaluation Questionnaire the paper book is the most convenient 
and user friendly way of reading a book. The perceived user friendliness of the E-Ink remained 
neutral. This does not count for the tablet. The perceived pragmatic quality of the tablet, according to 
the participants was low. This low results adds up with the high values in the results of the NASA 
TLX. Considering both outcomes, the perceived usefulness of the tablet is very low since the tasks 
were both mentally and physically demanding. The results of the MS Product Reaction Cards also 
shows similarities to these topics since the most chosen words are ‘Annoying’ and ‘Difficult’. This 
trend continues within the results of the GEW where the participants stated that they do not feel in 
control while performing the tasks on the tablet.  
 
The perceived usefulness of the E-Ink device shows some similarities with the tablet since the values 
of the TLX of the E-Ink where similar or higher than the values of the tablet. A remarkable difference 
between the tablet and the E-Ink is the perceived tasks performance and effort. This study assumes 
that this results can be linked to the word ‘Quality’ that was picked out three times within the MS 
Product Reaction Cards. Another notable result is the outcome of the GEW. Where the participants 
chose a clear direction for the paper book (high control, positive valence) and tablet (low control), the 
emotions of the participants towards E-Ink devices spread across the whole wheel.  
 
During the user tests some limitations of the study were found. One of the limitations occurs when 
one of the participants was browsing through the main of the device. Since the main languages was in 
Dutch, the participant was not able to understand it. This bottleneck was tackled fast by changing the 
main language. Future research is recommended since this study only uses eight participants and 
therefore this study is not able to make significant conclusion. 
 
However, as seen in the overall results of the UEQ, this study assumes that the tablet is the most 
inconvenient and less user friendly form of reading. It is also seen that the tablet raises the most 
negative emotions and while performing the tasks compared with the other ways of reading. The 
paper book was considered to have to most pragmatic quality while the E-Ink resulted in having the 
most hedonic quality according to the participants. Taking the results of the TLX into account, the 
paper book is assumed to be the most user friendly but less motivational form of reading while leaving 
the user in control.  
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3. Discussion 
3.1 Qualitative - Interviews 
Why is it important? 
In the process of design and development, the designer (or researcher) has to find out what needed to 
be addressed to solve or redesign a problem on a particular product, service or system. Besides web 
and works of literature, this field of research could only provide information to a certain extent, for 
example, the designer (or researcher) couldn’t determine attributes such as cognitive or emotions of a 
real user. Therefore, it has become increasingly common to include the need for user research 
interview as it helps gain a ‘deep dive’ into the lives of specific users or target group (Portigal, 2013). 
Besides the great benefits of a user interview could bring to the table, it has its limitations as well. In a 
user interview, the data collected is self-reported from the participants. It reflects their perceptions and 
feelings about a process or an interaction. Self-reported data tend to be ineffective because firstly, our 
memories are flawed; people can’t fully recall events accurately. Secondly, participants may not bring 
up thoughts if they think it is irrelevant and tend not to share every detail with someone unfamiliar 
(Pernice, 2018). Despite its limitation, user interviews are still being carried out as it the fastest and 
easiest way to find how users feel, think and perceive. It complements other evaluation methods to 
attain an accurate and thorough understanding of what the designer (or researchers) want to find out 
(Pernice, 2018). 
 

How was our interviews? 
The user interviews that were conducted throughout the study has undoubtedly provided us with an 
in-depth insight of each participant perception towards their preferred method of reading. By 
conducting the interviews session one-on-one, it provided us with an opportunity to address other 
topics that relate to the forms of reading. The benefits of having a semi-structured interview guide 
enables us to improvise the interview session accordingly towards how the user responds to our 
questions. It opens up the user minds in which they speak out their thoughts that uncover more 
significant insights. For example, during one of Roger’s interviews, it was astounding to see the 
participant reflecting out aloud: 
 
 “...that is quite interesting because the knowledge it contains is the same but I willing to pay more for 
a physical book…” 
 
A semi-structured interview helps in the aspect of probing, in particular, can be an invaluable tool for 
ensuring the reliability of the data (Barriball & While, 1994). If the user interviews were conducted 
without any form of structured, it would not draw any insight relating to our evaluation topic.  
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3.2 Quantitative - Online Questionnaire 
Why is it important? 
Although quantitative research is generally seen as an expensive study, there are still methods to 
achieve them well-keeping research budget within the limit. The survey is one of the easiest methods 
to administer nowadays given the various mediums from text messages, emails, website, or going 
back to the traditional way of pen and paper. The benefits of surveys for the researcher is it able to 
provide either quantitative, qualitative or a combination of both through different methods of 
responses (Moran, 2018). The cost of conducting a survey is relatively low, similarly goes toward 
collection and analysis with most online survey platforms has its built-in analysis of the survey 
progress (SurveyMonkey, 2019). In UX research, it is often regarded as a “soft” science because of its 
various field research studies results usually towards qualitative. Therefore, retrieving data, such as 
numbers or figures, present the results more concrete (Moran, 2018). 
 
One of the main drawbacks of conducting quantitative research is recruiting a large sample as it is 
time-consuming. Besides that, the researcher does also need to have some understanding of how to 
perform correctly, for example, reducing bias, and analyze the collected results. However, despite the 
challenges, quantitative research isn't something to be shy away from because combining both quant 
and qual studies helps increases the effectiveness of each other (Moran, 2018). 
 

How did our survey when? 
The distribution of the survey went relatively well; although we encounter some demographics that is 
above the age of 30, we managed to compensate for it up by finding more participants. Before drafting 
our questionnaire, we ran through our semi-structured interview guide and extracted specific questions 
that are more applicable to get a quantitative result. We divided the survey into three segment, 
Usability, Price and Emotions (Experience). Each section consists of at least five to a maximum of six 
short questions. Besides the main questions, we also include a few short user demographic questions 
to get an overview of the participant where he or she belongs to and a few quick warm-up questions 
before the main ones begin. The methods of responding were a Likert scale, short answer and multiple 
choice. Depending on the context of the question, we match the suitable ones to ensure it easy to 
answer and understand.  
 
As for the Likert scale, we swapped the direction of the answer category rather than having all similar 
ones in a column. Much to our surprise, we had friends that asked us was it a mistake. That indicates a 
good response because they are attentive in answering the survey. There were some of the questions 
that we could reconsider; one of them is the price aspect. Partially because the survey was distributed 
globally, the currency that the participants indicate differs from each other. However, that doesn’t 
possess much of an issue because it can be rectified through conversion, and the purpose of a 
questionnaire is to get an overview from a large number of participants. 
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3.3 Qualitative - User Interviews 
Why is it important? 
Being a user by ourselves, we certainly have our presumption and personal views on the things that 
we are going to test on. We can't erase the things that we know and pretend we do not know, and it is 
tough to revisit the experience of seeing something, using it, feeling it emotionally. That is the reason 
why it is necessary to get hold of real users and see what they do to get an accurate assessment of 
what we initially perceive was right. Besides eliminating the presumption, performing user testing as a 
part of user evaluation also helps the designer (or researcher) to observe users behaviour, allowing 
them to take on a different perspective. The actions that the user takes is close to real-world 
simulation which is excellent at evaluating a particular hypothesis or assumption, in return, this data 
can be a perfect tool for convincing (Niselsen, 2018).  Another significant factor of user testing is its 
flexibility in cost, depending on the fidelity of its project that the designer (or research) wants to test. 
Although as much of benefits it caters, it has its limitations especially in the aspect of planning. It is 
time-consuming and if a user testing was poorly planned, it required repeated iteration to get the 
required results. However, there is no doubt why user testing should not be performed; it is an 
excellent usability study that offers versatility in cost, fidelity and contributes fresh insights to 
progress on for the research (Niselsen, 2018). 
 
How did our user testing when? 
The user testing encountered a couple of challenges, specifically getting our hands on the required 
resources (book, tablet and e-ink) and recruiting participants for the user test. There were certain 
aspects of the user test that wasn’t conducted accurately. Firstly, the task of whereby the participants 
had to read was too abrupt. In terms of simulating the experience of reading, time should be taken 
more into consideration for the user testing. Besides that, the repetitive reading task of reading the 
same page over the 3 device should have been readjusted to allow the user to read more freely, 
according to their preference with probably a fixed set of time. 
 
Secondly, the use of 4 evaluation survey scales that the participants had to fill up was overloading for 
them. This was partially because the participants had to evaluate their experience and their emotions 
after each reading device. There were some scales that wasn’t particularly relevant for the user test, 
for example, the NASA TLX, as there were some aspects such as rating how physically demanding 
was the task. The NASA TLX would be more appropriate for studies that involves more complexity 
on a system or product, 
 
There other small factor leading to its inaccuracy as well, for example, although we had the same 
book title across the 3 separate device. The e-book on the e-ink reader, Kindle, has some issues with 
navigating the book through the content page. As a result we had to improvise the situation and pick a 
different book that enables a full functionality of an e-book because we observed most users tend to 
go to the content page navigate to the page he/she were tasked. Besides the e-ink reader, the tablet 
operating system language was in Dutch initially, but that was a quick fix to ease the usage on 
international participants. Despite the various challenges and shortfalls, it was successfully conducted 
and we were able to analyze the observation and results from the survey scale the participants did.  
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Appendix I - Personal Reflections 
Reflection - Daan Noordman studentnr.: 1388436 
At the beginning of this semester, I set the goal to improve user evaluation skills on a more 
psychological and emotional level. From this course, I expected to learn a large variety of user 
evaluation methods on different levels. During the lectures, I developed an understanding of available 
evaluation methods. Therefore, I learned when/how to implement these methods and what risks to 
take into consideration. I particularly valued the flipped classroom approach. With this approach I 
noticed that I felt more engaged, this helped me understanding and remembering the topic better. 
Later In the course, more traditional evaluation methods were treated in the lectures. At first, this felt 
a bit like going back to the basics I learned in my previous bachelor. But what I did not expect, was 
that I still had so much to gain within these topics. As I noticed I was used to interviewing user testing 
and conducting surveys on a rather superficial way, I learned to focus more on biasing, to formulate 
different question formats in order to evoke desired answers and learned how to process results 
considering the limitations. The tips and tricks, like how to ‘cheat’ on a method, were a valuable and 
fun approach, as this was something I could recall executing the methods. 
  
Analysing the results of our tests was the most confronting part of this course. A clear example was 
the coding result of the interview. Although we discussed the coding topics clearly beforehand, every 
member of our group selected words with a slightly different intention. Therefore, I learned the 
importance of documenting strict evaluation rules and the value of a second opinion to increase the 
reliability of the results. 
 
One of my goals for this course was evaluating the emotional connection of the user with products. In 
the user test we tried to focus on this as much as possible. But in the future I want to address this topic 
more, especially focussing on evaluating the opinion of the user on Aesthetic quality. 
 
Reflection - Wiebe Audenaerd studentnr.: 1407546 
Before I started with the course User Evaluation Methods, I expected to develop an understanding in 
human behavior towards a product, service and events, and how to measure that human behavior. 
Understand how to define an evaluation goal and plan was also a learning goal I expected to develop. 
Knowing which methods fit each design phase to the utmost, was one of my goals within the course 
User Evaluation Methods. In addition, knowing how to evaluate the results of interviews, 
questionnaires, user test and additional methods was another learning goal.  
 
That user evaluation is very time-consuming, is a lesson I learned during the course. Because of this 
time-consuming process, I developed professional skills such as planning and working with a clear 
structure. During the lectures I created an understanding in how to define an evaluation goal and plan. 
Within the project, our group rephrased our plan a couple of times to ensure that the goal and plan 
were sufficient in order to gain as much insights of the user as possible. Due to this process, I learned 
what the value of a profound evaluation goal and plan is and how to define these goals and plans. 
Within the flipped classrooms, I gained an in-depth knowledge in TAM and UTAUT and developed 
my presentation skills. Also, during the flipped classrooms I came in contact with methods such as 
UEQ, NASA TLX, GEW, MS Product Reaction Cards, etc., which I implemented further on in my 
group project. In doing so, I created an in-depth understanding in how to use these methods and how 
to analyze the results of each method. I now feel confident to implement the learned methods into 
future projects in- and outside the TU/e. 
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Since I have never done a user test before, I had to learn a lot about it. While conducting the user test, 
I learned how to observe human behavior and how to gain useful insights of the users’ emotions, 
reactions and thoughts. Within the project, I also developed an understanding in how to analyze these 
behavior, emotions, reactions and thoughts to implement the findings into a design. 
 While I followed this course, I also conducted another course called Making Sense of Sensors. Since 
this other course focused on data gathering and analyzing, I could make the connection between these 
two courses. During the course User Evaluation Methods, I learned how to make a questionnaire 
which answers your research goal(s) and how to address the gathered insights as data. Within the 
lectures of this course I developed a basic understanding in how to analyze the data with statistics. 
During the course Making Sense of Sensors, I used these basic understandings to expand my 
knowledge in statistics even more. 
  
The biggest lesson learned during this course is that interacting with the user creates insights of which 
you could never think of yourself. These new insights generate new questions that can be addressed to 
the users. I learned that this is a never-ending circle and brings the quality of a product or service to a 
higher level. 
Before I started the course, I did not expect that I would like the interaction with the users. Although 
user evaluation needs a lot of time, during the course I found the user evaluation interesting which 
changed my identity as a designer. Next year, I will start with the masters. Within the two years of the 
master I want to expand my knowledge in the expertise area User & Society more in-depth. In 
combination with the EAs Technology & Realisation and Business & Entrepreneurship I want to 
make sure I can fulfill my vision: “I believe a designer is the translator of human needs, human 
desire and things that scientists can accomplish.”to the full extent.  
 
Reflection - Roger Goh, studentnr: 1413570 
In this short span of this elective on User Evaluation Methods, I must admit I was surprised by the 
amount of learning and task load for this course, given it as an introductory to user evaluation 
methods. Being an international student, coming from another university, I went through a fair bit of 
exposure in research and evaluating but didn't recall working through analysis and evaluation to such 
extent. Perhaps it was the different goal on the evaluation, pertaining more towards a design outcome 
rather than research results (of quantitative and qualitative study). 
 
In my personal opinion, to thoroughly learn and understand the user evaluation methods would be 
doing tons of field work on it. The best approach to learn and adapt mistake is to practice with 
strangers. I had a short internship opportunity with one of the design consultancies back in Singapore, 
that focus on user-centred design. That was how I was exposed more to UX and was given the 
opportunity to learn how to conduct each UX method correctly, for example, I went through a 
masterclass on how to do a proper user interview. That was one of the reasons why I picked this 
elective to further my knowledge in UX. However, it was a shortfall for me because I feel everything 
was at a fast pace. The motivational spirit of "doing it better" declines through several factors such as 
language barriers, team members are new to this field and being a minority as an international student.  
 
Nevertheless, it was great to learn to more in-depth methods from the lectures. I feel that is the best 
takeaway for me personally as I will be doing my bachelor thesis when I'm back to my home 
university. The resources and materials would definitely be a great use for me.  
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Reflection - Jules van Gurp, studentnr: 1343149 
During this reflection I will discuss my experience of the course User Evaluation Methods taken in 
B1Q4. 
  
Before the course started I knew I was going to have a hard time. The reason for this was the fact that 
I was going to do four courses this quartile, besides having to do a retake. My planning not being that 
great would also help in causing the quartile to be very busy. I did not really have any specific 
expectations for the course itself, I just knew I was going to improve my user testing methods and I 
knew this was something I found to be important. I especially chose the course because I saw the 
potential in doing user test during project 1. 
  
As I said, I was expecting a hard and busy time, which sure did come true. To be honest I did not 
prioritize this course over the other’s I was doing. This was partly caused by the lectures not being 
obligatory to attend. This made it easier for me to choose to attend other courses over this one and I 
was also not always able to attend group meetings because of my busy schedule. I did still really try 
my best to do as much as I could for the course, but I just was not  always able to give my full 
attention to it. Especially for the final report this became a problem, since I still had to transcribe and 
code my interviews. I did this quite late, with a program that used a free trial program. However, after 
I my trial ended, all of my files seemed to have disappeared from the site and I had not exported them 
yet. While this is unfortunate, I should just have started on it earlier so I would still have had time to 
fix it. Because of poor planning, I now only was able to transcribe them with a different program. In 
the future, I should think more before taking on too much, especially if it affects teammates. 
  
Luckily I did have time to work on making the interview, questionnaire and user test and could 
perform them. My main task in the final report was doing the online questionnaire assessment. 
Fortunately I did learn a lot about performing user tests, and I definitely improved my knowledge of 
processing user data, beforehand I had a hard time in trying to maximize the valuable data gotten out 
of user tests. The techniques I learned during the course really give a whole new dimension to 
collecting and assessing user data. I also now know better when I need to use specific user testing 
methods. 
  
In conclusion, I really need to keep working on my planning even though it has improved a lot over 
the past year. I also need to know when I am doing too much work, and choose to let some things I 
want to do go. I did also learn a lot about user testing during the course and am confident I can put it 
into practice during my second year. 
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Appendix II - Reflection on group work 
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How effectively did your group work?  
In terms of the effectiveness of our group, we managed to complete our task quite efficiently, 
although there were certain stages we progress a little slow. For example, the user interviews and user 
testing could have been completed earlier. However, most of us were occupied with other projects, 
which resulted in pushing back our plans until the last few weeks of the deadline for the report. 
Besides that, since most of our group members don't reside in Eindhoven and we have one 
international group member. We don't have much connection besides people we know in our course. 
Thus, as a result, it affects our work efficiency. On the other hand, as regards to our overall group 
coordination, we are able to plan and discuss what was necessary to progress the task further without 
conflicts.  
 
Were the behaviors of any of your team members particularly valuable or detrimental to the team? 
There wasn't any strong detrimental behaviour among the team members. Perhaps the only negative 
behaviour was mostly personal such as punctuality for meetings, getting the task done on time as 
planned for example. That would take a lot of experience and exposure over time to change these 
personal habits. The university could only help an individual to be exposed to these personal learning 
partially. In the working industry, it is an entirely different approach.  
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Appendix III - Semi-structured interview guide  
To ensure the interview will be executed as good as possible an Interview Guide is constructed. The 

guide brings structure into the preparation and the execution of the interview.  

 

Material 

In order to execute the interview we need the following materials; 

● a controlled, relaxed space; 

● comfortable chairs and a table; 

● a recording device; 

● all questions printed out; 

● a notebook and a pencil. 

Next to materials there needs to be some preparation such as: 

● Make sure all the above needs are set; 

● Construct a consent form; 

● Get coffee/water for the participant; 

● Pretest recording device; 

 

Once our participant is present our first goal is to make sure he/she feels comfortable. By offering a 

coffee or water and a little chit chat, we can easily achieve this first goal. A few example 

‘chit-chat-questions’ are: “How was your trip getting here?” “There are some disturbances at the NS, 

did you suffer from it?” “Do you like some coffee?” “Did you watch AJAX versus Tottenham 

yesterday?”. Next, to that, a calm approach is needed in order to not overwhelm the participant. 

 

Agreements and instructions 

Before we start with the interview, we need to discuss some practical issues. First, we start by 

elaborating the purpose of the interview, explaining the language/terminology used and where the 

collected data is used for. Once understood, we make sure the consent form will be signed. Next, we 

will ask will they be alright for an audio record the interview in order to analyze the interview 

afterward. When the recording is running, we repeat the explanation of this interview, ask if he/she 

has any remaining questions and finally ask the participant to agree on the terms and conditions. If 

doing so, the agreement is audible for both parties on the recording. 

 

Short instructions are given to the participant where we explain what kind of questions there will be 

and what form of answers we prefer. 

 

The instruction: 

In the upcoming few minutes, we are going to ask you some questions. We would like you to answer 

them as honest and as broad as possible. If you are not comfortable with answering the questions, 

you do not have to answer. It is possible to stop the interview at any time. When you do not know 

the answers or do not want to answer, can you explain why you can not answer? 

________________________________________________________________________________ 

 

35 



 

 

Main Goal: 

Why do people between the age of 18-30 choose reading in paper books over reading on electronic 

devices?  

 

Research Question (what we want to find out) 

What are the factors that they find important in reading? 

Which are the factors that will affect their choice? 

For what motive would readers choose e-reading over a paper book? 

Which of these factors associated with the positive/negative experience in the reading? 

 

Pilot Interview Results  

Based on the received feedback in the lecture on Monday, 13th of May, a revision of the interview 

questions is made. This revision includes a new structure of the interview, focusing on the difference 

between paper books and electronic reading. In the first interview, we applied a tree-structure in 

which the question was linked to the answers given which only brought us down to mainly on the 

(dis-)advantages of reading on specific devices. 

 

The new interview questions are constructed as a continuous interview, not specifically depending 

on the answers given. The interview is focused on reading in general before changing to the topic of 

electronic reading. These questions and an extended depth to it that will lead to the following 

themes;  Usability, Price and  Social influence. This interview is pilot-tested therefore changes 

resulting from this pilot test are highlighted in Blue for the new questions and Strikethrough for the 

old question. 
The explanations for the changes are in Light blue. 
________________________________________________________________________________ 

 

Personal Information 

Age: __________ 

Gender: Male/Female  

Current stage of life: High-School / Student / Part-time Work / Full-time Work 

 

Introduction - 5 min 

In this interview “reading” only means books (literature), no news, web content, or scientific papers. 

We will only talk about mobile forms of electronic reading (on a smartphone or tablet), not laptops 

or desktops.  

 

 

“Warm-up” Questions - 5-10 min 

● When was the last time you read a book? 

 

● How often do you read books? 

 

● How much time do you spend reading each time? 
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● Could you describe what kind of settings you would find yourself to read at? (multiple 

possibilities) 

 

● Based on yourself, is there a certain time that you feel is more motivating to read? 

           What is your motivation to start reading at a certain time? 

           Just some rephrasing 

 

● What genre of books do you usually read? Why? 

 

● How do you get your books? (rent, buy, download, etc.) 

 

● In what format do you usually read books? 

- Paperback 

- E-book 

- Smartphone 

- Tablet 

- Other……. 

 

● Why did you choose *answer*?  

 

If the answer is not Paper Book 

● For how long have you been using this format to read? 

 

● Have you ever thought about *other options of answer* (electronic reading/paperback) 

 

● Can you recall the moment you got  *_________ *? (or books) (or first install an app) 

○ Why, how, etc.? ask further!! 

 

 

Main Questions - 80% 

● How do you feel about your current way of reading?  

 

● Do you think -have the feeling- that you have been reading more since you started using an 

e-reader? / Do you think you would read more if you would use an e-reader? Why? 

  

This section is being rephrased into questions instead of the filling in a blank method: 

Can you try to complete the next sentences? 

 

● Can you describe why you like reading a paper book?  

           What I like about reading paper books is… 

 

● Can you tell me why you dislike reading a paper book?  

            What I dislike about reading paper books is… 

 

● Can you tell me what are some things you like about e-reading? 

           What I (would) like about e-reading is… 
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● Can you tell me what are some things you dislike about e-reading? 

           What I (would) dislike about e-reading is… 

 

● What does e-reading mean to you? 

 

Usability  

● Do you find yourself experiencing discomfort while reading? Could you describe it? Why? 

            Do you experience discomfort while reading paper books? Why? 

 

● Do you feel influenced by the size of a book (in a positive or negative way)? 

 

           (Only if the person reads paper books) Because of the above question change 

● Do you think you would experience discomfort while reading e-books? Why? 

 

● Does portability play a role in your choice of reading? Why? 

 

● Does the size or weight of a book/device influence your choice of reading? Why?  

 

● Would/Is storing a collection of books (be) a problem for you? Why? 

 

Social influence 

● What influence do you think reading has on society? Why? 

● What social influence comes to your mind when thinking about reading? Why? 

Unclear question 

 

● Do you ever discuss books you have read with other people? Why? 

 

● Have you ever shared your mean of reading with others? How?   Why? 

Do you ever discuss the way of reading with other people? Why? 

Wanting to know if they had a discussion is a step too far to immediately ask, you can always 

further if you want to know this 

 

● Question removed due to irrelevancy  

How do you think about frequent readers? Why? 

 

              What is your take on it? 

● Could e-reading, in your opinion, have a negative influence on your life? Why? 

 

Price 

● Does the price of an (e)book influence your motivation to read it? Why? 

 

● If you had to choose between two (e)books, would you go for the cheaper one, even though 

the other seems more intriguing? Why? 

 

Question removed due to irrelevancy  
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            What about if you had to choose between ebooks? Why? 

 

● How much money are you willing to pay for a book you would like to read? 

 

● How much money would you be willing to invest in electronic reading? Why? 

 

● When would you buy and when would you borrow a book? Why? 

 

 

Retrospective - 5-10 min 

● Looking back, what are the main reasons for you to choose either reading paper books or read 

electronically?  

 

● Do you think you will be sticking to *your choice* in the next 5 years? 

 

● Could you describe why? 

 

● If you need to share your way of reading to your friends, what would you tell them? 

 

●  Could your try to sell your way of reading? 

● How would you sell/share your way of reading to me? With what arguments?  

 

● Imagine you can design everything, what would you design for a better reading experience? 

 

Debriefing - 3 min 

● Choose: Books or Electronic Reading? 

 

● Is there something else you want to address? 

 

Thank you very much for participating in this interview. I would like to remind you that all the input 

and the recording will only be used during this course for educational purposes. Thank you again and 

I will stop the recording now. 
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Appendix IV - Transcription interviews 
Legend:                      Usability 

Location of Usage 

Price 

Motivation 

User Emotions 

Time Duration 

Interview Transcript 01 

Date: 16 May 2019 

Interviewer: Wiebe Audenaerd 

Interviewee: Participant 1 

_____________________________ 

Interviewer:This interview is being held in Utrecht. It's the 16 of May and the participant is *****. 

The consent form is just signed can confirm that please?  

Interviewee: yes. 

Interviewer: Okay thanks. Now we continue. Well in the upcoming few minutes I'm going to ask you 

a few questions. I would like you to answer honest and broad as possible. If you're not comfortable 

with answering any questions you don't have to. Uuhm, It's possible to stop the interview at any 

time. I noticed that you have to leave but we will end up uuhm the interview before. And if you don't 

want to answer a question please explain why. So, let's start with some personal information: Uuhm 

What's your age?  

Interviewee: I'm 22 years old. 

Interviewer: 22. Well I can see you are a female and the current state of life? high 

school/students/part-time work/full-time work? ... silence ... I guess we can say a student? 

Interviewee: Yes. 

Interviewer: So then the question. During this interview ‘reading’, when we when we talk about 

reading it only means books, means literature and so not scientific reports and stuff like that just 

literature. Yeah so when was the last time you read a book?  

Interviewee: Ooooh, uuhm I think it was in March. 

Interviewer: Last March? 

Interviewee: Yes last March? 

Interviewer: And how often do you read books? 

Interviewee: Hmmm. It depends ... um I always read books during my holiday. So in March I was on 

holliday and yeah ... mmm not so often. I guess I can say. like and should I say how many times per 

year or ..  

Interviewer: If you want to ... 

Interviewee: I think one or two times per year maximum.  

Interviewer: Okay and you said not that often. I noticed some negative well, vibe with the word 

often. Do you meant by that actually want to read more? 

Interviewee: Yes I would like to read more but I never do it. I never find time to do it in my daily life. 

Interviewer: Okay and when you find time, how much time do you spend? 

Interviewee: Ooooohmmm it depends ... I love thrillers so those are normally around for 400 to 500 

pages and I think it takes one or two days three.But than I read like at one gasp because once I'm 

into a book I cannot leave it on the corner so I just read it at once. 
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Interviewer: Okay ... um you told you told me, vacation that was the last time you read a book. Can 

you describe what kind of set thing you find yourself most of the time reading? 

Interviewee: I loved it the mostwhen it's near a pool, pool andjust relaxing and stuff um and also just 

a really cozy seat or yeah well last time I read it in the bus that wasn't quite the best setting but I was 

really eager to read more. 

Interviewer: Why wasn't the best setting?  

Interviewee: Hmm ... because we were traveling through the mountains so we had like really uuhm 

… yeah ... silence ... 

Interviewer: Bumpy corners.  

Interviewee: Yeah we had bumpy corners and it was like a small van with lots of people and it was 

pretty hot and I didn't have much room to sit and yeah ...  

Interviewer: Okay, ...yeah well you said you want to read up once, once you are stuck into a book. 

Can you explain more what is your motivation to start reading at a certain time? 

Interviewee: Because once I do it I really enjoy it and I know you that I really enjoy it yeah and with 

thrillers, they are really trilling.I say or … say but yeah once you start to read it you really want to 

know how it's going to end upso then you just really really want to read more and I'm so eager then 

to read it at once 

Interviewer: Okay and how do you get your books? 

Interviewee: Mostly by borrow itfrom friends or my parents yeah. 

Interviewer: Mostly 

Interviewee: Yes 

Interviewer: And the other times? 

Interviewee: Ah once my friend said: “Hey you should read it online you can easily access it and so I 

try it. 

Interviewer: Okay so in what form do you usually read books? 

Interviewee: In paper.  

Interviewer: Just papers? 

Interviewee: Yes 

Interviewer: Okay. Why, why did you choose papers? 

Interviewee: Well mostly because it's really nice to have it in your hands andit's ... silence ... I don't 

know it I just learned how to read in books so I never stopped doing it. ... I guess ... 

Interviewer:  Can you elaborate the sentence you said ‘it's nice to have it in my hands? ‘ 

Interviewee: Yeah sure. When you have to book in your hands ... yeah ... I don't know it just feels 

nice and you also don't have any other things on your mind when you have a book in your hands 

because you really get into the sucked into the book and well with my phone some messages will 

come up or my laptop notifications or you ...I don't know you are easily triggered to do something 

else then. So when you have to book a your hands your are more committed to reading I guess ... 

Interviewer:  Okay um ... for how long have you using ... well let's go for another question. Excuse me 

on that. Have you ever thought about another option than just paper, paper books? 

Interviewee: Yeah well like I just said I once tried to read it online,just download it, download it. So 

that what's the other option and I also heard about reading books but I never tried that one before. 

Because I don't have an e-reader. They're quite expensive to just try it once. 
Interviewer: Okay can you recall the moment when you first got your book on your phone. Was it in 

a specific app or just.  

Interviewee: No, no it wasn’t I guess. It's pretty long time ago. There no I guess it wasn't  

Interviewer:Okay. Okay. … silence … How do you feel about the current way of reading?  
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... silence ... 

Interviewer:Well you said I'm reading in the book right now. That's my way of reading um ... How do 

you feel about it? 

Interviewee: Quite nice. Yeah. I don't know what I should feel feel more ...silence ... Yeah it's nice for 

my eyes because I noticed when reading the book online that there are so much light and you get 

more exhausted easily and yeah... 
Interviewer: Okay do you think or do you have the feeling that once you once you start using an 

e-reader do you think you would read more. 

Interviewee: Once I started using it. ... hmmm ... I guess so ... because it's easier to take with you 

because a smaller lighter and it's also,I heard, I don't know for sure but I thought it was quite cheap 

to get ebooks on the reader so you shouldn't spend as much money on buying books like you should 

in the store, bookstore. ... um I don't know. I've never bought books for myself. So I I don't know. I 

really never thought about taking a e-reader. 

Interviewer: Okay 

Interviewee:It's also because I'm a student so I'm thinking those things will come up later when I'm 

working. 

Interviewer: So does price influence your motivation in reading e-readers?  

Interviewee: Yeah ... I guess so. Because e-readers are quite expensive and I also heard that there's a 

big difference between brands and stuff like that and yeah, I don't know. I just don't read that often 

so I don't see why I should buy one right now. Maybe in the future yeah. 

Interviewer:So if you can choose between two books so the one is online and the one is in your is a 

paper version. Which book would be choose?  

Interviewee: Paper, definitely. I have lots of friends or my parents have lots of books so I can easily 

get my hands on paper books and not as easily on here when it's nice to read.Because I didn't quite 

like it on my cell phone. 

Interviewer: Okay and how much are you willing to pay for a book?  

Interviewee: Oh this hard question. ... Yeah well it's pretty different because I'm a student, so I 

always have to do or I always have to read already so much so and I don't have that many holiday so 

I'm not that keen on buying books now. Just boring it. But for a nice book I would say five euros for 

myself, like as a gift I gave my father a book last Christmas but that's different. 

Interviewer: Do you think, well. What kind of book was it that you gave? 

Interviewee: Oh I thought it was Homo sapiens. I'm not quite sure.  

Interviewer: Well but I was aiming at what kind of version, what kind of forum was the book. 

Interviewee: Like you mean e-reader or paper 

Interviewer: For example. 

Interviewee: It was paper. I bought it in a bookstore  

Interviewer: Do you think you can give an e-reader file as a book as a gift? 

Interviewee: Hmm... I guess so ... Would you have to really know for sure that the other person are 

you giving the present to has a e-reader and uses it and doesn't already have the book.Becauseit's 

easier when the book is in paper and for example about my father, I can just go to my parents’ house 

and look at the bookshelf and notice that they don't have the book quite easily. 

Interviewer: What do you think about that? Nowadays when you read ia paper book you can see the 

cover so you know it like you said, but when it comes to e-reading you can't see what the person is 

reading. What are your thoughts about it? 

Interviewee: That I can see what another person is reading very book hmm ... Yeah I don't really care 

...mmm ... If someone wants to read a book that's fine. Yeah so let's read an e-book that's also fun. 
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Yeah I don't I'm not really interested if when like when people are reading I'm not really interested 

like oh my gosh “what are they reading?” or I can always just ask if I'm that interested. So I don't 

think that's a big difference. 

Interviewer:Okay now when would you buy and when would you borrow a book? 

Interviewee: I would buy a book as a gift and borrow a book for myself once someone already said to 

me like: “oh my gosh I, I just bought this book or I also borrowed it and I just read it and it's 

awesome you should also read it” that's why I write my last book ... 

Interviewer:And buy? 

Interviewee: Yeah buy as a gift for someone else. from who I know it's going to enjoy it um and 

maybe in a few years when I have my own home and my own big shells like now I’m in a student's 

room so I don't already have that much space. So I think it will be a waste to stuff it with books I 

guess ... But in a few years I think it would look really nice to have a book closet and so I guess in that 

time ... 

Interviewer: Why do you think, why do you love a closet full of books? 

Interviewee: I don't know it shows that you like to read you like to you're interested in the rest of the 

world, world.I guess and it also gives an opportunity to your friends when they come over say oh my 

gosh I just also read this book what did you think about it? Or if they heard about a book you can 

also and then lend it to them so I don't know. 

Interviewer: Can I say, and correct me if I'm wrong please, can I say there's a lot of social influence 

involved? 

Interviewee: Maybe, not influenced but I think there's a whole stigma about books. 

Interviewer: A stigma? 

Interviewee: yeah I don't know just some yeah like smart people read booksso if you have like a 

closet full of books you're smart you're educated and no it just has a feeling of it. 

Interviewer: Well my next question could be, you almost answered it. But I’m going to question it 

again maybe something else pops up what social influence comes to your mind when thinking about 

reading? 

Interviewee: Well while your are reading you are not very socialwith us while watching a TV show or 

TV program you can always check with people because you're not that involved and it's okay if you 

miss a few seconds or I don't know you also watch it together so you mostly talk about the show 

you're not reading together reading and reading is really to do by yourself mmm-hmm so yeah we 

look it from that point of view it's not that's very sociable  

Interviewer: Okay and about reading itself not actually reading but 

Interviewee: It sometimes is… yeah... I don't know sometimes is a good topic to talk about with 

people but then again you also have like lots of things to talk about with people so… yeah ..  

Interviewer: Do you ever discuss a book with each other that they have to read? 

Interviewee: Uh yeah... I just borrowed the book of friends of mine and afterwards we discussed like 

oh my gosh this chapter it was so awesome and well did you also get scared at this part and then 

yeah and then I will scare it at my home and then I just messaged her like oh my gosh I'm so scared 

because of your book and then she was like I told you so so yeah 

Interviewer: And do you ever discuss the way of reading with each other for example with his with 

his girlfriend  

Interviewee: No, not really ... hmm ... yeah well when I read it like I was on holiday andI wasn't 

talking like oh I was in the van and I was driving through the mountains when I read it or maybe I did 

I don't know I don't recall exactly but ...  

43 



Interviewer: Okay and do you discuss sometimes… the form in how you read? For example when 

you met someone what a e-reader of or reading on this phone?  

Interviewee: Yeah just my mother just bought one so I had a little conversation with her about it but 

not that long 

Interviewer: Why? 

Interviewee: Hmm ... Yeah I don't know she just said like she just bought it so she didn't know that 

much about it already and I never had one so I couldn't talk a lot about it as well so there is not that 

much of information to share. 

Interviewer: Okay um … Could e-reading in your opinion have a negative influence on your life  

Interviewee: yeah I guess so, because it makes reading more accessible at a lower price,once you 

have one but that's only one. So it's like an investment you should make and as a student you 

doesn't make that much investments yeah I guess once you have one it could be a positive extra to 

your life I guess … 

Interviewer: Okay. Do you experience discomfort while reading paper books? 

Interviewee: Sometimes when the book is really big it's really hard to keep the pages open. 

Wherever you are or if you forgot to leave your note where you were. Then it's hard and but no I 

overall no that's maybe not so 

Interviewer: Do you feel like … You said when it's when it's too big … Do you feel influenced by the 

size of a book? Either positive or negative? 

Interviewee: Hmm mostly I like it more when the book has more pages because I know then that it's 

a really elaborated story and when it's like only 80 pages and like mmm … you can't really make a 

really good story or something you need 80 patients so yeah I guess so, in a way. 

Interviewer: And do you think you could act, well you said you did once, so maybe you can recall that 

moment. Do you do you experience of you think in the future you can experience discomfort while 

reading ebooks  

Interviewee: While reading ebooks discomfort? Hmm yeah they say it's bad for your eyes to have to 

look at a screen too much in a day. And since reading is mostly to relax and once you work you can 

find relaxing your reading and during work you also have to look at the screen and then the night as 

well so I think I will, I would experience this comfort then. And I'm not that sure but it could also be 

really comfortable so just read I don't know I've never experienced an ebook before and I also heard 

quite positive reactions on it that I don't quite feel like they're watching a screen so yeah I don't 

know… 

Interviewer: So you're talking about the e-reading screens  

Interviewee: I think so I don't know the difference it's been okay have you saved like that sure. 

Interviewer: Okay … Well, what do you think, does portability played a role in the choice of reading? 

Interviewee: Like you mean like accessible 

Interviewer: For example  

Interviewee: Okay … um … I guess so … Once.. Yeah, but also not like most books I read because 

they are recommended by me, that to me by friends.So then no because yeah when they 

recommend something means they read it and most of my friends read booksin paper so then they 

will just give me the paperbook mm-hmmso then that one is quite portable I guess… yeah I think 

once I look more into it in the books, and I really read more then I will just also look online what are 

really nice books by others whom I don't really know. So yeah I think then it will matter portable 

they are. 
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Interviewer: Okay. The first thing that pops into your mind when I ask you this question was 

“Accessible”. Can I ask you when I ask you the question again, maybe something else pops up 

instead of accessible? Does portability play a role in your choice of reading? 

Interviewee: … silence … I really don't know what else should think of. … silence … 

Interviewer: We leave it at that.  

Interviewee: What do you think of weird ability? 

Interviewer: What do I think of portability? Well for me, portability is well is it convenient enough to 

bring it along that's for me. Portability and convenient enough is different for each person but. Well 

it's quite enjoying that you're trying to change the interview right now. Redirect it, let's go back to, if 

it's okay with you.  

Interviewee: Yeah I think that will also better but also not. It'sI don't know right now I always bring 

the books along with me on holiday so that's a lot of weight in my luggage so then yes portability is 

important and makes it different but if I'm going to readat my home then I guess no, because well 

it's not that hard or that much effort to bring your book from your bookshelf to the couch or your 

bed Idon't know … So then I guess no then it isn't that important 

Interviewer:You mentioned, you said that the book was quite heavy when you are on vacation. Does 

he size or weight influence a book or the device of your choice of reading? 

Interviewee: Well if I know beforehand that I have time enough during myholidayto read two books 

or three books then yes is it really matters we got because in one year you can bring like I don't 

know I'm ready but I guess 20 books in just one e-reader and the weight doesn't change but once I 

wantto read 20 books during my holidayI should like buy another suitcase to bringing it along. 

Interviewer: So is storing the collection of books the problem for you or can it be? 

Interviewee: Mm-hmm yeah sure I guess it can be once I go along like once I have a lot of time to 

read when I'm going away from home otherwise not 

Interviewer: Okay well what I'd like you to do now, is to finish the sentence. “What I like about 

reading paper books is … “  

Interviewee: That you have something in your hands. 

Interviewer: Something in your hand?  

Interviewee: Yeah let you have the book in your heads. yeah I just really like to hold the book and 

turn the pages. 

Interviewer: Okay so we can say it's about feeling. It's about tactile? Physical yeah can't come up 

with the right English word for it but yeah … 

Interviewer: Do you think that's the expression? 

Interviewee: Yeah I guess so it's the entire … experience it's the entire experience holding in your 

hands turning the pages. 

Interviewer: Okay again a sentence. “What I dislike about reading paper books is …”  

Interviewee: Is once they are too big it's harder to hold you book like keeping it open. And once you 

have to bring it along it's really heavy mostly. 

Interviewer: What I like about e-reading is …  

Interviewee: I heard, because I'm not that into e-reading. I heard that it's really cheap to buy more 

books so I guess it's cheap, affordable and it's also easy to would youI guess it's a portable. 

Interviewer: What I would dis, What I dislike, What I would dislike about e-reading is …  

Interviewee: That you're watching to a screen or looking to a screen since it's bad for your eyes, I 

guess … 

Interviewer: What does e-reading mean to you? 
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Interviewee: Not so much right now it's something I know other people do butit's not in line with my 

interest so yeah it's nice for them to do it I can't really talk that much about it. 

Interviewer: in line with your interest? 

Interviewee: yeah I don't know … I just don't read that oftenso it's not my main interest at the 

moment it's not like I talk about my about books with my friends all the time 

Interviewer: So we talked about the e-reading what does it mean to you? What does books mean to 

you?  

Interviewee: The paper book?It means relaxing time. It means getting deep or it's a little a whole 

new life and I don't know just takes you out of the real life for the time you're reading and 

sometimes gives you perspective. But that's more on the context of that yeah 

Interviewer: Translation content? 

Interviewee: Content yes that's what I was looking for um but yeah I what the paper books mean to 

me yeah like right now they stand for reading books in general to me like when I think about reading 

books I think about paper books and not about e-reading I guess that's 

Interviewer: Okay well consider the time we need to sort of wrap up a few more questions. Looking 

back on all you've said today and looking back on all those moments that you read a book. What are 

the main reasons for you to choose either reading a paper book or reading electronically? 

Interviewee: Main reasons for me to read ina paper book it's because it's cheap.it's easy assessable 

forme it is just the first thing I do I don't know I don't have moneyfor an e-reader so it's not even on 

my mind to take anymore it's the only way I read right now except for not literature but like studies 

and stuff for my study …  

Interviewer:Okay. Do you think you will be sticking to reading paper books in the next 5 years? 

Interviewee: yes. 

Interviewer: yes 

Interviewee: yes I think so. Because in five years … I still have almost three more years of studies to 

do and yeah I don't know I just don't think I will commit to an e-reader that soonor that soon yeah I 

don't know I just never thought about it but no I don't think so … 

Interviewer:Well and if you need to share your way of reading so reading paper books you need to 

share it with some friends. What do you tell them? 

Interviewee:… silence … When I read it? Or in the way I read it? 

Interviewer: Well I meant the way of reading so you choose definitely paper books like you said so 

when you have to advise a friend of yours what you tell them 

Interviewee: Yeah to read to book I just read if I can also lend the book to them. Just mostly and look 

I already borrowed so if it's a person we commonly know then is mostly is fine. Otherwise I should 

but I would advise them to read the book I just read. 

Interviewer: Could you try to sell your way of reading? So could you try to sell paper reading books.  

Interviewee: To like really said it selling so yeah you should really do it yeah oh 

Interviewer: yes. 

Interviewee: Yeah sure like in general or this one book? 

Interviewer: You have to sell that I choose for reading paper books  

Interviewee: okay so Wiebe I just heard you booked a holiday. Which is very nice you're going on a 

chilling holiday right? it's like near a pool and everythingyeah I really have a great tip for you 

especially since you're always so busy in your head you should really try to take a paper book with 

you. Since it's really easy to take with youand it's really nice through some relaxing time near the 

pool you're really committed to reading once you read so I think it will be really nice for you to just 
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get out of your own head and get into someone else's life and I don't know you just don't have 

anything else in your mind once you read it. Well.. 

Interviewer:Thanks thanks. I'll go consider it. Imagine you can design everything … Imagine you can 

design everything, what would you design better? What will be designed for a better reading 

experience? 

Interviewee: I guess … I guess within a design you should use like more in line with e-reader 

becauseit doesn't have much to do with a paper book. I guess so… yeah when I should design a 

e-reader hmm maybe make it in the shape of a book but then also …  

Interviewer: What, what means for you shape of a book?  

Interviewee: like some sort of sort v and a bit curved. Like you can hold it in your hands. 

Interviewer: Okay okay. Last question, straight away: ebooks or electronic reading books? 

Interviewee: Book. 

Interviewer: Is there something else you want to address that you came up with during this 

interview? 

Interviewee: No I guess I said everything I wanted to say. 

Interviewer: Thanks. Then I will thank you for participating in this interview. I would like to remind 

you that this input and as well the recording will only be used for educational purposes of this course 

so thank you again and yeah I will stop the recording right now. 
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Date: 18 June 2019 

Interviewer: Wiebe Audenaerd 

Interviewee: Participant 2 

_____________________________ 

Interviewer: ***** welkom. We zitten hier in in Utrecht op de achttiende van juni. We gaan het 

vandaag hebben over lezen. De komende minuten ga ik jou een aantal vragen stellen en ik wil je 

vragen om die zo breed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Als je hier niet komt de oude ben met 

het antwoorden van bepaalde vragen dan moet je het niet doen. Je bent ten alle tijde mocht je mee 

stoppen als je dat wilt. Maar als je een vraag niet wil antwoorden vind ik het wel heel interessant 

waarom je die niet veel antwoorden maar ook daarvoor hoef je natuurlijk niet te antwoorden. Je 

hebt zojuist concent form getekend en je gaat ermee akkoord. 

Interviewer: Dat het wordt opgenomen wil je dat bevestigen? 

Interviewee: Dat klopt helemaal. 

Interviewee: Super. 

Interviewer: Dan heb ik eerst een paar normalere persoonlijke informatie vragen. Wat is jouw 

leeftijd? 

Interviewee: Ik ben op dit moment 25 jaar. 

Interviewer: Dan moet je gewoon nog vragen naar je gender. man vrouw. 

Interviewee: Identificeer mezelf als man. 

Interviewer: Dat is duidelijk. En? De huidige levenssituatie highschool. Student. Parttime werken 

fulltime werk. 

Interviewee: Ja ik ben fulltime aan het werk. 

Interviewer: Oké. Dus als ik het.. In het zoals ik net al zei als ik het straks hebben over lezen dan 

bedoel ik dus literatuur dus geen werk geen scientific papers. Maar enkel en alleen het lezen van 

literatuur. 

Interviewer: Wanneer was de laatste keer dat je een boek had gelezen? 

Interviewee: Dat is. Ja 2 weekjes geleden. 

Interviewee: Oké. Vertel. 

Interviewee: Ja dat was wel geestig. Het is het geheim van Bol.com. En een boek over het ontstaan 

van de webwinkel Bol.com. En dat is voor mij bijzonder relevant omdat ik daar werk.En daarnaast 

ook erg mooi om te zien hoe de online e commerce wereld is ontstaan eigenlijk in een paar mannen 

daar gebruik van hebben gemaakt en een een fantastisch concept hebben ontwikkeld. En dat na 20 

jaar nog steeds het goed doet. En ja zei wel eens een keer begonnen 2 weken geleden en... Ik zit nu 

op de helft. 

Interviewer: Lees je vaker? 
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Interviewee: Heel zelden eerlijk gezegd. Maar ik ik. Ik ben van plan zou weer op te pakken en ik heb 

wel boeken ligg. Het is meer dat de tijd het niet toelaat dan dan andere dingen. Maar ja af en toe. Te 

weinig zou ik zeggen. 

Interviewer: En als je nou eenmaal leest hoe veel tijd spendeert die dan aan het lezen? 

Interviewee: Naast het voorbeeld nemen van twee weken geleden toen heb ik in 2 dagen tijd. Toen 

heb ik denk ik drieëneenhalf uur gelezen.Ik lees best wel snel volgens mij dus ik jaag er best wel 

paginas doorheen. Maar. Met een goeie zit kan ik wel gewoon 2 uur zit te lezen hoor. 

Interviewer: En je zei 2 weken geleden heb ik een boek gelezen. Kun je beschrijven in wat voor soort 

setting op dat moment was. 

Interviewee: Ja ik ik ik ik. Ik zat in een hotel. En ik zat op de bank van de lobby was een beetje een 

een huiskamersfeer daar. Ik zat eigenlijk tegenover de bar. Ik had er een speciaal biertje bij ik zat 

lekker.Comfortabel.En ja dat was een redelijk rustiger af en toe wat mensen die langskwamen. Het 

was.. voelde me goed op m'n gemak. 

Interviewer: Oké. Vind je dat belangrijk op je gemak voelen als je aan het lezen? 

Interviewee: Ja het is meestal niet zo op de bank of of in bed. Of in ieder geval iets wat comfortabel 

is niet te rumoerig.Zou niet zo heel goed in een trein kunnen lezen bijvoorbeeld of station of andere 

openbare plek met eel veel mensen in heel hoeveel veel omgevingsgeluiden want dan dan heb ik het 

idee dat ik ook weer zin in 23 keer moet lezen voordat ik hem echt lees. 

Interviewer: Oké. Zijn er bepaalde momenten waarop jij je meer gemotiveerd voelt om te gaan 

lezen? 

Interviewee: Ja wat mij motiveerde om te gaan lezen was voornamelijk dat ik in m'n eentje zat in een 

onbekende omgeving. Dus ik had niet niet echt mensen om wat mee te gaan doen. Ik had ook niet zo 

heel veel tijd eigenlijk om iets te gaan doen gewoon in verband met werk.Dus wat mij motiveerde: Ik 

zit een beetje niks te doen. Laat ik maar even een goed boek lezen. 

Interviewer: En wat voor boeken lees je normaliter? 

Interviewee: Nou. Als ik dan kijk ik naar een andere boeken die ik heb gelezen dat. Ja dat verschilt. 

Heb romans gelezen. En echte klassiekers als het Diner en dat soort dingen maar ook Harry potter. 

Engelse boeken gelezen van die van die. Ja. Criminelen romans ik weet niet of je het zo mag noemen. 

Een beetje thrillers. Dus van alles wat een ja en mijn middelbareschooltijd kent natuurlijk ook. de 

verplichte kost. Die die voorbij komt die Old Men and the Sea, je kent het misschien wel. En Animal 

farm, al dat soort taferelen. Dus ja die ik heb niet echt 1 genre waar ik me waar ik me in verlies of zo. 

Interviewer: Je noemde best wel wat boeken op. Hoe kom je er normaliter dan die boeken? 

Interviewee: Toentertijd een middelbare school is natuurlijkdat je gewoon naar school of bibliotheek 

waar je het gewoon uit konden halen. Vroeger was sowieso de bibliotheek wel wat meer plaats om 

om boeken te halen. En nu? Deed het laatste boek heb gelezen ik gewoon gekregen. Dit is het dat is 

toevallig. En ja ik denk dat het nu ook meer. Ik nu eerder zou op zoek zou gaan naar een boek online 

maar wel de fysieke versie bestellen. 

Interviewer: Waarom de fysieke versie? 

Interviewee: Omdat ik het denk ik toch wel lekkerder vindt. Gewoon een boek waar je gewoon lekker 

in van bladeren maar dat je ook een papiertje dus je kunt doen om te kijken waar je bent gebleven 

en eigenlijk werd het heeft wel wat ook gewoon lekker met een boekje lezen in plaat van eeen 

apparaat of iets. 

Interviewer: Oke, dus voor jou is die tactiliteit wel belangrijk als je aan het lezen bent? 

Interviewee: Ik denk dat het wel wat. Wat met zich meebrengt, een gevoelskwestie denk ik. 

Interviewer: Oké. Kun je mij vertellen waarom. 
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Interviewee: Ja. Het is. Ja ik weet niet ik denk dat ik het gewoon lekker vindt om om gewoon door 

zo'n boekje heen te bladeren. En gewoon weer een pagina weer een pagina. En het het het is ik vind 

het gewoon wat hebben dat je 'm daarna in de kast kan zetten. Dat dat je dan nog effe gaan kijken 

en kan laten zien welke boeken je hebt gelezen. 

Interviewer: Dus. Dat vind jij ook ergens belangrijk het laten zien van wat voor boeken je hebt 

gelezen. 

Interviewee: Is. Mmm nou ik loop er niet mee te koop of iets dergelijks maar. Ja het is wel grappig als 

iemand begint over je boekenkast van goh hoe heb je dat ook gelezen en voor je het weet heb je een 

gesprek. 

Interviewer: Zeker waar. En wat vindt jij nu van de huidige manier van van lezen. Dus jij leest nu altijd 

in een boek. Wat vind je daarvan? 

Interviewee: Van mijn manier van lezen of van de maatschappij. 

Interviewer: Bij jou? 

Interviewee: Van mij manier van lezen. Ja prima. Dat is ik ik ik. Vermaak me daar wel goed mee.Het 

is, ben ook niet het in ieder geval anders gewend. Misschien is dat het ook wel. Een beetje 

gemakzucht en het hoeft voor mij niet te veranderen. 

Interviewer: Heb je het wel eens geprobeerd om te lezen in een ander format? 

Interviewee: Jawel hoor ik heb op de telefoon al gelezen. En op de laptop. Maar ik vind het ik heb 

toch iets minder mee als ik door iets heen scroll in plaat van gewoon een pagina omslaan.Dit is echt 

puur puur een gevoelskwestie. En met telefoon en laptop is het ook nog eens vaak zo. Dat die. Niet 

altijd even goed zijn afgestemd op je ogen voor lezen.En dus een e-reader zou wat dat betreft beter 

zijn. Maar omdat ik zo weinig lees is het de aanschaf daarvan een beetje overbodig. 

Interviewer: Oke en kan je het eerste moment dat jij bent begonnen met die andere manier van 

lezen op je telefoon. Kun je dat nog herinneren? 

Interviewee: Jawel. Ja dat dat was in mijn studententijd. Dat kan ik me wel herinneren. 

Interviewer: En? 

Interviewee: Het was vooral het gemak van dat het. Beter beschikbaar was online dan fysiek. Dus dat 

was makkelijk aan te komen. Vaak ook goedkoper. En als je student bent is dat vaak erg relevant. 

Interviewer: Ja dus jij. Mag ik concluderen althans bevestigd het vooral of weerleg mij. Dat prijs wel 

degelijk een invloed heeft op wat jij leest. 

Interviewee: Ja. Ik zou niet zo snel een duur boek kopen en zou ik niet heel snel een apparaat 

aanschaffen om mijn boeken op te kopen. 

Interviewer: En hoeveel zul je dan wel willen spenderen aan een boek? 

Interviewee: Ik vind het een normale prijs voor een boek ergens tussen de 5 en 35 euro. 

Interviewer: En als we het hebben over het investeren in een e-reader? 

Interviewee: Ik weet dat de normale prijs voor een e-reader ergens tussen de 50 en 200 euro ligt. Er 

ligt een beetje aan wat voor kwaliteit. Maar ikzelf zou 50 al een te hoge stap vinden. Alleen vanwege 

het feit dat ik niet zo veel lezen. Dus het is de kosten en baten verhouding niet helemaal waard. 

Interviewer: En je hebt het ook over dat je vroeger wel eens boeken huurden. Wanneer zou je een 

boek kopen dan wanneer zou je een boek huren? 

Interviewee: Waar ik die afweging in maak. Ja ja ik denk dat als het echt een mooie boeken is een 

nieuw nieuw uitgekomen boek.Dat ik dat en dat wil ik ook bewaren we eventueel later nog een keer 

lezen.Misschien dat uitlenen aan iemand kun je nog iemand vrolijk mee maken. Dat dat ik dat dan 

snel snel zou kopen. Een huurder misschien als ik het echt meer tijdelijk nodig hebt. Bijvoorbeeld. 

Nou ik moet iets iets iets lezen voor mijn studie of ik moet iets lezen voor voor iets anders. Als ik ga 

ik toch niet bewaren dan zou ik het eerder huren. 
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Interviewer: Oké. Mmm. Als je zou moeten kiezen tussen een papieren boek. Of een e-reader boek. 

Welke zou je dan kiezen? 

Interviewee: Ja voor het papieren boek. Oh ik weet dat die dus ook steeds beter worden hoor daar 

niet van,dus het gaat ook meer vooruit. Maar. Ja als je dan toch wel lekker om een boekje te 

pakken.Het is. Het is echt een gewoon iets andere ervaring.Maar ik moet ook zeggen dat het niet zo 

heel veel ine-reader dus heb gelezen hoor. Voornamelijk omdat ik er niet een heb. 

Interviewer: En ik hoorde je net zeggen het gebruiksgemak gaat steeds omhoog. 

Interviewee: Mmm. 

Interviewer: Kun je dat meer uitleggen gebruiksgemak wat betekent dat voor jou? 

Interviewee: Nou met met boeken heb je natuurlijk fysieke ruimte die het inneemt dus als jij dus of 

je boekenkast thuis of je je koffer als je op reis gaat.D'r zit een limiet aan hoeveel boeken en jij kunt 

dragen en en kunt opslaan en je kunt niet ergens. En met e-readers dus zit daar bijna geen limiet aan 

onbeperkt heb je overal abonnementen van. Het aantal digitale boeken uitgevers. Dus wat dat 

betreft is het natuurlijk prettig dat je een paar 100 boeken kunt meenemen in een klein apparaatje 

in je tas. Of waar dan ook naar toe. En dat je ook lekker makkelijk kunt switchen van van tussen 

verschillende boeken.Ja ze per boek bij waar je bent gebleven. Dus dat zijn natuurlijk allemaal 

voordelige vooruitgang en? Ja. Als je echt veel leest lijkt het me wel een een goeie toevoeging voor 

je voor je selectie. Omdat je zo zo'n apparaatje kun je op heel veel plaatsen kopen. En het is heel 

makkelijk om om boeken te te downloaden. Dus wat dat betreft is 't dat qua gebruiksgemak wel erg. 

Ja erg toegenomen denk ik en ook als je dan kijkt naar de schermen en zo dat die echt. Ja ze weten 

het is alleen maar bedoeld voor lezen dus het is niet te fel het weerkaatst niet dus. Ja dan is dat zijn 

zijn wel mooie mooie vooruitgang moet ik wel zeggen. 

Interviewer: Ik hoorde je net zeggen dat het opslaan van boeken in de boekenkast of op een. Of op 

een apparaat wellicht een een een probleem kan zijn. Word jij überhaupt beïnvloed door de grootte 

van het boek. 

Interviewee: Van 1 boek de grote daarvan? 

Interviewer: Voordat je het gaat lezen kopen of lenen. 

Interviewee: Nou als ik als het een heel dik boek is met heel veel paginas dan zou ik wel wat meer 

huiverig zijn om het te kopen. Meer omdat ik dan denk ik van nou de kans zit er dik in dat ik in het 

begin maar uiteindelijk niet afmaak. Omdat het gewoon te veel tijd kosten. Dus ik denk dat het maar 

wel beïnvloed ja. 

Interviewer: En denk je dat dat dat komt door het gewicht van het boek? Of door de fysieke dikte. 

Interviewee: En ik denk dat het fysieke dikte. Dat gaat vaak samen met het gewicht.Maar. Ja het is 't 

is 't is wel makkelijker om om het Diner te lezen dan de Ontdekking van de hemel. Als je ze allemaal 

naast elkaar legt dan weet je ook waarom eigenlijk. 

Interviewer: Oké. Maar als ik ze naast elkaar zou leggen in een elektronisch apparaat. Dan is het dik 

gelijk. 

Interviewee: Dan is de dikte gelijk. Maar de dikte leid ik af dat het meer pagina zijn. En ik weet ook 

wel dat op e-reader de aantal pagina's wordt aangegeven. Het is meer. De lengte van het boek die 

associëer met de dikte dan echt puur de dikte dat ik het te veel ruimte vind innemen. 

Interviewer: En je zei dat je twee weken geleden in een hotel was. Je geeft nu aan dat dat tot dikte 

van een boek wel degelijk jouw keuze beïnvloed. Gaat dat ook samen met "Portability" is het engelse 

woord ik kom ik je niet of het Nederlandse woord. 

Interviewee: Ja draagbaarheid. 

Interviewer: Draagbaarheid. 
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Interviewee: Dat mijn keuze daar ook op op gebaseerd is bedoel je op de hoe makkelijk ik het kan 

meenemen? 

Interviewer: Ja. 

Interviewee: Ja ja want ik had maar 1 boek meegenomen want er paste niet meer in mijn tas. Dus 

dat zegt wel wat. 

Interviewer: Wat vond je daarvan? 

Interviewee: Nou in dit geval prima. Ah omdat ik toch niet zo heel lang weg was. Maar ja wat kijk als 

ik als ik 2 weken weg zou gaan en een beetje zitten en ik zou willen lezen. Dus dan is het wel een 

ander verhaal. Dan is dat wel praktischer als ik of een grotere tas had, of kleinere boeken. Of iets 

digitaal. 

Interviewer: Ervaringen wel discomfort tijdens het lezen van een papieren boek. 

Interviewee: Ja. Jawel hoor. Stel je vergeet je boekenlegger te leggen en ja dan ben je op een 

gegeven moment kwijt waar je wel eens word je er helemaal doorheen gaan bladeren. Totdat je 

weer bij het moment bent waar je was gebleven. Lees je misschien dingen dubbel of lees je weer te 

ver. Dus dat is natuurlijk wel onhandig daarnaast brengt fysieke boeken en natuurlijk ook problemen 

mee dat als je buiten zit en er komt een zuchtje wind op dat het dat je een boek omslaat of. Als je 

een biertje gaan drinken bent als een druppel dan dan is je toch een beetje minder. .. Ja daar wordt 

je boek toch minder van, van een plons bier. Ja dat is dat dat zij wel dingen die je natuurlijk die je 

meemaakt met een fysieke versie van van dat boek. Het is ja zou ik zeggen. 

Interviewer: En denk jij ook discomfort te ervaren een wanneer je een e-reader hebt? 

Interviewee: Ja. Ongetwijfeld is daar ook discomfort bij. Blijft het punt dat voor waarschijnlijk een 

plons bier voor een e-reader ook geen goed idee is. Ik weet niet of ze die al waterdicht zijn 

tegenwoordig. Maar ja daar zullen inderdaad misschien wel andere dingen waar zijn ligt ook een 

beetje aan de kwaliteit van de e-reader. Als jij in het zonnetje zit en die zon weerkaatst in het scherm 

of zo ja dat dat heb je bij een boek nu niet zo snel. Misschien vind ik ook helemaal niet lekker 

vaststaan gewoon zo'n pad dingen in plaats van een boekje waar je zo lekker je duim in kan leggen 

misschien is dat wel mijn discomfort. Dat dat durf ik niet zeggen ik heb het niet heel lang gebruikt. 

Interviewer: Oké. En ik hoor je zeggen over dat je dat fysieke. Ik wil daar toch even naar teruggaan. 

Kun je mij meenemen in jouw ervaring in het lezen van een boek en wat daar dan zo fysiek prettig 

gaan is. 

Interviewee: Ik zeg ja dat je je slaat of zo open en je begint te lezen en. Ja je legt dat ding misschien 

ook op je op je eerste instantie je op je knie of op de tafel of dan hou je hem weer in de lucht of het 

isallemaal ja het is een beetje gevoel. En af en toe toe kun je er zo doorheen met je vingers zo over 

de randen van de bladzijdes.En dan heb je ook nog met de geur van sommige boeken zijn natuurlijk 

uitstekend ja dat krijg je niet bij bij digitale boeken. Gewoon het fysiek zien dat je verder komt in het 

boek. En dat je denkt van oh lekker lekker doorheen aan het gaan dan op een gegeven moment zo 2 

uur voorbij. Ik verlies nog wel aardig in dit boek dat begint er goed uit te zien en dat zal wel een goed 

boek zijn voor mij.Uiteindelijk is je maar uit het met een dikke plof komt dichtslaan en ik zo. Wat 

moet ik nu met mijn leven na dit verhaal? Dan dan komt het volgende boek?Ja dat is dat is wel een 

beetje de mgaie denk ik van van boeken lezen. Waardoor het nog steeds ongelooflijk goed verkoopt. 

Fysiek ook. Ja. Dat is mijn ervaring. 

Interviewer: En? Discussieer jij of praatje heb jij het er wel eens over? Met andere mensen. 

Interviewee: Ja. Wat is het laatste boek dat ik heb gelezen heb ik wel gesproken inderdaad bij 

mensen die het ook hadden gelezen en ervaringen uitgewisseld en? Ja vragen wat zij ervan vonden 

en nu zijn het ervaren. Als ik iemand tegenkom die die diezelfde boek heeft gelezen en dan. Vind ik 

dat altijd wel interessant om te weten van hoe was jouw ervaring met een boek of zo? Hoe heb je 
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het gelezen hoe snel kwam er niet doorheen en ook als ik dus nog wat boeken moet gaan lezen vind 

ik dat ook wel een goeie. Dus ik laat me wel vaak leiden door de meningen van anderen. Van ja hoe 

goed is dit boek en is het de moeite waard om het eventueel aan te schaffen of uberhaupt in te 

beginnen? Ja dat dat komt wel voor. 

Interviewer: Als je daar dan over het discussieer die dan ook de manier waarop je leest. 

Interviewee: Nee eigenlijk niet ik. Ik denk niet dat dat niet heel veel interesseert of iemand het op 

een e-reader leest of of in een of een fysiek boek. Tot dan staat dat is voor mij niet echt een ding om 

te bespreken. 

Interviewer: Oké. Maar je bespreekt dus wel wat voor boeken er überhaupt gelezen worden. En? 

Denk jij ook dat het? Het lezen van een e-reader het het lezen van boeken iets wat geheimer 

gemaakt. 

Interviewee: Wat doe je precies met geheimer? 

Interviewer: Nou je kan het meer voor jezelf houden maar als ik een boek zitten lezen dan is het heel 

erg duidelijk welk boek dat is het is fysiek aanwezig. Op een e-reader ziet men dat niet. 

Interviewee: Nee. Ja dat zou wel een hele goeie reden kunnen zijn inderdaad van nu van een 

e-reader te lezen en ik eigenlijk nooit zo over nagedacht.Wanneer je het zo zegt ja best wel 

voorstellen dat dat als jij, Ja van een bepaalde geloofsovertuiging of politieke overtuiging of? 

Seksualiteit of wat dan ook als je daar graag boeken van leest.Waar misschien veel wordt wordt 

neergekeken of de wenkbrauwen worden gefronst, dat je dan je hebt wat meer comfortabel voelt 

om in de metro te zitten met een e-reader.En dan met een boek met met welke titel dan ook. Of 

dan? Ja en en Donald Trump aanhanger bent of andere Obama aanhanger om daar zo'n zo'n. 

Letterlijk zwartwit voorbeeld te geven. Dus ja dat dat. Ik kan het me wel voorstellen. Ik had er nog 

niet over nagedacht. Maar dat zegt misschien eerder iets over mijn boeken die ik lees dat weet ik 

niet. 

Interviewer: Denk je dat lezen uberhaupt invloed heeft op de samenleving? 

Interviewee: Ja dat weet ik wel zeker. Ik denk dat het het lezen van. Van van boeken van verhalen. 

Mensen kan verrijken kan verbinden kan informeren. Van van van van overtuiging misschien wel 

kunnen wisselen. Dingen in perspectief kunnen plaatsen. Noem maar op wat je daar allemaal niet 

van kunt leren als je als je een boek met een met een goed verhaal is of een bepaalde insteek. Dan 

denk ik dat je daar. Dat je dat meeneemt in je leven en misschien bewust dan wel onbewust of 

onbewust. Uitdraagt of naar gaat handelen. En naar andere mensen. Of het nou heel oppervlakkig is 

als nou dat boek zei ook ze moeten lezen was heel interessant. Of dat je echt de de overtuigingen 

van diegenen die in het boek ook gaat naleven en ook gaat zeggen van zou je dat ook niet eens 

proberen of heb je daar wel eens over nagedacht? Dus ik denk dat dat de 100 procent invloed heeft 

op mensenlevens ja. 

Interviewer: Oké. En? Als we even terugkijken naar naar wat er net allemaal iets is gezegd. Wat zijn 

nou de grootste? De grootste redenen waarom jij? Een keer e-reader heb geprobeerd voor de studie 

maar uiteindelijk nog steeds een papieren boek prefereert. 

Interviewee: Ik denk dat het belangrijkste dingen zijn dat ik weinig lees. Een e-reader relatief duur in 

de aanschaf is als je weinig leest. Als ik. 3 boeken lees van van 60 euro over een paar jaar. In totaal 

60 euro verkopen en een e-reader van 60 euro en daar nog 3 boeken voor ja. Ik denk niet dat ik daar 

echt heel veel uithaal en daarnaast kun je boek ook nog tweedehands verkopen. Dat wordt met 

digitale boeken. Lastig. Dan wel te doen denk ik. Mmm. Dus ik denk gewoon dat het voornamelijk de 

hoeveelheid boeken is in verhouding met met de prijzen die de aanhangt. En? Ja dat is het is voor mij 

gewoon nog niet waard. Dat is een beetje de kern. 
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Interviewer: Oké. En je zei net nou ja misschien over 3 jaar. Dat zou ik wel in e-reader kopen. Mijn 

volgende vraag zou eigenlijk zijn. Denk jij de komende 5 jaar nog steeds papieren boeken te lezen. 

Interviewee: Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat dat een maatschappij heel lang gezegd heeft. Dat 

papieren boeken en echt het volgens mij in begin van 2020 niet meer zouden halen. Maar ik ben er 

stellig van overtuigd dat boeken zodanig in de maatschappij zijn geworteld. Fysieke boeken dat dat 

echt wel even duurt voordat dat niet meer te koop is of te lenen is of weet niet in de kast staat. Dat 

in ieder geval niet in 5 ga dat geloof ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat er steeds meer mensen zijn die 

e-readers gaan kopen. En digitale boeken misschien gaan prefereren boven de fysieke. Maar dat het 

echt helemaal weg is dat. Nee dat denk ik niet als ik ook. Bijvoorbeeld kijkt naar andere dingen die 

gedigitaliseerd orde zoals geld. Contant geld, je ziet het steeds minder. En? Maar het duurt al lang ik 

heb ook al heel lang digitaal geld. En ook heel lang contant geld maar doet echt gewoon wat contant 

geld helemaal weggezakt denken. Het is 't is toch een beetje die verandering. Misschien moeilijk kan 

zijn en ik denk dat er nog heel veel mensen zijn op de wereld die het sentiment van fysieke boeken 

niet los willen laten. Ik denk ook vooral aan de oudere generaties. 

Interviewer: Oké. En als we het hebben over jou persoonlijk. De komende 5 jaar? 

Interviewee: Of ik de komende 5 jaar nog fysieke boeken hè. 

Interviewer: Of wellicht overgestapt naar e-reader? 

Interviewee: Lastig te zeggen. Ligt er een beetje aan of mijn lust voor lezen wat wordt vergroot en 

dat ik op een gegeven moment denk dit is misschien tijd om over te gaan op op fysieke van een 

digitale. Digitale boeken. Maar daarbij moet ik zeggen dat ik dan waarschijnlijk niet de fysieke 

boeken van de hand gaan.Dus dat heb ik zou ook nog wel dus daar zou ik ook doen nog een keer in 

kunnen gaan gaan bladeren. Het is misschien maak ik op een gegeven moment wel je overstap 

denktnou dat was dan toch wat meer boeken ga lezen is misschien wel prettig om dat is om dat 

digitaal te doen maar ik dat het wel naast elkaar kan leven. 

Interviewer: Oké. En als jij die manier van lezen moet delen met jouw vrienden wat zou je ze dan 

vertellen? 

Interviewee: En dan zou ik vertellen dat ik fysieke boeken lees. Dus ja, dat is wat je bedoelt toch? 

Interviewer: Ja. En stel je voor dat je alles kan ontwerpen wat je zou willen ontwerpen. Wat zou jij 

dan ontwerpen om jouw lees experience te verbeteren? 

Interviewee: Dat is een hele pittige. Ja misschien toch een e-reader die op een of andere manier 

lekkerder in de hand ligt dan de e-readers die nu op de markt zijn. Dus niet een plat apparaat maar 

misschien wel iets wat doet denken aan een game controller die echt lekker in de hand ligt. En 

misschien een beetje mee kan bewegen en dat je echt denkt van nou, dit is fijn om in te lezen.Dat is 

blijkbaar een kernwaarde. Ja zoiets. Dat lijkt mij wel wat. 

Interviewer: Oke, en als je mij jouw manier van lezen moet verkopen? Wat zullen dan je argumenten 

zijn? 

Interviewee: Ik zou dan als argumenten geven. Dat het prettig is om ergens een boek uit je tas te 

halen. Hem open te slaan, er lekker met je handen er doorheen te kunnen bladeren. Te zien hoe ver 

je bent. Je zelf een beetje verliezen. Door het boek erheen bladeren. Dat je uiteindelijk als je veel 

boeken hebt gelezen een hele boekenkast vol hebt, al is het maar voor de sier. En dat je dat allemaal 

niet hebt met een digitale manier van lezen. 

Interviewer: Oke. Met het mes op tafel. De laatste vraag. Papieren boeken of e-readers? 

Interviewee: Papieren boeken. 

Interviewer: Dan wil jou vragen of er nog iets is waarover je het wilt hebben, wat je wilt delen? 

Interviewee: Ik denk dat ik, dat ik al mijn standpunten heb kunnen weergeven naar aanleiding van 

jou vragen. Dus ik wil het hier wel bij laten. 
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Interviewer: Oke. Dan wil ik jou ook heel erg bedanken. Kleine reminder nog dat deze recording 

enkel en alleen voor educatiedoeleinden wordt gebruikt. Enkel wordt gedeeld met mijn 

groepsgenoten en tutoren. Dankjewel voor je medewerking en dan ga ik nu de recording stoppen. 
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Interview Transcript 03 

Date: 24 June 2019 

Interviewer: Wiebe Audenaerd 

Interviewee: Participant 3 

_____________________________ 

Interviewer: Nou welkom ik zit hier met ***** te Utrecht. En.. Het consent form is zojuist getekend 

en Peter gaat er ook mee akkoord dat het wordt opgenomen. Kun je dat bevestigen? 

Interviewee: Ja ik ben mee akkoord. 

Interviewer: Top. Nou dan ga ik jou in de komende minuten ga ik jou een aantal vragen stellen en ik 

wil je vragen om die zo breed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Als je je niet comfortabel voelt 

met het het beantwoorden van een vraag hoef je dat natuurlijk niet te doen. Je kan het interview ten 

alle tijde stoppen. Ik vind het wel interessant vinden dat wanneer je het niet wilt antwoorden, dat je 

me dan verteld waarom. Maar ook dat hoeft natuurlijk niet. Als ik het straks ga hebben over lezen 

dan heb ik het voornamelijk over literatuur. Als ik het heb over manieren van lezen dan heb ik het 

over een papieren boek, over een elektronische manier van lezen met een e-ink scherm of een ander 

scherm. Maar dat zijn een beetje de termen die we gaan gebruiken. We beginnen we gewoon met 

wat simpele vragen. Wat is je leeftijd? 

Interviewee: 25 jaar. 

Interviewer: Ik zie staan gender, geslacht. Mogen man invullen neem ik aan? 

Interviewee: Ja 

Interviewer: En je huidige status in je leven: school, student, parttime werk, werk fulltime? 

Interviewee: Ik ben nog student. Studeer geneeskunde in mijn laatste jaar. 

Interviewer: Oké. Hé. Wanneer was het de laatste keer dat jij een boek heb gelezen? 

Interviewee: Nou dat was ook toen ik op vakantieging dat is ongeveer. Ik denk een maand geleden. 

Toen ging ik naar gran canaria.En ja daar heb ik wel een een leuk boek voor meegenomen. 

Interviewer: Oké. Hoe vaak lees jij ongeveer? 

Interviewee: Ja het is heel erg afhankelijk van hoeveel tijd ik heb. Heb het nu best wel druk met m'n 

studie waarvoor ik al best wel veel andere dingen moet lezen.Dus eeh... ik pak het er vooral van 

neem het er vooral van op het moment dat ik op vakantie ga en of of als ik bijvoorbeeld rustig in het 

park zit. 

Interviewer: Oké dus voornamelijk vakantie of rustig in het park. Zijn er ook wel eens andere situaties 

waarin je gaat lezen? 

Interviewee: Ja als ik in een vervoersmiddel zit.Waar ik zelf niet hoef te besturen dus bijvoorbeeld in 

de trein.Als ik niks voor een studie te doen heb dan kan ik ook wel eens lezen maar dan moet ik ook 

maar net een boek mee hebben.En verder nee daar hou je het wel een beetje op denk ik. Oké. 

Interviewer: Hoeveel tijd spendeer je dan als je leest? 

Interviewee: Ja net zoals ik net beschreef heel erg afhankelijk van de situatie dus in de trein ja zolang 

ik las ik in de trein zit dus dat kan soms wel zo kort zijn en dan denk ik vaak 1 kort hoofdstuk op.Als 
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dat in dat boek bij dat boek kan maar soms wil ik me juist dieper in zo'n boek zit en dan wil ik niet na 

een half uur alweer moeten stoppen dus dan dan kies ik voor als dat boek mee hebt dat ik dat op dat 

moment niet lezen want ik weet nog de korte tijd hebt.Maar bijvoorbeeld op vakantie ja dan kan ik 

rustig een dag als ik op het strand ligt bijvoorbeeld of erg lekker lopen in het park lopen te chillen en 

dan kan ik wel een paar keer achterelkaar lezen denk ik. 

Interviewer: Kijk. Ik hoor je nu een paar keer zeggen vakantie. Waarom Vakantie? 

Interviewee: Nou ja vakantieheb ik tijd. Want ja. Wat moet je anders een hele dag doen hè?En in het 

park ook, heb ik ook tijd en verder ben ik doordeweeks gewoon best wel druk met m'n studie.En 's 

avonds. Met vrienden of vriendinnen chillen, dan vind ik wat minder de tijd om een boek te lezen en 

ik hou er dus wel van om wat langer te kunnen lezen en niet elke keer maar korte stukjes dus toch 

vandaar voornamelijkvakantie want ja dan heb ik gewoon de tijd om om te lezen. 

Interviewer: Zie jij lezen meer als een. Opvulling van de tijd. Of plan je het ook echt? 

Interviewee: Nou als ik er zo over nadenk. Ik denk dat het meer ook op van de tijd. Want ik plan niet 

echt om te gaan lezen dan kijk ik plan om naar het park te gaan. En dan neem ik een boek mee. Maar 

ik plan niet: ik ga een boek lezen dus ik ga nu naar het park. Dus als je het zo vraagt en ik denk er nu 

over na. Dan. Ja ik denk dat ik het al meer plan. Wat zei je net? 

Interviewer: Plan je het in? 

Interviewee: Nee ik ben er dus niet in nee. Nee. Maar ik hou wel hou er wel rekening mee dus ik 

neem er wel vaak een boek mee. Als ik bijvoorbeeld in de trein zit. 

Interviewer: Zou je dat willen veranderen? 

Interviewee: Nou ik denk wel dat boeken lezen goed is voor je gewoon voor je ontwikkeling. Ja ik heb 

wel eens gehoord dat de top personen in in de bedrijfswereld en de zakenwereld die lezen er wel 

zo'n boek per week bij wijze van spreken zou vast wel ergens goed voor zijn is denk ik wel dat ik het 

meer zou moeten doen. En ik denk ook zeker als dat het beter is dan bijvoorbeeld tv kijken of een 

serie kijken. Dus ik denk van wel beter zou zijn om meer te lezen. En ook zeker voor mij 

woordenschat en met mijn dyslexie in de achtergrond is ja hoe meer ik lees wordt natuurlijk alleen 

maar in, daarin ook beter. 

Interviewer: Wat motiveert jou om te lezen? 

Interviewee: Nou ja ik heb net al een aantal punten genoemd dus ik heb gewoon vanaf het kind 

zwaarder dyslexie en ik merk gewoon dat het daar steeds meer overheen groei dus ik denk dat het 

lezen daar natuurlijk heel erg bij helpt.Verder vind ik het ook gewoon leuk om te lezenmaar dan 

moet ik er zelf wat ik net zei wel de tijd voor nemen en hebben.En dan kan ik wel helemaal opgaan in 

een in een in een leuk boek. Maar het kan ook als het als het boek me niet bevalt dan leg ik het ook 

heel snel aan de kant en dan zoek ik weer iets nieuws. ... Is dat antwoord op je vraag? 

Interviewer: Ja. Heeft het ook te maken met het genre van het boek? 

Interviewee: Ja ik denk wel dat ik sneller voor een bepaald genre kies dan dat ik voor een ander 

genre kies en ik denk dat het misschien ook wel een beetje als ik denk van welke films kijk je en 

welke boeken lees je en ik denk dat dat toch al dicht bij elkaar ligt dus het is toch wel een beetje een 

spannende boeken. Waar een twist in zit op het einde een bijvoorbeeld een thriller. Of ja ik zou dat 

eerder lezen dan dat ik nou een heel romantisch boek bijvoorbeeld zou lezen hè. 

Interviewer: En hoe kom jij aan je boeken jij die? Koop jij die? Of download je die? 

Interviewer: Vaak hoor je wel van vrienden die ook lezen wat voor boek ze gelezen hebbenen dan 

hou je elkaar wat je op de hoogte en vaak kun je dan. Ja als iemand een boek gekocht heeft en ik heb 

ook bijvoorbeeld net een boek uit die ik leuk vond.Ja dan kunnen we bijvoorbeeld ruilen of dat ik van 

iemand anders een boek kan lenen.Maar soms ja dan dan koop ik ook gewoon een boek. 

Interviewer: Dus. Jij spreekt geregeld over boeken met vrienden? 
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Interviewee: Nou, geregeld.. het wel als ik bijvoorbeeld weet. Kijk ik doe best wel lang met hun boek 

als ik niet de tijd er voor neemt dus bijvoorbeeld tijdens een paar drukke studie weken kan ik 

behoorlijk lang voordoen voordat ik een boek uit.Maar wanneer ik voornamelijk over het boek praat 

dan is het dan echt wel voordat ik op vakantie ga of ... Want dan heb je gewoon wat meer tijd en dan 

weet ik op dat moment wel welke boeken leuk zijn en dan kan ik daarna dat schrijft dan op in mijn 

mobiel. Kan ik daarna wel achterhalen wat ... Ja of ik nog een boek weet die leuk als ik 

gewoontussendoor een keer iets wil lezen. 

Interviewer: Oké. 

Interviewee: Maar ik vind het zonde om elke keer zelf een boek te kopen als je ook gewoon een 

beetje met elkaar kan ruilen.En ook nog eens een keer geprobeerd in de... Op het station heb je ook 

zo in ruil boek. Hoe noem je dat? een ruilboekenkast? Ja en dat hebben we ook hier bij ons in de 

straat maar daar had ik nog niet echt een leuk boek gezien om te ruilen. Maar dat soort dingen kijkt 

ik dan ook wel naar want op zich vind ik dat wel een goed concept. 

Interviewer: En als je dan praat met vrienden over boeken. Waar heb je het dan over? 

Interviewee: Eerst eerst vragen vaak naar. Als we het over hebben het al naar wat voor een boek 

hebt gelezen en ik heb wel het idee of met vrienden een beetje hetzelfde soort boeken lezen maar ik 

heb natuurlijk ook heel veel vrienden die niet lezen. Het is maar als ik dan met vrienden op over een 

boek ja. Dan willen we niet te uitgebreid praten want dan weet je waar het boek over gaat maar we 

kunnen wel ja we zeggen wel vaak vanuit heeft wel een vette winding op het einde. Of een iets wat 

je onverwacht zullen we maar zeggen in 1 keer... ja te weten komt en dat dan wekt wel meer 

interesse voor om dat boek gaan lezen als ik weet dat er een paar aparte wendingen in op boek te 

voorschijn komen zonder dat je het verwacht en ook al weten natuurlijk dat die er komen dan nog 

steeds als je het boek leest dan is het altijd onverwacht. Je zou denken namelijk dat ik zelf ook van 

nee dat moet je ook niet zeggen want dan weet je dat er komen er helemaal vol rare wendingen in. 

Maar dat merk ik in de in de praktijk merk ik dat niet. 

Interviewer: Hé. We hebben het nu de hele tijd over lezen van boeken. Maar wat voor format 

gebruik jij eigenlijk om te lezen? Wat voor manier van lezen? 

Interviewee: Vaak gewoon dus boeken. 

Interviewer: Als in? 

Interviewee: Papieren boeken. Omdat ik dat op 1 of andere manier nog wel een soort van prettig 

vindt, idyllisch vindt, want je hebt echt een boek in je handen.En je kan het doorbladeren en je ziet 

hoe ver je bent klinkt heel raar misschien maar.Je hebt echt een idee van. Ja dit is mijn boek en die 

kan ik een boek is dat wat gebruik je ook.En ik heb ook wel eens van een vriend zo'n e-reader. Of hoe 

noem jij het net? 

Interviewer: E-reader, dat is goed. 

Interviewee: E-reader gebruikt opzich is handig want als je op vakantie gaat dat scheelt enorm in de 

ruimte.Maar ik vind dat toch wel minder dan een gewoon een boek in je handen hebben. 

Interviewer: Hé en je zegt net dat je voornamelijk leest tijdens het reizen. Je geeft nu als ding aan, 

het is handig om een e-reader te hebben. 

Interviewee: Ja. 

Interviewer: Speelt mobiliteit ook een rol naar de naar de keuze die je maakt om te lezen. En wat je 

dan leest? 

Interviewee: Je bedoelt dan of ik het mee kan nemen. 

Interviewer: Bijvoorbeeld. 

Interviewee: Nou kijk je hebt gewoon ja een boek. Dat vind ik zelf denk niet super veel ruimte in 

beslag. Het is natuurlijk wel veel ruimte is te vergelijken met een e-reader. Maar. Het komt niet vaak 
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voor dat m'n tas zo vol ze wat ik denk. Kan dit boek niet meenemen als ik het wel gewild? Dus ik heb 

niet het ik heb nog niet echt het probleem gemerkt tenminste dat ik het zelf door had dat dat stil. 

Dus nee. 

Interviewer: En je zei dat je een keer een e-reader van een vriend had geleend. Kun je dat moment 

nog terughalen wanneer je voor het eerst dat apparaat hebt geleend. 

Interviewee: Ja ik ben samen met hem, hij wilde een e-reader en ben ik samen met hem naar de 

mediamarkt gegaan om of om daar naar te kijken. En dus ik heb zo'n ding ik heb ze allemaal goed 

kunnen bestuderen en daarna heeft hij heb ik gewoon een keer bij hem thuis. Gewoon een paar 

bladzijden is van een zelfhulpboek gelezen. En toen merkte ik wel nou dat is wel zo prettig laat 'k 

maar zeggen dat het scherm en het is wel. Het is fijner dan dat je op je mobiel zit waar dat ligt zo fel 

is dan ook als je als je 't wel donkere kamer heb je wat minder last van dan kun je je ogen. Maar ja 

het is toch het is toch geen boek of 1 of andere manier.Ik vind het lastig uit te leggen maar het is 

toch weer wat ik net zei dat je niet. Gewoon lekker doorheen bladert maar je schrijft gewoon naar 

beneden.Het is bij hem naar beneden schuiven. En ... Er staat wel onder welke bladzijde je bent 

maar. Ik heb er niet echt gevoel bij dan of je echt hoe ver in het boek zit. 

Interviewer: Dat is tactiliteit kunnen we dan zeggen. 

Interviewee: Wat bedoel je daar mee? 

Interviewer: Tactiliteit gaat over aanraken, gevoel. 

Interviewee: Ja ik denk wel dat dat een groot deel is. Want eigenlijk als ik ik moet zeggen het lijkt een 

e-reader is eigenlijk veel praktischer. In de meeste opzichten behalve is dat het dus het is puur 

gevoel inderdaad denk ik. Het tastbare ervan. 

Interviewer: Heb je enig idee waardoor dat komt? 

Interviewee: Ja ik denk omdat je d'r mee opgegroeid bent dan is je boek toen waren d'r gewoon 

boeken.Toen waren er nog geen e-readers. Ik denk dat je het gewoon dat het dat het een deel 

gewenning is. Maar het is ook denk ik ook gewoon. Op 1 of andere manier vind ik het boek ook nog 

wel een beetje omdat natuurlijk al heel iets heel ouds is vind ik het ook wel leuk om het zo te 

houden zoals het ooit bedoeld was of zo. 

Interviewer: Kun jij mij vertellen wat je zo.. wat je zo leuk vindt aan het lezen in een papieren boek? 

Interviewee: Het hangt af van wat voor boek je leest maar in het begin vaak bij een moeilijk boek heb 

ik altijd het idee van dan snap ik het niet goed. Dan snap ik het gewoon niet. En dan ben je aan het 

lezen en dan denk je nou weer wat heb ik nou gelezen heb ik al vaak. En ik merk gewoon dat hoe 

verder je in zo'n boek komt dat alles weer op z'n plek komt en dat je steeds meer ja gewoon steeds 

meer der inzit is om het begin de eerste paar bladzijden is of of hoofdstukken. Dan zit je gewoon nog 

niet in zo'n boek. En op een gegeven moment als je dus wat langere tijd om te lezen dan merk je 

gewoon dat je steeds meer keert in dat boek en aan het leuke daarvan is dat je eigenlijk tijdens dat 

je het leest ook een soort van voorstelling maakt in je eigen hoofd van nou wat er nou gebeurt. We 

hadden we eigenlijk een soort van ja je kijkt geen film maar je maakt er wel in je eigen hoofd de film 

van. En dat vind ik gewoon eigenlijk best wel mooi dat dat wij dat kunnen. Creëren voor onszelf dat 

wel gewoon zon een imagination hebben. Want ik denk als iemand anders dat boek leest, hele 

andere dingen ondanks dat er hetzelfde in staat hele andere dingen bij denkt of ziet. Dan ja tuurlijk 

de het hoofdverhaal en is wel hetzelfde maar ik zie de hoofdpersoon bijvoorbeeld als een heel ander 

persoon want als jij hetzelfde boek zou lezen. En dat vind ik vooral een bijzondere van een boek 

lezen en dan ja omdat het papier is. Heb ik net al uitgelegd. 

Interviewer: Denk je dat je hetzelfde gevoel zou hebben bij een e-reader? 

Interviewee: Nee. Voor dezelfde redenen als ik net zei dus dat je niet. Ja misschien dat je erin komt 

bedoel je? Toen wat ik net zei ja. Ik heb het niet. Zo lang geprobeerd dan zou ik dus een heel boek 
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moet lezen en kijken of ik hetzelfde het idee geeft ik denk eigenlijk dat het dat het er ook natuurlijk 

puur gewenning is wat ik net ook zei over een boek van je bent gewend om een boek te lezen dus 

daarom vind je leuk. Ik denk dat als ik nu 3 boeken met een e-reader lees dat ik het misschien dat we 

niet ik niet eens meer door haar zal ik die hierdoor in plaats van een boek links. Ik denk dat je wel tot 

hetzelfde zou moeten komen want op zich je leest natuurlijk, aan het lezen maakt dat je wat ik net 

zei dat je het je kan verbeelden. Dus ik denk inderdaad dat het niet uiteindelijk niet uitmaakt als je 

maar gewoon gewend raakt.. 

Interviewer: Oké. Kun je mij vertellen wat je minder leuk vindt aan een papieren boek. 

Interviewee: Nou moet ik de vergelijking niet tot een e-reader maar ook gewoon wat ik minder leuk 

vindt aan een boek? 

Interviewer: Papieren boek zichzelf. 

Interviewee: Oké. Ja als ik er geen tijd en steek en ik korte dingen lees.Dan merk je gewoon dat je het 

niet leuk vindt.Boek ja het kan helemaal kapot gaan je tas.Die is heel praktisch.Of dat je je weer een 

banaan in je tas of zit en je hele boek. Verpest is.Je kan natuurlijk vergeten op het moment dat je 

wat we kunnen lezen. Dat is natuurlijk minder omdat je het niet altijd bij je hebt. En ja. Zijn er nog 

meer nadelen. Ja je kunt kopen. Als je een nieuw boek kopen kost toch al behoorlijk wat geld. Terwijl 

als je bijvoorbeeld een hebben zij het in principe kunnen downloaden. 

Interviewer: Beïnvloedt de prijs jouw motivatie om te lezen. 

Interviewee: Nou ik denk het niet omdat. Ten eerste. Je niet alle boeken zelf koopt. Dus dat kan je of 

lenen of? Ruilen of? En? Zijn niet dermate veel boeken voor je dat heel erg kostenpost van is. 

Interviewer: Oké. 

Interviewee: Tenminste ik denk als je een e-reader zou kopen.Dat je wat ik wel een paar jaar bezig 

ben voordat ik dat terugverdienen in een boek of zo. 

Interviewer: Want hoeveel euro zou jij willen uitgeven aan een boek? Een papieren boek. 

Interviewee: Nou dat is heel verschillend ja je hebt ook boeken van 15 euro maar je hebt ook boeken 

van 35 euro.Ik denk hoe meer geld ik aan een boek zou willen uitgeven moet ik wel echt gewoon 

goeie verhalen gehoord hebben maar aan de andere kant als die goeie verhalen van een boek heb 

gehoord dan heeft vast iemand 'm ook mijn omgeving. 

Interviewer: Dus. 

Interviewee: Ja. Ik denk echt een goed boek zou ik nog wel 25 euro uitgeven maar.Zou het dan liever 

via een andere weg of tweedehands? 

Interviewer: En de andere weg zou dan zijn? 

Interviewee: Of lenen. 

Interviewer: En hoeveel zou jij willen investeren in elektronisch lezen? 

Interviewee: Ja ik ben wel de mediamarkt geweest ik weet wat ik prijzen over ging. Maar volgens mij 

is ie hier iets van 150-200.Ja ik denk als ik gewoon net op dat punt kwam dat ik gewoon meer tijd in 

gaan steken om weer te lezen in plaats van de 400 kijken bijvoorbeeld een boek te gaan lezen ook 's 

avonds.Ik denk dat ik dan prima geld erin wil investeren omdat ook gewoon.Uiteindelijk makkelijker 

is. 

Interviewer: Denk je dat je meer gaat lezen als je een e-reader hebt? 

Interviewee: Ja dat weet ik niet ik zit net te verkondigen wilde ik eigenlijk heel erg voor een boek 

ben. Maar het maakt dingen wel makkelijker.Als je een e-reader hebt want je hoeft niet naar de 

winkel te gaan om een boek te kopen. Je hoeft niet dat mensen het een met mensen te spreken om 

te ruilen of te lenen.En je hebt gewoon al dat dingen ja is toch wel makkelijker mee te nemen dan 

een boek niet dat ik ooit geen boeken mee niet meeneem omdat ik geen ruimte had. Ik zou het niet 

weten. 
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Interviewer: Misschien. Je noemde net al wat voordeel waarom jij e-reader leuk vindt. Heb je nog 

meer redenen? 

Interviewee: Van? 

Interviewer: Waarom jij voor e-reader zou gaan. 

Interviewee: Ja het is praktisch oogpunt allemaal die ik net zei dus dat het neemt minder ruimte in.Je 

hoeft niet naar de winkel een boek te kopen. In principe zou je het gratis kunnen downloaden want 

het is niet helemaal de bedoeling is van het moet ook moeten kopen natuurlijk een e book. Maar je 

zou het gratis kunnen downloaden. Als je bij de beschikking tot heel veel boeken dan. Ja en op als je 

toch op reis gaat en je gaat het langer dan 2 boeken nemen inderdaad wel wat meer ruimte in dan 

een e-reader. 

Interviewer: Wat zijn de dingen die je niet leuk vindt aan e-reading? 

Interviewee: Dat het dus niet dat je het dus niet vast hebt. Dat je niet in kan bladeren dat je niet ziet 

hoe ver je bent dat het op dat. Het kan ook laat maar zeggen de accu kan ook opgaan. Ze moet daar 

wel weten, het is wel een soort van mobile device.Dus lezen het leuke van lezen in een boek is 

gewoon dat je jezelf kwijt raakt in het boekmaar met een e reader ben je in principe kun je ook nog 

verbonden zijn met internet.Snap je dus dat is ook wel weer het leuke van lezen juist leuk is om 

ergens in een park te zitten er gewoon lekker te lezen en lekker al het alle mobile devices van je af te 

zetten maken met een e reader alsof ze niet verbonden zijn met internet natuurlijk het is wel weer 

een device enje kan ook weer andere dingen doen zoals spelletjes en zowat.Ja wat dan toch wel 

weer niet de bedoeling is dan eigenlijk. 

Interviewer: Wat betekent e-reading voor jou? 

Interviewee: Wat betekent e-reading? 

Interviewer: Ja. 

Interviewee: Nou dat je een boek leest. Oké. 

Interviewer: Maar ik krijgt dan geen gevoel bij of een ideologisch beeld of? 

Interviewee: Ik krijg je dus geen gevoel bij nee. En daarom zou ik minder snel omdat het mij niet 

meteen denken van uit dat trekt me aan of zo.Ik kijk weer de hele tijd naar een scherm en je hebt 

niet op papier je handje bladert niet door dus het is gewoon. Ik kijk nu misschien eerder af kerend op 

terug maar aan de hand van het interview heb misschien wel het idee dat het natuurlijk ook best wel 

veel positieve kanten heeft.Ik denk dat het zeker het overwegen waard blijft.Maar ik denk dat de 

positieve kanten van die ik net over een boek heb gezegd het nog niet ontneemt van mij. 

Interviewer: Ervaar jij wel eens discomfort tijdens het lezen. 

Interviewee: Ja. Als je last hebt van je nek of als je het boek vast moet houden hebben over jouw 

hoofd of te bladeren. Het is altijd als je ligt ergens in dit boek te lezen dat het lastig is met de 

bladeren omklappen. Dat is het boek weer goed moet houden. Ja. Het is niet altijd even…. handig. 

Interviewer: Oké. Zou dat handiger kunnen? 

Interviewee: Ja van bladeren heb je geen last van als je een e-reader hebt. … Ja soms denk je dat 

eigenlijk een hele opstelling moeten maken zodat het boek voor je hoofd blijft hangen als je ligt 

maar. Ja dan moet je dat ook weer meenemen dus ik weet niet of je dat uiteindelijk handen 

gemaakt. Maar het zou wel handig zijn als het gewoon zo, het blijft zoals je wilt. Dat die dichtklapt. 

Interviewer: Hé en ben jij of voel jij beïnvloed? Op een positieve of negatieve manier. Voel jij je 

beïnvloed door de grootte van het boek? 

Interviewee: Ja ik zou eerder een dikker boek kiezen als ik weet dat ik bijvoorbeeld in 2 weken op 

vakantie gaan.Ik zou nooit een heel dik boek denk ik zo snel meenemen naar,.. in de trein.Als ik weet 

wat ik wat korter kon lezen of als ik gewoon weet wat ik over een langere periode wat minder tijd 

heb. Zou ik denk ik sneller voor een kort kleiner boek gaan. Tenmiste minder bladzijde is. 
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Interviewer: Hé en wanneer zou jij een boek kopen en wanneer zou jij een boek huren? 

Interviewee: Aan de andere kant het is ook leuk natuurlijk als je het heeft ook want als je je huis een 

leuke boekenkast of een boekenverzameling hè kijk ik heb het niet op m'n kamer staan maar hij is 

later als ik dan in van die huizen kom. Anders vind ik het ook wel mooi om soms van die mooie 

boekenkast zien met echt mooie boeken. Mooie edities. En daar ben ik zeker voor ook om gewoon 

boeken te blijven kopen. Maar. Ik denk als ik meer geneigd ben omdat ik denk dit is echt het 

perfecte boeken lager zijn dan zou ik het eerder kopen en ik denk als ik hoor van mensen uit dit was 

wel een leuk boek ja ik zou het wel aanraden maar zelfmisschien op dat moment iets minder van 

overtuigd ben zou ik het eerder lenen.Maar ik heb ook wel eens zo een goed boek van iemand 

geleend,dat ik het daarna gekocht heb. 

Interviewer: Hé en hoorde je zeggen over de boekenkast? Voel jij een bepaalde mate van sociale? 

Sociale mengeling als het gaat om om om lezen. …. Sociale invloeden. 

Interviewee: Ja ik zou niet een boekenkast in m'n kamer zetten zodat andere mensen zien kijk hij 

heeft veel boeken gelezen dat is het niet ik vind het gewoon zelf. Mooi. Gewoon als aanvulling van 

zo'n kamer om gewoon te zien nakijken kijken allemaal mooie boeken die je ook weer. Ook kan 

uitlenen als als als ik moet dat wil maar dat je gewoon ook gewoon zoiets van ik allemaal gelezen en 

misschien is d'r zit er wel in het sociaal aspect bij.Maar ik denk niet dat dat ’t hoeft.Ik vind het mooi 

vindt om zo’n boekenkast te hebben.Ik vind het altijd gewoon wat hebben als je zo mooie 

boekenkast en misschien wel sociaal aspect. 

Interviewer: Als je 2 boeken ziet staan de ene een papieren boek en de andere een e-book. De 1 is 

goedkoper dan de ander. Zou je dan gaan voor de goedkoopste? Of alsnog voor jouw manier van 

lezen. 

Interviewee: Ik denk voor mijn manier van lezen. Maar. Na het interview denk ik misschien dat ik nog 

een keer een e-reader wil uit proberen.Maar dan zou ik die dus niet meteen kopenmaar gewoon een 

heel boek willen lezen met enig idee van iemand anders. Kijken of dat bevalt. Nu zou ik nog steeds 

een boek kiezen. 

Interviewer: Je nou terugkijkend op dit interview. Wat zijn de hoofdredenen dat jij kiest voor een 

papieren boek. 

Interviewee: Nou je kan. Je hebt het gewoon vast het is iets tastbaars. Je? Heb je kan in je kast zetten 

en dan denk ik heb ik gelezen en kun je nog een keer pakken ze zegt tastbaar het is het is ziet er 

mooi uit je op de kaft. Het heeft ook iets met gevoel te maken van de bladzijdes omslaan. En zijn een 

boekenlegger er tussen doen bij wijze van spreken om te kijken hoe vrij bent en. Het is inderdaad 

ook wel leuk als je gewoon ziet dat je een boek een beetje gebruikte kijken niet zoals ik zei dat het 

hem wel met een banaan verpulverd in je tas. Maar ik denk dat dat wel voor zijn een boek. Oké. 

Interviewer: Denk je dat je daar de komende 5 jaar bij blijft? 

Interviewee: Nou ik. Ik denk door dit interview denk ik wel weer iets meer van moet ik een keer een 

e-book uitproberen. Maar aan de andere kant zou dat ook wel verwerpen want ik de hele tijd zeg 

maar om de positieve deden positieve dingen van een boek enzo. Positief zijn, maar ik sta er wel 

voor open om dingen uit te proberen. 

Interviewer: En als je moet d als je jouw manier van lezen moet delen aan bijvoorbeeld vrienden, wat 

zou je ze vertellen? … 

…. 

Interviewer: Dus jouw manier van lezen, een papieren boek. Als jij zou moeten delen waarom je dat 

doet, wat zou je ze dan vertellen? 

Interviewee: Ja, ik denk gewoon in het algemeen wat ik zei over boeken lezen dat het gewoon. Ja, 

toch wel een soort van verrijking is, je gaat je kan toch jezelf helemaal de vrije loop laten ondanks 
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dat het boek natuurlijk geschreven is en het is natuurlijk wel een bepaald verhaal.Je kan je wel 

helemaal in je hoofd gewoon hele andere gewoon helemaal inleven in zo’n boek waardoor het…Ja, 

ik denk dat dat wel gewoon bevorderlijk is voor gewoon je manier van denken. En ik denk dat dat 

wel een van de belangrijke dingen is. En ook, veel lezen heeft natuurlijk ook gewoon qua goed effect 

op ja je woordenschat, hoe je woorden gebruikt, al dat soort dingen. Met name dan ook voor mij. 

Interviewer: Met het mes op tafel, de laatste vraag: Boeken of elektronisch lezen? 

Interviewee: Ik heb. Ik kies nu nog voor boeken. Maar ik zeg er wel nog bij… 

Interviewer: Oke, dan echt de allerlaatste vraag, is er nog iets wat jij met mij wilt delen los van deze 

vragen. 

Interviewee: Ik ben wel benieuwd naar wat je zelf doet. 

Interviewer: Goede vraag, nee ik lees tegenwoordig alleen maar papieren boeken. Zal ik je na het 

interview van alles over vertellen waarom ik dat doe. Dan wil ik jou bedanken voor je tijd en voor het 

participeren in het interview. Dan wil ik je alleen nog herinneren aan het feit dat deze recording 

enkel gebruikt wordt voor educatieve doeleinden, alleen mijn teamgenoten en mijn lectoren gaan 

dit kunnen beluisteren. Dus dankjewel. En dan ga ik nu de recording stoppen. 
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Interview Transcript 01 
Date: 24 May 2019 
 
Interviewer: Roger (R) 
Interviewee: Shao Jun (SJ) 

         Master Program - Industrial Design TU/e 
         Taiwanese Student  
_____________________________ 
 
00:02:  
(R) Okay, 我要从讲这个部分，不好意思 
 
00:05:  
(R) Hi Shao Jun, thank you for the time for this interview 
 
00:12:  
(R) I’m Roger, from the Department of Industrial Design 
 
00:15: 
(R) So my group and I are working on a research assignment on books research 
books reading books 
 
00.24:  
(R) In the sense that, reading books more towards novels, fictional non-fictional 
biography and so forth 
 
00:30:  
(R) There are some reading materials that are not included, they are like web content, 
new articles, scientific or academic papers. These are not part of our research okay  
 
00:37:  
(R) Okay so hence the purpose of this interview is to find out new insights from your 
personal experience on reading books 
 
00:49:  
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(R) Lastly is not a test so you can feel free to answer them freely, there’s no right or 
wrong answer 
 
00:53:  
(R) Okay so maybe you can share a bit about yourself 
  
00:58:  
(SJ) Yeah I’m Shao Jun yeah so tell you something about books or just something 
else? 
 
01:05:  
(R) You can just briefly maybe how old are you? 
 
01:10:  
(SJ) Yeah, I’m 23 years old 23 okay 
 
01:11:  
(R) Are you currently studying are you… 
 
01:14:  
(SJ) Yup studying Industrial Design okay… 
 
01:15:  
(SJ) I’m quite fond of arts or crafts *laugh* 
 
01:24:  
(R) So are you originally from here? You’re from elsewhere right? 
 
01:30:  
(R) You’re from Taiwan right? 
 
01:33:  
(SJ) Yeah I’m from Taiwan, Taipei… 
 
01:45:  
(R) Maybe for the start, when was the last time you read a book? 
 
01:50:  
(SJ) Two weeks ago. Yeah two weeks ago 
 
01:53: 
(R) Two weeks ago? 
 
01:54: 
(SJ) Two three... 
 
01:55: 
(R) Ah okay… erm how often did you read books? 

65 



 
01:59:  
(SJ) How often? (R) Yeah just an estimate... 
 
02:01:  
(SJ) Yeah, I think.. a book a month.. approximate.. yeah sometimes takes 1 or 2 
months to read one.. 
 
02:13:  
(R)  Oh so about…  
 
02:18:  
(SJ) Yeah this much of book *demonstrate thickness with finger* it might be…  
 
02:24:  
(R)  Hmm, so how much time do spend reading a book usually? 
 
02:28:  
(SJ) You mean daily or? 
 
02:33:  
(R) Like you start reading a book, how much time you spend reading maybe a 
particular chapter or how much time you assigned for yourself to read… 
 
02:38:  
(SJ) By reading, I would spend like up to 2 or 3 hours…  
 
03:00:  
(R) What kind of environment would you read at?  
 
03:03:  
(SJ) Mostly in my bed…  
(R)  Oh why is that so? 
 
03:10:  
(SJ) If you feel sleepy about the context you can sleep… 
 
03:14:  
(R)  So you prefer to read on your bed? 
 
03:18:  
(SJ) Ya or outside on the bench… 
 
03:23:  
(R)  So why did you pick outdoor?  
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03:25:  
(SJ) You mean the place?  
(R)  Ya, why did you choose outdoor? 
 
03:33:  
(SJ) Just want to try another kind of experience  
 
03:39:  
(R) Could you tell me more about the experience? The outdoor experience you 
mentioned… 
 
03:47:  
(SJ) Yup.. like you seat at the side of the river and can’t worrying about the book?? 
and you can see the things moving?? 
 
04:11:  
(R) Based on yourself is there a certain time you feel is more motivating to read?  
(R)  Like err.. how to explain.. is like more motivating to read…  
 
04:23:  
(SJ)  Like what kind of time?  
 
04:30:  
(R)  Like based on yourself…  
(SJ)  Yeah…  
(R)  Is there a time you feel that it’s a good time to read.. like I don’t know.. based on 
your preference  
 
04:43:  
(R)  Could it be the morning Could it be the afternoon? Yeah so what kind of time or 
you find more motivating to read? 
 
04:50:  
(SJ) Ya… like is quite interesting for me because I have a kind of like sensitive.. 
sensitive circle. Like sometimes I will be very practical like doing a project but 
sometimes I feel very emotional sensitive.. in that mood I would just read 
  
05:18:  
(R) So is more towards depending on your…  
(SJ) Mood  
 
05:20:  
(R) Mood okay… so is it a happy mood? Or is it a mood… maybe a… 
 
05:26 :  
(SJ) A mood that rather sad…  
(R) Rather sad you like to read?  
(SJ) Yeah... 
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05:30:  
(R) Why is that so a sad mood to read?  
 
05:34:  
(SJ) I think because when you are negative, you are more creative.. because if you 
are just happy you’re just fooling around..  
 
05:51:  
(R) Is there any genre of books that you usually read? It can be any language..  
 
06:05:  
(SJ) Like.. how to say.. 武侠？ 
 
06:08:  
(R) Aah, okay martial..  
(SJ)  Yeah martial..  
(R)  Like martial arts kinda of  
(SJ)  Yeah yeah… 
 
06:12:  
(R) So more towards action.. action novels?  
(SJ) Yeah actions..  
 
06:20: 
(SJ)  When I grew older, I prefer like philosophical..  
(R) Ahh..  
(SJ) I read this book call “Invisible City” by Italo Calvino 
 
06:40: 
(R)  So why did you pick philosophical genre when you grow older? 
 
06:47: 
(SJ)  Because.. because.. you don’t want to pursue something that is very 
entertaining. You want to pursue some kind of peace. 
 
07:09: 
(R)  Okay.. do you remember how you get your books? 
 
07:11: 
(SJ)  How?  
(R)  Yes, like did you buy them or borrow it?  
(SJ)  Aah huh..  I borrow it from the library or from my friends.  
 
07:23: 
(R)  So you usually borrow from your friends or library..  
(SJ)  Yeah…  
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07:37: 
(R)  Did you remember what kind of book format you read usually? 
Is it like paper? Is it like electronic? 
 
(SJ)  Mostly paper…  
(R)  Mostly paper okay…  
 
07:44: 
(R)  So how long have you been reading through paper format? 
 
(SJ)  How long? Since child..  
(R)  So you usually read more on paper format? 
 
08:03:  
(SJ)  Yeah actually I don’t do it digital… 
 
08:08:  
(R)  Have you thought of other options? Like digital? Have you considered this 
option? 
 
08:14:  
(SJ)  No, I like book more.  
(R)  So you prefer paper book..  
(SJ)  Yeah… 
 
08:18:  
(R)  Is that a reason so? Could you explain why you prefer paper book more? 
 
08:29:   
(SJ)  Because is easier to read.. yeah… digital mostly on the laptop you can’t read like 
this *demonstrate posture*  
 
08:44:   
(R)  Okay, let’s say if you have a e-reading device, let say could be a tablet, could be 
a e-ink reader, those kind of kindle reader.. let’s not talk about laptop or desktop.. 
just focus on a tablet or e-ink reader.. would you considered this option to read? 
 
09:08:   
(SJ)  No *shook head*  
(R)  Still not? 
 
(SJ)  Yeah because I think the essential part of reading book is.. like the ink and the 
graphic design.. so is hard to see this in a electronic device.  
 
09:35: 
(R)  Could you recall the moment when you like receive a book.. a paper book and 
how do you feel about it? 
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09:55: 
(R)  Like to you feel happy? Or maybe you feel inspired? So what do you usually feel? 
 
10:09: 
(SJ)  I remember last time I brought a book for a friend.. so I bought it it takes me 
months to get that book because is handmade 
 
10:26: 
(SJ)  I kinda cherish.. is hard to get this book.. very… how to say… 珍惜 
 
10:39: 
(R)  Hmm okay, precious! 
 
10:47:  
(R)  So why did you feel is like so precious? 
So why.. what makes you feel this book.. paper book have to be cherish?  
Is there like a emotional value to it? 
 
11:01: 
(SJ)  Yeah… I have to send it to someone.. I have to carefully protect it also is 
handmade and it takes a long time. 
 
11:13: 
(R)  Okay, do you usually take good care of your books.. your own books? 
 
11:16: 
(SJ)  Nope *laugh* Only gifts for someone..  
(R)  So you don’t.. you usually meant it for gifts..  
(SJ)  Yeah..  
 
11:39:  
(R)  How do you feel about your current way of reading.. like through paper.. 
现在读书的方面.. like how to feel about your current way of reading  
  
11:57 
(SJ)  Current? Compare to when I’m young? 
 
12:04: 
(R)  Is there like.. is there any ways you can improve your reading experience like 
paper.. since you mentioned you read paper books right? 
 
12:11: 
(SJ)  Uh-huh.. (vocal acknowledge) 
(R)  Is there anyway that you can improve your reading experience…  
(SJ)  Uh-huh.. (vocal acknowledge) 
(R)  Like maybe the book can be printed larger.. or maybe the size of the font can be 
bigger or the paper texture makes a different? So how do you feel about that? 
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12:54: 
(SJ)  *reaches for a book in his bag* 
this kind of book.. like I don’t know how to say.. like some would just like this 
*demonstrate the book flipping back by itself* 
 
13:04: 
(SJ)  This is very annoying… 
Okay I get what you meant… 
(R)  Like it keeps spring and have to folding it back 
(SJ)  So if is like this… I have use my hand to hold it back.. 
*still demonstrating* 
 
13:27: 
(R)  So is there any way how you resolve this? 
 (SJ)  I put my phone over here.. but it will be cover…  
*demonstrating* 
 
 
13:50: 
(R)  Since you mentioned.. you usually read paperbook right? 
Maybe I just change to electronic reading for a moment.. could you tell me what is 
the first that comes to your mind in e-reading like electronic reading like tablet or 
smartphone, e-ink reader but not laptop or desktop.. so what is the first thing that 
comes to your mind when I mentioned e-reading… 
 
14:20: 
(SJ)  Urban 
(R)  Why is that so? 
(SJ)  Is like when you at a subway.. seeing people holding this devices...(???) 
(SJ)  Lights.. lights of the screen (???)  
 
(R)  So.. is there anything else?  
 
14:56: 
(SJ)  Cyborg *laugh* 
(R)  Cyborg? So what makes you feel this devices are so cyborg, like science-fiction? 
 
15:08 
(SJ)  Ya.. because is like a integration of your body.. 
 
15:35: 
(R)  Okay… you mentioned you picked up books from the library or from your friends 
right?  
(SJ)  Uh-mm (vocal acknowledge) 
(R)  Could you describe why you choose library or friends? 
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15:35: 
(SJ)  Because I can save money…  
(R)  Okay so is more about the money.. the price.. okay.. 
 
15:50: 
(SJ)  When I borrow from friends… usually when I borrow from my friends they will 
recommend it.. and so I will be more like adopted to read the book because 
someone told is very good.  
 
16:13: 
(R)  So does the price of a book matters to you? 
(SJ)  Yes 
(R)  Why is that so? Beside saving money, is there any factor to it? 
(SJ)  Factors? If I’m going to.. 收藏 
 
16:37 
(R)  Aah.. collect! 
(SJ)  Yeah.. if I’m going to collect, the prices matter.. if is higher in price I would more 
likely to get because of is value.. 
 
16:50: 
(R)  So the price is higher, you want to collect it? 
(SJ)  Yeah 
 
16:55: 
(R)  So the other way round? 
(SJ)  Yeah just like this *show book* (a mandarin book about programming) 
(R)  So you prefer to collect books that has very nice value to it? 
(SJ)  Ya not only the value, because of the prints and design…  
 
17:16: 
(R)  So can you tell me how much you willing to pay for that kind of book? 
 
17:23: 
(SJ)  In euros? 
(R)  Ya could be  
 
17:30: 
(SJ)  I think… 
(R)  Estimation.. 
(SJ)  50.. maximum 
 
17:43: 
(R) Okay.. does the size of the book influence the way of your reading? 
(R)  Like.. could it influence your daily reading behaviour? 
  
17:56: 
(SJ) Like.. if the book is bigger that this.. maybe A4 is hard to carry it so I won’t carry 
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it… I will put it at home. But like this kind of book (???) B4? Is better to carry the 
book if I want to read. 
 
18:29: 
(R)  Why does a smaller size plays a important role in reading? 
 
18:36: 
(SJ) Easier to take… portable.. easier to hold.. with one hand. 
 
 
18:54:  
(R)  Did you find yourself experiencing discomfort when reading? 
Because you mentioned you reading on paper books right? 
 
19:00 
(SJ)  Yup 
(R)  So when reading paper books.. your environment have to be bright enough to 
read.. which are the times that you find discomfort to read? 
 
19:21 
(R)  Maybe not really discomfort.. experiencing difficulties in reading.. one example I 
mentioned is light.. I think there are more examples.. for reading paper books any 
other more discomfort or difficulties 
 
19:52: 
(SJ)  I think.. the fonts.. the size of the fonts.. 
 
20:17: 
(R)  The size of the font? 
(SJ)  Yup 
(R)  So what makes you think the size of the font is an important factor? 
 
20:24: 
(SJ)  Because I haven’t.. didn’t use digital, sometimes the font is too small to read.. 
you can’t adjust it in paper book. 
 
20:57: 
(R)  What is your take on books storage? You mentioned you collect books right? 
So between collecting physical books and collecting digital books, what is your 
thoughts about it?  
 
21:12: 
(SJ)  Thoughts? 
(R)  What is your opinion between both?  
 
21:22: 
(SJ)  If is digital I don’t want to collect it at all.. 
(R)  You don’t want to collect digital books? 
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21:28 
(SJ)  Ya.. I only mainly use for documenting.. is just like buying albums rather than 
listening on Spotify.. downloading it. 
 
 
21:43: 
(R)  So for physical? 
 
21:47: 
(SJ)  Yeah.. the object itself.  
 
22:04: 
(R)  Okay.. maybe I swap it around. Let’s say you’re given the option to read on a 
tablet, smartphone or e-ink reader. How much would you willing to invest on books, 
on buying e-books on your electronic reader? 
 
22:27: 
(SJ)  You mean how many money? 
(R)  Yup 
 
22:33: 
(R)  How much would you willing to buy books? 
(SJ)  E-books? 
(R)  Yup E-books.. if you own a e-reader, or tablet with a e-book app.. 
 
22:45: 
(SJ)  I think… not more than 10 euros 
(R)  Not more than 10 euros? 
 
22:55: 
(R)  Is there.. why is that so? 
(SJ)  Because if is a physical book I willing to spend a bit more 
 
23:07: 
(R)  So the material between physical and digital makes the difference? 
(SJ)  Yup… 
(R)  In price as well?  
(SJ)  Yup…  
 
23:18: 
(SJ)  That is quite interesting because the knowledge it contain is the same but I 
willing to pay more for a physical book... 
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23:46 
(R)  Can you list me some things you consider when you’re buying a book? It could be 
e-book or a physical book.. what are some factors that you considered when you 
buying a book  
 
24:01: 
(R)  You mentioned one is price.. is there any other factors that you considered? 
 
24:12: 
(SJ)  Yeah.. there is people that I admire.. 
(R)  Anything else? 
(SJ)  Recommendation.. the design and if I have enough money… 
 
24:38: 
(R)  So, the price.. if you like the particular author.. recommendation.. design  
(SJ)  Yup… 
 
24:57: 
(R)  Okay, I’m gonna shift some question to a different aspect now  
 
25:02: 
(R)  What do you think in your personal opinion how is reading influence the society? 
 
25:23: 
(SJ)  It create trend… 
(R)  Trend? Why is that so? 
 
25:29: 
(SJ)  It transform concept from books.. many monumental events and history by 
books.. 
 
25:57: 
(R)  Have you discussed or share any books you read before with other people? 
 
26:02: 
(SJ)  Yup.. 
(R)  Why is that so? 
(SJ)  Because is inspiring.. like the “Invisible City” 
(R)  You recommend the title “Invisible City” to your friends.. 
(SJ)  Yeah... 
 
 26:20: 
(R)  So have you share your method of reading like you’re.. you like paper books.. 
(SJ)  Yup.. 
(R)  Have you ever share this method of reading to people? Like you should buy a 
paper book but not e-book.. 
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26:37: 
(SJ)  I haven’t tried it…but if someone ask me I would say buy a physical book..  
(R)  So you would recommend him to buy a physical book compared to a e-book? 
(SJ)  Yeah… 
(R)  Why is that so? 
 
26:55: 
(SJ)  Because I like to hold things… that is weird.. 
(R)  Maybe could you share with him.. how would you describe the feeling?  
  
27:08: 
(R)  Maybe.. e-book is cheaper but he doesn’t know how to get the feeling of physical 
book.. so how would you describe the feeling to him 
 
27:27: 
(SJ)  Hmm.. warm? You can smell it.. the smell of the paper. 
(SJ)  But if is environmental protection.. I would recommend e-book instead. 
 
28:04: 
(R)  Okay just a couple of more question before I wrap everything up. Looking back 
could you summarize in a few words why do you choose to read on paper books? 
 
28:19: 
(R)  Just list or emphasize some factors that are very important to you… 
 
28:28: 
(SJ)  Weight..  
(R)  Could you explain why the weight? Why is weight important to you? 
(SJ)  Because I feel like the information inside it holds  
 
29:03: 
(R)  Okay.. is there any other factors that you considered? 
 
29:15: 
(SJ)  Oh and also like the book if have been read.. like people they will leave some 
marks on it.. you will wonder why is this their choice of book.. you can also think why 
he put the mark down here… why is there a stain here… 
 
29:59: 
(R)  There are some people who have negative impression on e-reading, like tablet or 
e-reader but there are some people who don’t... some people likes e-reading. What 
is your opinion for both? 
 
30:20: 
(SJ)  I think it has its pros and cons… 
(R)  Could you list those pros and cons from your opinion? 
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30:35: 
(SJ)  For instance, for the e-book the pro is lighter, it cost less to buy a e-book, you 
can adjust the reading.. like the brightness and fonts  
(SJ)  The cons is… just like is the reverse of the pros, you can’t feel it (physically) 
 
31:26: 
(R)  Okay, lastly do you think you’ll be sticking on to your choice of reading physical 
books in the next 5 to 10 years? 
 
31:33: 
(SJ)  I think… I won’t stick to it  
(R)  Why is that so? 
(SJ)  If you don’t follow the trend, you will be feeling old.. 
 
31:50: 
(R)  So you will consider to start shifting to e-reader  
(SJ)  I would try… 
(R)  Maybe could you explain how would you approach e-reading for the start? 
 
32:05: 
(R)  Since you have been reading physical book, how would you get started with 
e-reading? 
 
32:19 
(SJ)  Borrow e-reading from the centers? And… yeah because I’m not going to buy a 
new one because I don’t know if is good for me… 
(R)  So you like to try it out before you get started on to it? 
(SJ)  Yeah… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  

77 



 

 
        Legend: Questions  

 
   Usability 

Location of Usage 
Price 

Motivation 
User Emotions 
Time Duration 

 
Remote Interview Transcript 02 
Date: 01 June 2019 
 
Interviewer: Roger (R) 
Interviewee: Calvin Ho (C) 

        Singapore Entrepreneur in 3D Printing/Prototyping  
         Studied Product Design (diploma studies) 
_____________________________ 
 
00:28:  
(R) Hi Calvin! 
(C) Hello 
(R) Thank you for taking the time for this interview 
 
00:37:  
(R) Yeah so as we discussed earlier the purpose of this interview is to find out the 
experience on personal… personal experience on reading  
 
00:46:  
(R) So when I refer reading which means only on books.. which means that novels, 
fiction or non-fictional materials or biography and so forth..  
 
00:58:  
(R) So there are a few reading materials that are not included such as news, web 
content, academic or scientific papers.. so our research study just focusing mainly on 
books  
(C) Hmm, okay 
 
01:06: 
(R) So lastly this is not a test so feel free to answer the question freely, there are no 
right or wrong answers 
 
01:16:  
(R) Okay so erm, maybe for the start.. could you tell me something about yourself like 
your age.. where are you at currently.. working or studying 
 
01:24:  
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(C) I’m Calvin from Singapore, I’m 25 this year.. I’m a industrial designer.. recently 
start my own business in prototyping and 3D printing  
 
01:41:  
(R) Okay so could you maybe describe more about your 3D printing career? 
 
01:46:  
(C) So.. 3D printing.. I’ve been doing 3D printing since like 6 years.. I’m from product 
and industrial design from polytechnic.. 
 
01:54: 
(C) And.. kind of.. happen by chance that I started working with 3D printers with my 
boss.. then fast forward six years later it comes to a point I realized that.. how do I 
say.. 
 
02:11: 
(C) When I was a student nobody would help me with prototyping.. and since I like 
prototyping I decided to help others with that.. that’s why I’m in this right now.. and 
3D printers have gotten better and better over the years and is also very fun every 
project is different 
 
02:37: 
(R) Nice.. okay ehm.. when was the last time you read a book? 
(C) Ermm.. book.. yesterday actually… I read very soon?? 
 
02:48 
(R) Yesterday.. so the last time you read a book was yesterday?! 
(C) Yes.. it was the “Art of Thinking Clearly” 
 
02:58 
(R) So.. how often do you usually read books? 
(C) Ermm… I try to read one book a month but usually I end up taking two months.. 
I usually read on the bus.. so like.. my bus ride from home to office 30-40 minutes so 
I usually can squeeze out 1 and a half chapter every trip.. usually I read in the 
morning because in the evening I will be too tired to read. 
 
03:31: 
(R) Ehmm okay.. so your estimated time of reading usually about 30 minutes from 
your bus ride? 
(C) Yeah right and not always everyday as well depends on my morning energy 
level… if I have anything to settle on.. like messaging on the bus then I’m not reading 
 
03:52: 
(C) Ermm.. benefit for me is that because I take the bus.. I start work late as well.. I 
usually start at 9.30-9.45 like that.. I always would have seats on the bus.. having 
seats I can read.. if I would to go another route of transport or I go out earlier.. seats 
(???) means I cannot read as well  
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04:19: 
(C) So is very specific circumstance for me to read *laugh* 
04:25: 
(R) Emm… because I have a question that I trying to ask you what kind of 
environment you will find yourself to read.. so one of it is bus.. during travel.. so is 
there any other environment you find yourself to read? 
 
04:39: 
(C) Err… I tried to read on the weekend as well.. like after lunch.. I usually sleep till 12 
noon.. so wake up for brunch.. try do a bit of reading 
 
04:57: 
(C) Quite commonly.. I end up falling asleep *laugh* because at home I would read on 
my bed.. but then let’s say after brunch like 2.30 like that.. I will read for about half an 
hour to one hour then I will fall asleep like till 6pm *laugh* 
 
05:22: 
(R) Okay okay.. is there any reason chose the bed as the reading spot? 
 
05:27: 
(C) Just more comfortable lah.. I like to lean back and read.. I don’t like sit on the 
table and read.. 
 
05:39: 
(R) Emm okay.. so based on yourself is there a certain time you feel is more 
motivational to read? 
 
05:44: 
(C) Ermm.. just.. because I don’t usually have long period of time to read.. so I do my 
reading by squeezing it in between (???) so.. be it.. most of the time like I say is 
travelling so be it on the bus or MRT.. even on the aeroplane I would read.. 
 
06:13: 
(C) But that one.. on the airplane would be more like ebook ah..  
Uhm okay.. 
 
06:18: 
(R) Erm.. what is the genre of books you usually read? 
 
06:22: 
(C) Usually read.. mostly.. nowadays (???) business.. mostly about business and.. 
abit of finance as well.. that’s past one year... before the business thing was more on 
design as well.. 
 
06:44: 
(C) A bit of psychology.. the one I’m reading now is abit more on the psychology part.. 
the title is the “art of thinking clearly”.. because it breaks down many many chapters 
like logical mistakes that people fall into in life ah.. just because you paid $10 for 
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something.. like you must finish the food even if is not nice that kind of thing.. ??? 
make sense.. 
 
07:26: 
(R) Okay, erm… how do you get the books you want to read? 
 
07:32: 
(C) Ahh.. I have a habit of going on Amazon… that’s why I always buy.. I buy all of my 
stuff online nowadays except for (???).. I will go to Amazon and save the book into 
the cart.. let’s say January I start adding the books along the way I read online and 
people recommend books I will add it to my cart.. and next year January I will make 
a bulk purchase like 10 to 15 books at one-go.. 
 
08:09: 
(C) As I said I usually read once a month lah.. since I have 10 books onwards.. I will 
make a bulk purchase on all the books and I read them the ??? of year…  
 
08:29: 
(R) Okay.. could you recall a favourite book title you read before? 
(C) As in all time favourite or just recently? 
 
(R) Erm.. it could be a title that when you think of it you remember the most.. or 
anything.. 
(C) Erm… delivery happiness.. 
 
(R) So is this partially related to your genre? 
(C) Erm.. is.. how to say… is a more to the business side.. is about the story of the 
company ???.. which merge/works with Amazon at that time.. so ??? is a big 
business but more of a story of the big company ah.. how founders think and how 
they want to cope the business ??? 
 
09:25: 
(C) That one was.. erm.. is not about money lah..  
(R) Okay, I see..  

 
09:36: 
(R) You mentioned you read e-book.. so what kind of format you usually read.. mainly 
on e-book or on physical books as well? 

 
09:48: 
(C) Most of my reading is done on physical books.. I like to collect books because I 
like to lend to people.. a lot of my friends.. somehow we got into this habit.. we will 
always buy books and pass it around.. I have some of my friends book with me now.. 
and quite a number of books are with them as well 
 
10:15: 
(R) So you mainly read on both… but mostly read on physical books? 
(C) Ya.. I still buy physical book 
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10:23: 
(R) So how long have you been reading in this format? Physical book format? 
(C) Err.. all along ever since young.. start reading ‘Harry Potter’ 
 
10:36: 
(C) E-book was very recent only.. because there are some books that… like let’s say I 
like this specific person.. and then he only write on a e-book format..  
 
10:58: 
(R) Could you remember the moment when you get your book you wanted.. like how 
do you feel? 
 
11:06: 
(C) Because they all come at one go.. like 10 books in one go is very exciting *laugh*  
(R) Ahh… so the majority of books coming to one.. arriving at your place  
(C) Yeah.. come in one big Amazon box *laugh* once a year 
(R) So.. how do you feel? Could you describe the feeling? 
 
11:24: 
(C) Err… a bit of like.. just “finally” because I wait for one year before buying them and 
I  know for.. and being.. how do say.. I know very well I want (tone change) to read 
this books and I really look forward to reading them..  
 
11:44 
(C) A lot of anticipation… because you wait one year for it ah.. and the fact that after 
one year I still want it.. it means that is good ah.. is not something a moment I want 
it.. after I open it I don’t like it that kind of thing.. once single month I go add a new 
book into the cart.. I will look at the other things do I still want this.. if I don’t want this 
I take it out that kind of thing..  
 
12:13 
(R) Okay.. how do you feel your current way of reading now? Reading books.. 
(C) Err.. I wish I have more time to read..  
 
(R) So you wish to have more time to read? Why is that so? 
(C) Ahh.. just to learn more things… err.. how do say.. as much as I spend a lot of 
time in working.. the growth I get from work is not as much as reading books.. 
reading also give me more err… 
 
12:44: 
(C) … other other traits of thoughts how other people think and how I use that kind 
thinking to solve my own situation… just because I can do something I can ??? the 
best way.. because some other factors to it? 
 
 
13:06: 
(R) Hmm okay.. I will shift the direction to e-reading for now… so e-reading I inferring 
mobile forms such as tablet, the smartphone or the e-ink reader such as kindle so a 
devices like laptop or desktop won’t be considered as e-reading. It more towards a 
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portable form.. so could you tell me what is the first thing that comes to your mind 
when I mentioned e-reading? 
 
13:33: 
(C) Err.. first come to my mind in e-reading is smartphone.. 
 
(R) Smartphone? Why is that so? 
(C) Because I only do e-reading on my smartphone 
 
(R) Okay.. is there any app you use for your smartphone for your e-reading? 
(C) Erm… google books 
Oh you use google books? 
 
(C) Only few ebooks I buy are from google books.. then the rest are in p.. wait does  
PDF counts? Because some.. ebooks are in PDF forms  
 
(R) Hmm.. yeah there are some e-books that come in PDF format 
(C) Those like.. downloaded not purchased ones  
 
14:23: 
(R) So how do you came across to this electronic format? Because since you started 
physical book initially.. who introduce you do this e-reading format? 
 
14:35: 
(C) Err.. e-reading.. it mostly.. once again started because some people… let’s say 
the first ever what I got was for cosplay.. cosplay artist have their instructional books 
and tutorial in PDF format which you can buy for 5-10 dollars ah.. and those books 
would never be printed out one lah.. so that’s the only way I can read I have to buy 
an e-book.. and overtime.. because I save my e-book on my Dropbox… then I can 
access them on my phone as well.. then slowly branch to buying and downloading 
more e-books to read from the phone.. 
 
15:26: 
(R) Hmm.. okay okay.. 
(C) I mean to add on subsequently I start to read when I travel as well.. by bus.. I also 
realize I can not necessarily always bring a physical book around.. sometimes I don’t 
carry a bag if I go out.. so I found the digital version of those books so I can continue 
reading.. because I read in my travel…  
 
16:01 
(R) So in the sense that portability plays an important in your choice of reading? 
(C) Hmm! *affirm acknowledge* 
 
(R) Okay so could you explain a bit more why portability plays such an important role? 
Beside the bag.. are there any other factors to it? 
 
(C) Hmm.. let’s say when I always go out.. I always have this same backpack I used.. 
where I keep everythings inside but if I not carrying the backpack.. I would have a 
pouch on my waist.. still quite a small pouch like I only can put a powerbank or those 
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so if I would to get.. if I would don’t want to get a book out it won’t not fit… let’s say if 
I get a kindle it will also not fit.. and additionally I’m not a fan of slingbags or any 
small bags in particular.. I don’t like cross shoulder specifically just to carry a book 
around.. 
 
17:18: 
(R) Okay… so.. does the size and the weight of the book influence your way of 
reading as well? 
(C) Err.. yes.. weight wise I like hardcover books *laugh* 
 
(R) Ahh… okay.. why is that so? 
(C) Erm.. just easier to hold I think.. when on the bus is easier to hold a hardcopy 
books then soft.. then a paperback… and the paperback one just crease quite 
annoyingly and then I don’t really like it when the front over is like.. not flat.. like after 
you read awhile the front cover will curl up.. I don’t really like that.. is just OCD thing 
*laugh*  
 
18:03: 
(R) So would you say the paperback.. you mentioned about the creasing.. does that 
makes you uncomfortable in reading or… 
(C) Is uncomfortable when I want to keep the book in my bag because I’m scared the 
other things would crumpled the book.. so the term I’m looking at is.. I like a durable 
book.. 
 
(R) Ah okay.. so durability is one factor.. 
Ah ah *vocal acknowledge* I like to take care of my books so I could lend it to other 
people as well.. hardcover books are easier to maintain… 
 
18:50: 
(R) Okay.. you did mentioned about you like to collect books.. so what is take or your 
thoughts on books storage.. so you physical and you have digital so there is two 
different spectrum.. so what is your take and thoughts on it? 
 
(C) Uhm.. physical ones err… storage.. this is… right now my situation is I have a 
bookshelf of the books ah.. and some.. quite a number of books are with my friends 
which I don’t ask from them.. I don’t ask them to return asap.. if my friend want to 
lend the book to another friend is okay as well.. I kinda… I kinda quite open ??? the 
books… if it never comes back again I don’t really care as well because chances are 
I won’t not want to read the book the second time… 
 
 
 
19:48: 
(C) … the books that I get I usually at least read twice then after I lend it out.. I 
already have internalized it so I don’t have to read it again.. so storage isn’t a 
problem because the books frequently go out…  
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(C) …then for e-books I don’t have a lot.. PDF format is small just a few hundered 
KB… I store all my e-books on dropbox.. so I read it on mobile and I can read it on 
desktop.. I seldom read on desktop… it doesn’t makes sense.. 
 
20:43: 
(R) Okay.. do you find any discomfort while reading in terms of your reading physical 
books or reading e-books? 
(C) Erm.. e-books sometimes the font is very small and my eyes get tired after a 
while.. but for reading physical books.. no not at all.. because I’m very comfortable 
lying on my bed as well… is too comfortable until I fall asleep also… 
 
21:13: 
(R) Okay.. you mentioned about the font on your e-book right? How did you overcome 
the fonts? Is there a solution to make it bigger in e-books?  
(C) I usually make a bit bigger than normal and then if possible I tried to have the 
inverted color scheme so instead of black words on white background, I tried to read 
on the white words on the black background.. 
 
(R) Oh.. so the inverted colors helps in reading? 
(C) It helps it helps.. maybe is just my eyesight.. my eyesight is bad.. quite bad ??? 
… white words on black background is much more comfortable, is not so glaring.. 
 
22:05: 
(R) Okay.. does the price of the book matters to you? 
(C) So far… Amazon books are quite comfortable.. most of the books are 30 to 50 
dollars and the most expensive book I ever got is 80 dollars.. the fact that I still put it 
in the cart and wait one year later then I buy means I really want it and therefore I 
don’t care the price… 
 
(C) … and I make the purchase 10 books of 50 dollars.. 500 dollars in one go *laugh* 
I don’t remember each book cost as well ah because is ???  
 
22:51: 
(R) Hmm okay… could you tell me why you feel that way? When you leave you’re… a 
book a cart for long period of time.. the price doesn’t really matter much to you.. 
(C) Hmm.. the fact that I put in the cart for the long time is just to figure out whether 
do I really want the book.. and.. how to say… 
 
(C) Because for some… I read a lot of different things at a time, read articles and 
blogs? on books that kind and usually when I chance upon recommendation… let’s 
say if I’m reading about psychology and the author recommend this book and put the 
Amazon link there and I will go over to Amazon and save it to my cart and I will 
continue reading the article and reading other things on psychology but is not 
important I read the book right now… one year later maybe I’m not interested in the 
topic anymore then I will delete it from the cart ah..  
 
24:03: 
(R) Hmm… okay… 
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(C) So the price doesn’t matter because is about my interest in the topic and how in 
depth I want to studying that as well 
 
24:22: 
(R) You mentioned you bought your books on Amazon right? 
(C) Yes.. 
(R) But given the wide accessibility of public libraries nowadays.. when would you buy 
and when would you borrow a book? 
 
24:36: 
(C) Err… I also visit the library quite often also.. once again I like to own the books 
and loan to other people as well… I still buy the book end of the day. 
My friends also have this habit and I end up borrowing books from them as well.. 
I agree.. I only go the library to read at the library and I never borrow a book back for 
many many days… I just read in the library.. 
 
(R) So usually you borrow in the library.. read in the library itself.. so not so much of 
borrowing outside.. 
(C) Err no as it I don’t borrow library books home.. I only borrow books from my 
friends  
 
25:27: 
(R) Hmm.. okay.. is there a reason so why you wouldn’t want to borrow a book from 
the library? 
(C) Erm.. because.. how I find out books titles that I’m interested in are usually 
online.. it means I automatically go to Amazon.. when I go the library I kinda rolling 
the dice.. I don’t know what am I looking at..  
 
25:57: 
(C) So is… the… I think my difficulty in library is that I cannot.. compared to Amazon.. 
Amazon has all the book review.. 5 stars 4 stars.. and like can take a peek inside the 
main chapters that kind.. so is easier for me to filter through the books I like and 
interested in as compared to library.. library is just take and open the book.. and read 
a few chapters maybe I don’t like it and put it back… 
 
(R) Hmm okay… 
(C) And then borrowing from friends is they will… how it work is my friend will read 
and “I think you will like this book” and the recommendation helps a lot… so there is 
a lot more additional info for me to get committed to the book compared to the library 
is… quite ??? actually… 
 
 
 
27:00: 
(R) You mentioned you buy books about 30 to 50 dollars okay.. how much would 
willing to pay for a physical book… let’s say a hardcover book.. what is the maximum 
value you want to pay for or a paperback book.. what is the maximum value? 
27:21: 
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(C) Hmmm… usually  I won’t put any maximum values on a book.. usually is not 
going to cost a hundred dollars.. I never see one that cost a hundred dollars also.. 
So... anything under hundred is reasonable.. over hundred I don’t think it exist? 
 
27:45: 
(R) Okay.. but what if is the other way round.. so how much would you willing to invest 
on electronic reading.. e-books? 
(C) E-books.. ermm… usually e-books are cheaper.. e-books are.. 5 dollars also 
have.. maybe I will put the budget down to under 50 dollars.. 
 
28:17: 
(R) Okay… I going to shift to another.. a different aspect of the question... what 
influence do you think reading has on society? 
(C) Ermm.. definitely people should read more *laugh* 
 
(R) Why is that so... 
(C) And read widely? so as you learn others people kinds of experience in life.. there 
are too many people who don’t read.. number 1.. there are too many people that 
read the things they doing?.. so let’s say I’m a designer.. I only read design… I don’t 
become a better person.. I don’t learn perspective also ah.. I think people should 
read things outside of their comfort zone as well so they can learn more… 
 
29:08: 
(R) Hmm okay.. you mentioned you discussed a lot of books with your friends and 
other people, is there a reason why you like to share? 
(C) Erm.. ??? sharing the lesson learned from the book.. a lot of the books that I 
read.. how to say… I prefer the way of writing to be a bit of a story.. the person will 
give example of this scenario happening so this scenario is very easy to share over 
lunch over dinner kind of conversation… is not like I’m sharing with financial tips.. is 
not like that… is like I tell you a story about last time a boy who grew up on the farm 
and therefore becoming ??? that kind… 
 
(R) Hmm okay…. 
(C) Sharing usually comes in a form of story.. which I picked up from the books that I 
read…  
 
30:11: 
(R) Okay… have you ever share your means of reading with your friends like could 
you share to buy a physical book? Or e-books?  
(C) Oh as in I buy for them?   
in the sense that what kind of means would you share with them.. let’s say if they say 
“Hey, I want to get a book.. like for example this title..” would you recommend a 
physical book or an e-book?  
(C) Ermm.. I will always recommend the physical book.. if they want it fast they can go 
to the bookstore, (bookstore name)… if they don’t need it fast.. I would say buy on 
Amazon… because I’m lazy to go out *laugh* 
 
30:59 
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(R) Is there a reason why you choose, why you recommend a physical book? 
(C) Erm… just a personal preference and of course if the person likes that book and 
he finds it interesting and we already discuss about it.. chances are I also want to 
read it… so I want my friend to buy the book, finish the book then afterwards lend me 
the book *laugh*  
  
31:29: 
(R) Erm.. let’s just bring back physical book and e-reading back together.. 
Okay, looking back could you summarize in a few words why do you choose to read 
physical books more than e-books? 
 
(C) Hmm… 
(R) Just list a few major points or emphasize some areas you strongly believe it… 
Erm… number 1 is physical books is easier on my eyes, the smartphone one really 
hurt my eyes after awhile..  
  
(C) … having a physical book is also more of a commitment, I will keep reading and 
reading and reading.. as compared to a smartphone when I read a while messages 
will come.. and I think of something.. I need to google this… because is so easier to 
change tabs when you want to google something… 
 
32:33: 
(C) …like I kinda have this habit when reading a physical book… Let’s say when you 
hit a point of a chapter that has very interesting points.. like you kinda store it at your 
back of your brain.. okay later I will google and read up more about this term.. let’s 
say is a financial or design term I want to find out more and you save that for later… 
  
(C) …but you read on the smartphone.. what’s this.. I instantly switched into google 
searching and searching then I get distracted from the book 
Hmm.. okay okay 
(C) These two reasons are why I prefer physical books.. other than.. point 3 I can lend 
people… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
33:08: 
(R) Hmm okay perfect… okay there is some people who have negative impression on 
e-reading but there is some people who have good impression on e-reading.. so 
what is your take on it? 
(C) Ermm… I don’t see much of a difference actually… I liked both.. just that I prefer 
physical book more.. because of my life.. I put it under lifestyle choices… if I wasn’t a 
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person… if I like to keep books to myself and I don’t lend them out, then I would 
even more likely to buy e-books… 
 
(C) So I.. how to say.. people make choices based on their needs.. is not like I 
specifically choose to support e-book because for some reason.. it just happens 
because it actually prefer e-books… 
 
34:13 
(R) Okay lastly.. last question for you.. do you think you will be sticking on to your 
choice on reading physical book in the next 5 to 10 years? 
(C) 5 to 10 years.. should be the same ah..  
 
(R) Why is that so? I mean given how like technology increase over the time.. and 
what is your take between paper and electronic books? 
(C) Hmm.. until.. let’s say until the day they can make the phone screen that doesn’t 
hurt my eyes.. and the phone is distracting.. unless I turn off wi-fi while reading on 
my phone.. but it recites the point of being a smartphone..  
 
(C) So.. I don’t think I would change.. at most at most I have considered getting an 
e-book like a kindle.. if I can kindle I might as well buy an actual book because I can’t 
lend the kindle out as well..  
 
(R) Ahh okay I get what you meant… 
(C) That’s my third point ah.. 3 benefits of physical books.. 
 
35:41: 
(R) Okay.. that’s great.. is there anything else you want to address on reading 
physical books? Is there anything else you want to add on to physical books or 
e-books.. have you have any other like thoughts… 
 
(C) Maybe.. maybe for physical book is a habit from young as well because our 
generation didn’t grew up it smart world kind of childhood.. I cannot say the current 
kids with a smart device because of my habits growing up reading physical books.. 
physical books like Harry Potter.. Lord of the Rings that kind.. is still stays.  
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Legend: 
The coding of the following Transcriptions is attached in the Interview coding Daan Noordman. 

  
Interview Transcript 01 
Date: 22 may 2019 
  
Interviewer: Daan Noordman 
Interviewee: Participant 1 
_____________________________ 
Interviewer: Oké nou goeie middag maar Koen. Leuk dat je meedoet aan dit interview. Graag wil ik 
eerst vragen of je het goed vindt dat ik dat ik dit opneem? 
Participant: Ja dat is prima. 
Interviewer: Want Ik doe dit onderzoek voor het vak user evaluation methods. En daar daarbij zullen 
we onderzoeken hoe mensen ervaren om op een of een papieren boek Of een elektronisch apparaat 
lezen. De komende minuten ga ik een aantal vragen stellen. Graag wil ik dat ze die vragen zo eerlijk 
en breed mogelijke antwoord. Als je zeg maar niet op je gemak voelt bij een vraag. Dan hoef hier 
natuurlijk niet te antwoorden. Dan zal ik doorgaan met de volgende. Graag wil ik eerst. Wat algemene 
informatie weten. Het is trouwens een anoniem onderzoek dus je naam als zal niet gebruikt worden. 
Eerst zou ik graag je leeftijd willen hebben. 
Participant: 25 jaar. 
Interviewer: En wat is je levensfase op dit moment. 
Participant: Ik ben bezig met mijn master. 
Interviewer: Studerend. 
Participant: Juist. 
Interviewer: Oké en dan zal ik eerst een aantal algemene vragen stellen over het onderwerp. Wat wat 
is de laatste keer dat je een boek gelezen hebt? 
Participant: Ja ik ben op dit moment bezig met een boek maar dat boek dat lees ik hoofdstuk per 
hoofdstuk dus. Maar daar ben ik mee bezig dus eigenlijk op dit moment ben ik aan het lezen. 
Interviewer: En hoe vaak lees je boeken? 
Participant: Nou ik denk dat ik er misschien. Hooguit 2 a 3 boeken per jaar lees. 
Interviewer: Enee 
Participant: Voor voor. Voor. Voor vrije tijd hè. 
Participant: Zo aankomt dan meestal wel meer maar. 
Interviewer: We hebben alleen over literatuur en. En als je dan gaat lezen hoeveel hoeveel tijd steek je 
daarin achtermekaar. Als je op 1 moment gaat lezen. 
Participant: Nou ik lees niet niet ik hou er niet van om lang stuk achterelkaar te lezen dus vaak aan 
blijft het bij 1 hoofdstuk je eigenlijk. Maar dat probeer ik dan wel kort achterelkaar te herhalen. 
Interviewer: En kun je beschrijven in wat voor omgeving je dan leest? Wat voor setting? 
Participant: Ik probeer wel echt alles uit te zetten, tv, geluid. Nou soms heb ik trouwens wel een 
muziekje op. Mmm dat om te lezen. Maar het moet wel. Ja rustgevend zijn eigenlijk. 
Interviewer: Ook is er een bepaald moment dat je meer gemotiveerd voelt om te gaan lezen. Als je 
denkt nu heb ik zin om te gaan lezen. 
Participant: Nou het is meer als ik wat meer vrije tijd hebt eigenlijk dus als. Richting vakanties of zo. 
Dan heb ik meer behoefte aan om. Om. Ja om te gaan lezen om. Ja mezelf. Weer ergens in te 
verdiepen. 
Interviewer: En waarom dan? Op die momenten. 
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Participant: Nou dat zijn vaak toch momenten dat je bepaalde dingen heb afgerond zoals vak van je 
studie. Of? Ja ik weet niet bepaalde levensfase waar je gewoon klaar mee ben. En dan ga je weer. 
Ergens anders mee bezighouden. Tot tot is vaak voor mij een uitnodiging om een nieuw boek te lezen. 
Interviewer: Oké en wat voor genre lees je dan zoal moment? 
Participant: Nou ik hou het eigenlijk altijd wel. Dicht bij mijn studie dus vaak is het wel iets iets. 
Financieel. Of technisch. Maar dan dan zoek ik wel altijd zijn altijd wel soort van praktijkverhalen dus 
het is. Het zijn vaak waargebeurde verhalen en dat wordt dan. Op een leuk. En duidelijke manier 
verteld maar het heeft dus wel altijd iets vaktechnisch. 
Interviewer: En hoe kom je dan aan je boek hè? koop je die of huur je die. Of download je die? 
Participant: Nou ik heb wel wat vrienden die ook een beetje in dat vakgebied zitten en die komen dan 
wel eens met dat soort. Advies of aanbevelingen eigenlijk over bepaalde boeken. Nou soms zie ik 
zoveel op. Ja op internet verschijnen Bol.com te komen of zo. Maar vaak is het wel op aanraden van 
andere mensen. 
Interviewer: En in wat voor? En dan met formaat of format bedoel ik lees je uit het papieren boek van 
elektronisch apparaat van een. Of iets anders misschien. 
Participant: Nee als ik een boek lees dan. Ik wil echt uit het boek zelf dus geen niet iets elektronisch. 
Ik heb dat ook meestal niet tot mijn beschikking. 
Interviewer: Oké en waarom niet iets elektronisch? 
Participant: Nou ten eerste ik heb helemaal geen e reader, Of zo. Ten tweede als. Allee of nou ja. Een 
boek gaan lezen om mijn computer bijvoorbeeld dan. Ja dan raak ik toch snel afgeleid omdat naar 
andere dingen. Dan ook over heb staan. 
Interviewer: Oké. En heb je wel eens gedacht over een andere manier van lezen? Bijvoorbeeld nu lees 
je een papieren boek. Heb je wel eens nagedacht over een andere manier? 
Participant: Nou. Niet echt. Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Oké. Wat zo'n beetje jouw mening over de manier hoe je nu leest? 
Participant: Nou. Ik heb een voor mijn gevoel heb ik altijd een hele kort. Ja de tijdspanne dat ik mijn 
mijn interesse of? Mijn focus kan leggen op het lezen. Ik vind dat eigenlijk wel Iets te kort dus ja als 
als dat mijn. Het ja het verlengen van mijn lezen kan kan verbeteren dan dan ja dan zou dat wel fijn 
vinden maar 'k zou ja ik weet je. Ik heb het nog nooit geprobeerd er überhaupt elektronisch lezen dus 
ik heb ik heb geen idee of het. Baat zal hebben. 
Interviewer: Oké waarom heb je dat nog nooit geprobeerd? Dan specifiek reden voor. 
Participant: Ja ik niet ik denk gewoon nog nooit echt aan toegekomen überhaupt. Ik meestal. Ik ken 
ook niet echt iemand die veel gebruik maakt van een e reader, maar mijn moeder bijvoorbeeld die 
leest echt heel erg veel. Maar. Ja ook allemaal gewoon echt uit boeken. Ja de rest van de familie ook 
een m'n vrienden. Die gebruiken ook geen e reader. Naar mijn weten eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk 
gewoon nog nooit. Echt mee in in. In contact geraakt. Een reisje natuurlijk wel eens mensen in de 
tram of metro met zo'n e reader ja ik ik Ik zou het wel eens willen proberen maar ik heb nog nooit tot 
mijn beschikking gehad, ik heb ook geen idee of zoiets. Duur is of ja. Het of ja. Ja dan is. 
Interviewer: En over de manier hoe je nu leest. Kun je beschrijven waarom je uit de papieren boek 
lezen of eigenlijk wat je wat je prettig vindt aan lezen. Probeer je geboekt. 
Participant: Voor mijn gevoel is het. Veel rustiger voor je ogen. Maar dat dat ja dat komt puur omdat 
ik kan Kijk als ik aan het werk ben en dat is toch altijd achter je computer aan. Heb ik op een gegeven 
moment wel. Ja een soort van last van m'n ogen. Ja ik heb dat dat. Dat gevoel of? Ja dat heb ik 
eigenlijk nooit als ik een boek lees van misschien komt het ook omdat het. Veel langer achter de 
computer zit dan dat ik boeken lees dus ja ik weet niet of dat een goede vergelijking is. Maar in ieder 
geval krijgt geen last van m'n oog als een boek lezen. 
Interviewer: Oké. Dat is de voornaamste reden zijn er ook andere redenen? 
Participant: Nee ik denk het niet. 
Interviewer: Wat zijn redenen dat je misschien een e reader toch zou overwegen? 
Participant: Het is klein makkelijk mee te nemen denk ik. Het is toch ik. Ik vind het wel heel 
vervelend als ik zo'n heel groot boek in de tas zitten als ik dat wil meenemen. Dus ja dat dat van in en. 
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Ik neem aan dat je er ook meerdere op 1 dus. Tot denk ik ook wel handig. Dus je kan ook. Dan denk 
ik meerdere tegelijk lezen ik weet het niet eens eigenlijk maar dat. Dat zou ik wel denkt in ieder geval. 
Interviewer: Mmm en. Als je denkt aan een e reader is er dan iets dat je denkt van nou dat dat lijkt me 
niet prettig aan een aan 't lezen van een e reader? 
Participant: Nee ik denk het niet ja ik weet het niet. Hij zou niet weten. Daar niet prettig aan zou 
kunnen zijn. Ja ik weet dus niet of dat of je hetzelfde. Hebt als je naar een computer kijkt of een of dat 
nou echt anders is. Dan een computer juli dus. 'k weet 'k zou niet weten van mijn ogen daar onrustig 
van worden. Dat zal wel een essentieel dingetjes zijn om te te willen weten. 
Interviewer: Oké nu dan wil ik iets meer ingaan op het op het gebruik op de usibility tijdens het lezen 
en je had het al even over over last van je ogen maar dan dan dan juist niet lezen maar Wat vind je 
onprettig aan lezen of wat zou je onprettig kunnen vinden aan lezen? 
Participant: Hoe bedoel je precies? 
Interviewer: Kunnen we misschien iets als jij een boek lezen dat je denkt van nou dat vind ik niet 
handig dat je niet handig aan aan het lezen van de papieren. 
Participant: Nou wat wel het heel erg. Het het het lettertype moet echt niet te klein zijn dat vind ik dat 
dat vind ik altijd wel heel erg vervelend als dat een boek heeft. Dus ja ik kan me voorstellen dat het bij 
een e reader in te stellen is hoe groot lettertype is. Dat weet ik niet maar. Dat ja dat dat is wel iets wat 
ik altijd heel erg vervelend vindt als ik een boek echt. Goed aan lezen. Voor de rest heb ik niet echt 
specifieke dingen. 
Interviewer: Denk je dat de grootte van een van dat boek invloed heeft of jij een boek gaan lezen? 
Participant: Ja. 100 procent. Laat liggen sneller een boeken liggen. Die veel te veel. Paginas bevalt ja. 
Interviewer: Oké. En ook de fysieke grootte van een boek? 
Participant: Het is natuurlijk altijd wel een soort van korrelatie en als je weet dat fysiek groot boek is 
dan. Dat is wel heel veel tekst in staan ja of moet lettergrootte. 30 zijn maar dat is meestal niet het 
geval. 
Interviewer: Oké en? 
Participant: Maar ik vind het vervelend als een boek. Zwaar of groot is en je moet het meeslepen. 
Interviewer: En is draagbaarheid van een van een? Ik lees apparaat of dat dan een boek is of een. Als 
je de draagbaarheid voor jou belangrijk. 
Participant: Ja nou ja als ik het maar makkelijk in een tas kan doen. En dat is niet te zwaar is. Dat 
vind ik het prima. 
Interviewer: Oké en is het opslaan van boeken voor jou een probleem? Of zou dat een probleem 
kunnen vormen? Fysiek boeken. 
Participant: Nee ik heb genoeg ruimte in mijn kast. 
Interviewer: Oké dan zou ik nu al vragen stellen richting de Sociale invloed. Wat denk jij welke 
invloed heeft lezen volgens jou op je omgeving? 
Participant: Bedoel je een maatschappelijk dus? Of echt op mijn omgeving. 
Interviewer: Op jouw omgeving. 
Participant: Nou ja het. Doe lezen vaak. Omdat ik. Meer kennis wil vergaren op een bepaald gebied 
of nou en dan vaak zijn het dan Leuke verhalen die dat dan Belichten of? Die daarvoor gebruikt 
worden. Dus ja kennis vergaren vind ik altijd een belangrijk. Punt om te lezen überhaupt en natuurlijk 
is ook. Amusement eigenlijk. Kennissen 
Interviewer: Oké. Heb je het ooit wel eens over boeken die je leest? Met andere mensen. 
Participant: Ja zeker ik als ik lees dan vertelde meestal ook wel wat. We lezen ben en dat ik aan het 
lezen we dat. Ja dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. 
Interviewer: En? Waarom waarom vind je dat leuk om te vertellen? 
Participant: Ja ik ik ik vind het natuurlijk boeiende verhalen en dat soort verhalen vind ik ook weer 
leuk om zelf dan weer door te vertellen eigenlijk. En het geeft ook een beetje een uitdaging want ik 
had natuurlijk net over dat ik hou van vak technische boeken. Ik vind het ook leuk om het proberen uit 
te leggen aan niemand die daar helemaal niet in thuishoort in dat bepaalde vak. 
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Interviewer: Nou dan zou ik nu iets meer ingaan op de op de prijs. Dus wat het kost om te lezen. De 
prijs van een boek heeft dat invloed op of jij 'm gaat lezen of niet? 
Participant: Ja. Een boek moet niet duur zijn. 
Interviewer: En wat is te duur? 
Participant: Nou ik vind een boek boven de 50 euro wel heel erg duur. 
Interviewer: Oké. 
Participant: Maar er is een verschil tussen studieboeken een echt leesboek. Een studieboek boven de 
50 euro vink duur een echt voor amusement. Nou vind 'k boven de 30 euro vind ik wel. Redelijk 
prijzig hè. 
Interviewer: En als jij tussen 2. 2 boeken zou moeten kiezen. Zou je dan voor een goedkopere gaan 
ook al wil je liever de wat duurdere lezen. 
Participant: Maar zijn ze precies hetzelfde of zo of? 
Interviewer: Nou als jij 2 boeken die je beide wel zou willen lezen maar naar 1 en vind je toch wel 
leuker zijn dan toch voor de goedkoopste kiezen. 
Participant: Dat zou ik toch wel even voor het leuke kiezen. 
Interviewer: Oké en? In het geval dat jij een e reader zou willen kopen hoeveel geld zou besteden aan 
1 e reader. 
Participant: Zit er boeken dan al op of zo of ik heb dat? 
Interviewer: Is zonder broek en als alleen die en e books moet je los bijkopen. 
Participant: Nou ik denk dat ik voor een e reader Misschien. Max. 50 euro kwijt wil zijn. Volgens mij 
is het niet een heel ingewikkeld apparaat. 
Interviewer: Oké en voor een e book dan? 
Participant: Ja als je fysiek in de winkels 30 euro is een vind ik 15 euro. 
Interviewer: Dan wil je de helft ervoor betalen oké. En zou je dan een boek kopen of of lenen? 
Participant: Fysiek lenen. Online bedoel je? Dus. 
Interviewer: Ja er zijn ook. Bijvoorbeeld een soort van spotify voor boeken. Heb je ook. Het is in elk 
geval zou lenen maar in dit geval aangezien hier ook de papieren boeken leest. Heb ik het dan over het 
papieren boek. Dus zou je hem liever lenen. Of liever kopen. 
Participant: Ik zou me liever willen lenen. 
Interviewer: Waarom? 
Participant: Omdat het. Maar dan. Minder geld kost. 
Interviewer: Terugkijkend op de vragen die je beantwoord heb. Wat zijn eigenlijk de voornaamste 
redenen voor jou om een papieren boek te lezen en niet op een e- reader of een tablet. Samenvattend. 
Participant: Samenvattend omdat ik. Als ik op iets elektronische dan raken vaak afgeleid door andere 
dingen. En ik heb het gevoel dat het veel rustiger kan lezen als echt uit een fysiek boek. Mee bezig 
ben. 
Interviewer: Oké. En dan denk je dat als je de komende 5 jaar bij je keuze blijft? 
Participant: Nee. Nou ja. Dat ja dat weet ik eigenlijk niet ik heb het nog nooit echt geprobeerd een 
mag zich wel voor open om iets nieuws te proberen. Alleen ik weet nog niet wanneer dat gaat 
gebeuren maar. Ik ik sta altijd open voor veranderingen en dat soort dingen. 
Interviewer: Als jij je manier zou moeten delen over hoe je nu leest wat zou je dan zeggen? Tegen een 
vriend bijvoorbeeld. 
Participant: Mijn manier van lezen moeten delen. 
Interviewer: Als jij je manier van lezen moeten verkopen aan iemand. Zou de goeie eigenschap zijn of 
van een boek waardoor je vriend kan overhalen om ook. en boek te gaan lezen papieren boek als hij 
bijvoorbeeld een aan het lezen is. 
Participant: Weet niet echt niet echt heel erg over nagedacht ja ik denk dat iedereen z'n eigen manier 
van lezen heeft. Een? Ja. Ja dat daarna ook een erbij. 
Interviewer: En? Stel je voor je mocht een leeservaring ontwerpen. Wat zou je ontwerpen voor een 
beter leeservaring? 
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Participant: Ik zou iets ontwerpen wat precies aanvoelt zoals een boek, maar wel elektronische is. En 
waar dus heel veel boeken op kunnen staan. 
Interviewer: Oke. Als je nu een vaste keuze zou moeten maken, boek of ereader? 
Participant: Een papieren boek 
Interviewer: Oke bedankt. Zijn er verder nog vragen die je van mij wil weten? 
Participant: Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Oke nou. Bedankt voor je bijdrage. En ik zou je graag eraan willen herinneren dat dit 
interview anoniem blijf en ik zal nu de recording stoppen. 
Deze spraak-naar-tekst is automatisch gecreëerd met www.amberscript.com 
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Legend: 

The coding of the following Transcriptions is attached in the Interview coding Daan Noordman. 
(placed under these transcriptions) 

  
Interview Transcript 02 
Date: 22 may 2019 
  
Interviewer: Daan Noordman 
Interviewee: Participant 2 
_____________________________ 
Interviewer: Oké nou goeie middag maar Koen. Leuk dat je meedoet aan dit interview. Graag wil ik 
eerst vragen of je het goed vindt dat ik dat ik dit opneem? 
Participant: Ja dat is prima. 
Interviewer: Want Ik doe dit onderzoek voor het vak user evaluation methods. En daar daarbij zullen 
we onderzoeken hoe mensen ervaren om op een of een papieren boek Of een elektronisch apparaat 
lezen. De komende minuten ga ik een aantal vragen stellen. Graag wil ik dat ze die vragen zo eerlijk 
en breed mogelijke antwoord. Als je zeg maar niet op je gemak voelt bij een vraag. Dan hoef hier 
natuurlijk niet te antwoorden. Dan zal ik doorgaan met de volgende. Graag wil ik eerst. Wat algemene 
informatie weten. Het is trouwens een anoniem onderzoek dus je naam als zal niet gebruikt worden. 
Eerst zou ik graag je leeftijd willen hebben. 
Participant: 25 jaar. 
Interviewer: En wat is je levensfase op dit moment. 
Participant: Ik ben bezig met mijn master. 
Interviewer: Studerend. 
Participant: Juist. 
Interviewer: Oké en dan zal ik eerst een aantal algemene vragen stellen over het onderwerp. Wat wat 
is de laatste keer dat je een boek gelezen hebt? 
Participant: Ja ik ben op dit moment bezig met een boek maar dat boek dat lees ik hoofdstuk per 
hoofdstuk dus. Maar daar ben ik mee bezig dus eigenlijk op dit moment ben ik aan het lezen. 
Interviewer: En hoe vaak lees je boeken? 
Participant: Nou ik denk dat ik er misschien. Hooguit 2 a 3 boeken per jaar lees. 
Interviewer: Enee 
Participant: Voor voor. Voor. Voor vrije tijd hè. 
Participant: Zo aankomt dan meestal wel meer maar. 
Interviewer: We hebben alleen over literatuur en. En als je dan gaat lezen hoeveel hoeveel tijd steek je 
daarin achtermekaar. Als je op 1 moment gaat lezen. 
Participant: Nou ik lees niet niet ik hou er niet van om lang stuk achterelkaar te lezen dus vaak aan 
blijft het bij 1 hoofdstuk je eigenlijk. Maar dat probeer ik dan wel kort achterelkaar te herhalen. 
Interviewer: En kun je beschrijven in wat voor omgeving je dan leest? Wat voor setting? 
Participant: Ik probeer wel echt alles uit te zetten, tv, geluid. Nou soms heb ik trouwens wel een 
muziekje op. Mmm dat om te lezen. Maar het moet wel. Ja rustgevend zijn eigenlijk. 
Interviewer: Ook is er een bepaald moment dat je meer gemotiveerd voelt om te gaan lezen. Als je 
denkt nu heb ik zin om te gaan lezen. 
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Participant: Nou het is meer als ik wat meer vrije tijd hebt eigenlijk dus als. Richting vakanties of zo. 
Dan heb ik meer behoefte aan om. Om. Ja om te gaan lezen om. Ja mezelf. Weer ergens in te 
verdiepen. 
Interviewer: En waarom dan? Op die momenten. 
Participant: Nou dat zijn vaak toch momenten dat je bepaalde dingen heb afgerond zoals vak van je 
studie. Of? Ja ik weet niet bepaalde levensfase waar je gewoon klaar mee ben. En dan ga je weer. 
Ergens anders mee bezighouden. Tot tot is vaak voor mij een uitnodiging om een nieuw boek te lezen. 
Interviewer: Oké en wat voor genre lees je dan zoal moment? 
Participant: Nou ik hou het eigenlijk altijd wel. Dicht bij mijn studie dus vaak is het wel iets iets. 
Financieel. Of technisch. Maar dan dan zoek ik wel altijd zijn altijd wel soort van praktijkverhalen dus 
het is. Het zijn vaak waargebeurde verhalen en dat wordt dan. Op een leuk. En duidelijke manier 
verteld maar het heeft dus wel altijd iets vaktechnisch. 
Interviewer: En hoe kom je dan aan je boek hè? koop je die of huur je die. Of download je die? 
Participant: Nou ik heb wel wat vrienden die ook een beetje in dat vakgebied zitten en die komen dan 
wel eens met dat soort. Advies of aanbevelingen eigenlijk over bepaalde boeken. Nou soms zie ik 
zoveel op. Ja op internet verschijnen Bol.com te komen of zo. Maar vaak is het wel op aanraden van 
andere mensen. 
Interviewer: En in wat voor? En dan met formaat of format bedoel ik lees je uit het papieren boek van 
elektronisch apparaat van een. Of iets anders misschien. 
Participant: Nee als ik een boek lees dan. Ik wil echt uit het boek zelf dus geen niet iets elektronisch. 
Ik heb dat ook meestal niet tot mijn beschikking. 
Interviewer: Oké en waarom niet iets elektronisch? 
Participant: Nou ten eerste ik heb helemaal geen e reader, Of zo. Ten tweede als. Allee of nou ja. Een 
boek gaan lezen om mijn computer bijvoorbeeld dan. Ja dan raak ik toch snel afgeleid omdat naar 
andere dingen. Dan ook over heb staan. 
Interviewer: Oké. En heb je wel eens gedacht over een andere manier van lezen? Bijvoorbeeld nu lees 
je een papieren boek. Heb je wel eens nagedacht over een andere manier? 
Participant: Nou. Niet echt. Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Oké. Wat zo'n beetje jouw mening over de manier hoe je nu leest? 
Participant: Nou. Ik heb een voor mijn gevoel heb ik altijd een hele kort. Ja de tijdspanne dat ik mijn 
mijn interesse of? Mijn focus kan leggen op het lezen. Ik vind dat eigenlijk wel Iets te kort dus ja als 
als dat mijn. Het ja het verlengen van mijn lezen kan kan verbeteren dan dan ja dan zou dat wel fijn 
vinden maar 'k zou ja ik weet je. Ik heb het nog nooit geprobeerd er überhaupt elektronisch lezen dus 
ik heb ik heb geen idee of het. Baat zal hebben. 
Interviewer: Oké waarom heb je dat nog nooit geprobeerd? Dan specifiek reden voor. 
Participant: Ja ik niet ik denk gewoon nog nooit echt aan toegekomen überhaupt. Ik meestal. Ik ken 
ook niet echt iemand die veel gebruik maakt van een e reader, maar mijn moeder bijvoorbeeld die 
leest echt heel erg veel. Maar. Ja ook allemaal gewoon echt uit boeken. Ja de rest van de familie ook 
een m'n vrienden. Die gebruiken ook geen e reader. Naar mijn weten eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk 
gewoon nog nooit. Echt mee in in. In contact geraakt. Een reisje natuurlijk wel eens mensen in de 
tram of metro met zo'n e reader ja ik ik Ik zou het wel eens willen proberen maar ik heb nog nooit tot 
mijn beschikking gehad, ik heb ook geen idee of zoiets. Duur is of ja. Het of ja. Ja dan is. 
Interviewer: En over de manier hoe je nu leest. Kun je beschrijven waarom je uit de papieren boek 
lezen of eigenlijk wat je wat je prettig vindt aan lezen. Probeer je geboekt. 
Participant: Voor mijn gevoel is het. Veel rustiger voor je ogen. Maar dat dat ja dat komt puur omdat 
ik kan Kijk als ik aan het werk ben en dat is toch altijd achter je computer aan. Heb ik op een gegeven 
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moment wel. Ja een soort van last van m'n ogen. Ja ik heb dat dat. Dat gevoel of? Ja dat heb ik 
eigenlijk nooit als ik een boek lees van misschien komt het ook omdat het. Veel langer achter de 
computer zit dan dat ik boeken lees dus ja ik weet niet of dat een goede vergelijking is. Maar in ieder 
geval krijgt geen last van m'n oog als een boek lezen. 
Interviewer: Oké. Dat is de voornaamste reden zijn er ook andere redenen? 
Participant: Nee ik denk het niet. 
Interviewer: Wat zijn redenen dat je misschien een e reader toch zou overwegen? 
Participant: Het is klein makkelijk mee te nemen denk ik. Het is toch ik. Ik vind het wel heel 
vervelend als ik zo'n heel groot boek in de tas zitten als ik dat wil meenemen. Dus ja dat dat van in en. 
Ik neem aan dat je er ook meerdere op 1 dus. Tot denk ik ook wel handig. Dus je kan ook. Dan denk 
ik meerdere tegelijk lezen ik weet het niet eens eigenlijk maar dat. Dat zou ik wel denkt in ieder geval. 
Interviewer: Mmm en. Als je denkt aan een e reader is er dan iets dat je denkt van nou dat dat lijkt me 
niet prettig aan een aan 't lezen van een e reader? 
Participant: Nee ik denk het niet ja ik weet het niet. Hij zou niet weten. Daar niet prettig aan zou 
kunnen zijn. Ja ik weet dus niet of dat of je hetzelfde. Hebt als je naar een computer kijkt of een of dat 
nou echt anders is. Dan een computer juli dus. 'k weet 'k zou niet weten van mijn ogen daar onrustig 
van worden. Dat zal wel een essentieel dingetjes zijn om te te willen weten. 
Interviewer: Oké nu dan wil ik iets meer ingaan op het op het gebruik op de usibility tijdens het lezen 
en je had het al even over over last van je ogen maar dan dan dan juist niet lezen maar Wat vind je 
onprettig aan lezen of wat zou je onprettig kunnen vinden aan lezen? 
Participant: Hoe bedoel je precies? 
Interviewer: Kunnen we misschien iets als jij een boek lezen dat je denkt van nou dat vind ik niet 
handig dat je niet handig aan aan het lezen van de papieren. 
Participant: Nou wat wel het heel erg. Het het het lettertype moet echt niet te klein zijn dat vind ik dat 
dat vind ik altijd wel heel erg vervelend als dat een boek heeft. Dus ja ik kan me voorstellen dat het bij 
een e reader in te stellen is hoe groot lettertype is. Dat weet ik niet maar. Dat ja dat dat is wel iets wat 
ik altijd heel erg vervelend vindt als ik een boek echt. Goed aan lezen. Voor de rest heb ik niet echt 
specifieke dingen. 
Interviewer: Denk je dat de grootte van een van dat boek invloed heeft of jij een boek gaan lezen? 
Participant: Ja. 100 procent. Laat liggen sneller een boeken liggen. Die veel te veel. Paginas bevalt ja. 
Interviewer: Oké. En ook de fysieke grootte van een boek? 
Participant: Het is natuurlijk altijd wel een soort van korrelatie en als je weet dat fysiek groot boek is 
dan. Dat is wel heel veel tekst in staan ja of moet lettergrootte. 30 zijn maar dat is meestal niet het 
geval. 
Interviewer: Oké en? 
Participant: Maar ik vind het vervelend als een boek. Zwaar of groot is en je moet het meeslepen. 
Interviewer: En is draagbaarheid van een van een? Ik lees apparaat of dat dan een boek is of een. Als 
je de draagbaarheid voor jou belangrijk. 
Participant: Ja nou ja als ik het maar makkelijk in een tas kan doen. En dat is niet te zwaar is. Dat 
vind ik het prima. 
Interviewer: Oké en is het opslaan van boeken voor jou een probleem? Of zou dat een probleem 
kunnen vormen? Fysiek boeken. 
Participant: Nee ik heb genoeg ruimte in mijn kast. 
Interviewer: Oké dan zou ik nu al vragen stellen richting de Sociale invloed. Wat denk jij welke 
invloed heeft lezen volgens jou op je omgeving? 
Participant: Bedoel je een maatschappelijk dus? Of echt op mijn omgeving. 
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Interviewer: Op jouw omgeving. 
Participant: Nou ja het. Doe lezen vaak. Omdat ik. Meer kennis wil vergaren op een bepaald gebied 
of nou en dan vaak zijn het dan Leuke verhalen die dat dan Belichten of? Die daarvoor gebruikt 
worden. Dus ja kennis vergaren vind ik altijd een belangrijk. Punt om te lezen überhaupt en natuurlijk 
is ook. Amusement eigenlijk. Kennissen 
Interviewer: Oké. Heb je het ooit wel eens over boeken die je leest? Met andere mensen. 
Participant: Ja zeker ik als ik lees dan vertelde meestal ook wel wat. We lezen ben en dat ik aan het 
lezen we dat. Ja dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. 
Interviewer: En? Waarom waarom vind je dat leuk om te vertellen? 
Participant: Ja ik ik ik vind het natuurlijk boeiende verhalen en dat soort verhalen vind ik ook weer 
leuk om zelf dan weer door te vertellen eigenlijk. En het geeft ook een beetje een uitdaging want ik 
had natuurlijk net over dat ik hou van vak technische boeken. Ik vind het ook leuk om het proberen uit 
te leggen aan niemand die daar helemaal niet in thuishoort in dat bepaalde vak. 
Interviewer: Nou dan zou ik nu iets meer ingaan op de op de prijs. Dus wat het kost om te lezen. De 
prijs van een boek heeft dat invloed op of jij 'm gaat lezen of niet? 
Participant: Ja. Een boek moet niet duur zijn. 
Interviewer: En wat is te duur? 
Participant: Nou ik vind een boek boven de 50 euro wel heel erg duur. 
Interviewer: Oké. 
Participant: Maar er is een verschil tussen studieboeken een echt leesboek. Een studieboek boven de 
50 euro vink duur een echt voor amusement. Nou vind 'k boven de 30 euro vind ik wel. Redelijk 
prijzig hè. 
Interviewer: En als jij tussen 2. 2 boeken zou moeten kiezen. Zou je dan voor een goedkopere gaan 
ook al wil je liever de wat duurdere lezen. 
Participant: Maar zijn ze precies hetzelfde of zo of? 
Interviewer: Nou als jij 2 boeken die je beide wel zou willen lezen maar naar 1 en vind je toch wel 
leuker zijn dan toch voor de goedkoopste kiezen. 
Participant: Dat zou ik toch wel even voor het leuke kiezen. 
Interviewer: Oké en? In het geval dat jij een e reader zou willen kopen hoeveel geld zou besteden aan 
1 e reader. 
Participant: Zit er boeken dan al op of zo of ik heb dat? 
Interviewer: Is zonder broek en als alleen die en e books moet je los bijkopen. 
Participant: Nou ik denk dat ik voor een e reader Misschien. Max. 50 euro kwijt wil zijn. Volgens mij 
is het niet een heel ingewikkeld apparaat. 
Interviewer: Oké en voor een e book dan? 
Participant: Ja als je fysiek in de winkels 30 euro is een vind ik 15 euro. 
Interviewer: Dan wil je de helft ervoor betalen oké. En zou je dan een boek kopen of of lenen? 
Participant: Fysiek lenen. Online bedoel je? Dus. 
Interviewer: Ja er zijn ook. Bijvoorbeeld een soort van spotify voor boeken. Heb je ook. Het is in elk 
geval zou lenen maar in dit geval aangezien hier ook de papieren boeken leest. Heb ik het dan over het 
papieren boek. Dus zou je hem liever lenen. Of liever kopen. 
Participant: Ik zou me liever willen lenen. 
Interviewer: Waarom? 
Participant: Omdat het. Maar dan. Minder geld kost. 
Interviewer: Terugkijkend op de vragen die je beantwoord heb. Wat zijn eigenlijk de voornaamste 
redenen voor jou om een papieren boek te lezen en niet op een e- reader of een tablet. Samenvattend. 
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Participant: Samenvattend omdat ik. Als ik op iets elektronische dan raken vaak afgeleid door andere 
dingen. En ik heb het gevoel dat het veel rustiger kan lezen als echt uit een fysiek boek. Mee bezig 
ben. 
Interviewer: Oké. En dan denk je dat als je de komende 5 jaar bij je keuze blijft? 
Participant: Nee. Nou ja. Dat ja dat weet ik eigenlijk niet ik heb het nog nooit echt geprobeerd een 
mag zich wel voor open om iets nieuws te proberen. Alleen ik weet nog niet wanneer dat gaat 
gebeuren maar. Ik ik sta altijd open voor veranderingen en dat soort dingen. 
Interviewer: Als jij je manier zou moeten delen over hoe je nu leest wat zou je dan zeggen? Tegen een 
vriend bijvoorbeeld. 
Participant: Mijn manier van lezen moeten delen. 
Interviewer: Als jij je manier van lezen moeten verkopen aan iemand. Zou de goeie eigenschap zijn of 
van een boek waardoor je vriend kan overhalen om ook. en boek te gaan lezen papieren boek als hij 
bijvoorbeeld een aan het lezen is. 
Participant: Weet niet echt niet echt heel erg over nagedacht ja ik denk dat iedereen z'n eigen manier 
van lezen heeft. Een? Ja. Ja dat daarna ook een erbij. 
Interviewer: En? Stel je voor je mocht een leeservaring ontwerpen. Wat zou je ontwerpen voor een 
beter leeservaring? 
Participant: Ik zou iets ontwerpen wat precies aanvoelt zoals een boek, maar wel elektronische is. En 
waar dus heel veel boeken op kunnen staan. 
Interviewer: Oke. Als je nu een vaste keuze zou moeten maken, boek of ereader? 
Participant: Een papieren boek 
Interviewer: Oke bedankt. Zijn er verder nog vragen die je van mij wil weten? 
Participant: Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Oke nou. Bedankt voor je bijdrage. En ik zou je graag eraan willen herinneren dat dit 
interview anoniem blijf en ik zal nu de recording stoppen. 
Deze spraak-naar-tekst is automatisch gecreëerd met www.amberscript.com 
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The coding of the following Transcriptions is attached in the Interview coding Daan Noordman, 
(placed under these transcriptions) 

  
Interview Transcript 03 
Date: 16 june 2019 
  
Interviewer: Daan Noordman 
Interviewee: Participant 3 
_____________________________ 
00:00:05 
Interviewer: Goeiemiddag. Leuk dat je meedoet aan dit onderzoek. Ik ga je een aantal vragen stellen 
over. En of eigenlijk over het lezen van literatuur. Op elektrische apparaten. Graag wil ik je vragen of 
je het goed vindt dat ik dit opnemen. En je zal anoniem blijven maar gebruiken het wel voor ons 
onderzoek. 
00:00:36 
Participant: Vooruit dan. Dat kan wel. 
00:00:41 
Interviewer: Oké. Nou ik zal je de komende minuten een aantal vragen stellen over ons project. Graag 
geef zo breed mogelijk antwoord op de vragen. En Ja als je geen antwoord wil geven als je een beetje 
ongemakkelijk voelt bij een vraag dan hoeft dan niet en dan kun je dat gewoon zeggen en dan gaan we 
door naar de volgende vraag. Eerst wil ik graag een beetje algemene informatie van je weten. wat is 
jouw leeftijd? 
00:01:20 
Participant: 24. 
00:01:23 
Interviewer: En nou ja of ja een geslacht lijkt me duidelijk. 
00:01:28 
Participant: Man. 
00:01:29 
Interviewer: Wat is op dit moment je levensfase?. 
00:01:33 
Participant: Ik studeer. 
00:01:35 
Interviewer: De student. 
00:01:44 
Interviewer: Waarom is de laatste keer dat je een boek hebt gelezen? Een literatuur boek. 
00:01:54 
Participant: Literatuur. 
00:01:55 
Participant: Literatuur even denken. Vorig jaar zomer denk ik. Ja vorige zomer. 
00:02:05 
Interviewer: Hoe vaak lees je boeken? 
00:02:07 
Participant: Nou. Vroeger. De 8 boeken per jaar of zo nu e. 
00:02:17 
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Interviewer: En als je dan een boek lees op een bepaald moment hoe lang leest dan achtermekaar? 
00:02:25 
Participant: Het is meestal in de vakantie denk ik. Een uurtje of 4 denk ik. 
00:02:30 
Interviewer: Een uurtje of 4. En zou je kunnen beschrijven in wat voor setting je en dan leest? 
00:02:39 
Participant: Op een ligstoel aan het zwembad. Meestal. 
00:02:48 
Interviewer: En is er dan een moment dat je? Is er een bepaald moment dat je denkt van nou nu heb ik 
echt zin om te lezen. 
00:02:58 
Participant: Meestal uit verveling of? Het is meestal uit verveling hè. Gelezen. 
00:03:05 
Interviewer: En wat wat? Ja wat voor genre boeken lezen? 
00:03:14 
Participant: Meestal bestsellers drinken. Het meest verkochte boeken. 
00:03:19 
Interviewer: Beste waarom waarom bestsellers dan? 
00:03:24 
Participant: Gewoon ik weet niet meer toegankelijk. Mijn ouders hebben die boeken liggen hè dat 
scheelt ook wel. Het is niet dat ik zelf een boek ga kopen. Dat eigenlijk de voornaamste keuze is 
gewoon op basis van welk boek heb ik tot mijn beschikking. 
00:03:43 
Interviewer: Oké. Hoe kom je dan aan je boeken? 
00:03:50 
Participant: Die lening van m'n ouders. En die krijgen ze meestal een cadeau voor de verjaardag of 
zo. of Die koopt ze dan. Koop zelf nooit boeken in ieder geval. Vroeger gedaan maar die tijd is 
voorbij bibliotheek is ook failliet bij ons in het dorp. 
00:04:14 
Interviewer: En en wat voor formaat lees je het boek? 
00:04:24 
Participant: Paperback 
00:04:27 
Participant: Van een electronisch en gewoon normaal een leesboek zoals je van vroeger kent. En dat 
meestal met zachte kant zeg maar niet harde kaft met zachte kaft zodat je hem lekker open kan 
vouwen en dicht. 
00:04:41 
Interviewer: Want waarom wil je een lekker open en dicht kunnen vouwen? 
00:04:46 
Participant: Ja gewoon. Je moet toch open en dicht kunnen als je een boek leest. 
00:04:52 
Interviewer: Maar waarom en een zachte kaft? 
00:04:57 
Participant: Dat is wat fijner. Dan harde kaft. Het gevoel en ligt gewoon fijner en dan kan ik me ook 
af en toe dubbelgevouwen zo je effe 1 ding leest. Net wat prettiger. Dan hoef je er niet zo te bladeren. 
00:05:18 
Interviewer: Oké. En heb je verder nog een reden waarom je papieren boek leest? 
00:05:26 
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Participant: In plaats van een e book of? Nou, Omdat ik er geen heb dat is al 1. Financieel voordeliger 
is om een aan te schaffen. En ik heb een boek gelezen via een tablet. Maar leest niet zo fijn. 
00:05:59 
Interviewer: Wat die het fijn wat versta je onder fijn? 
00:06:04 
Participant: Stel dat. Het is niet zo makkelijk ik heb het gevoel dat het niet zo makkelijk leest als een 
gewoon leesboek. De afleiding of ik weet niet precies wat het is. Want ik las toen op de iPad of een 
telefoon ik weet niet meer wat het was. Verder zijn er ook andere dingen die je kan doen in plaats van 
je boek te lezen. 
00:06:33 
Interviewer: En je leest dus Papieren boeken en voor hoe lang lees je al papieren boeken. 
00:06:41 
Participant: Mmm.Voor zo lang ik lees eigenlijk. 
00:06:50 
Participant: 18 jaar. 
00:06:51 
Interviewer: En in al die tijd heb je. Alleen op papier heb ik gelezen. 
00:06:56 
Participant: Nee ik heb dus ook een keer vanaf mijn iPad gelezen. 
00:07:01 
Interviewer: Oké en heb je dan ook specifiek over andere manieren gedacht om te gaan lezen? 
00:07:13 
Participant: Elektronisch toen toen we naar Mexico gingen. Op de boot vakantie naar het buitenland. 
Verre reizen is niet zo handig om. Papieren boeken mee te nemen. Het is te veel gewicht beetje 
onhandig mee te sjouwen. Dan lees ik op iPad. 
00:07:36 
Interviewer: En waarom dan een iPad? 
00:07:39 
Participant: Dat kan een al iPad heb dus een ereader bijkopen is een beetje onnodig. Als ik daar niet 
zoveel lees. 
00:07:47 
Interviewer: Oké. Hoe voel je je over de manier waarop je nu leest? Zeg maar. 
00:08:00 
Participant: Hoe bedoel je? 
00:08:03 
Interviewer: En wat vind je prettig aan die manier van lezen? Wat is een element dat je prettig vindt 
Of juist niet prettig? 
00:08:21 
Participant: Prettig is dat je gewoon je boek pakt en, zeg maar, gewoon een beetje afgesloten van de 
wereld bent. Als je leest op je iPad dan heb je nog meldingen van. Weet ik veel wat. Met een papieren 
boek heb je helemaal nergens last van. Ik denk dat dat wel iets is wat wel fijn is aan het lezen van het 
papieren boek. In vergelijking met een elektrisch apparaat. 
00:08:53 
Interviewer: Verder nog nadelen aan een papieren boek? 
00:08:56 
Participant: Ja als je meerdere boeken wil lezen heb je gewoon heel veel gewicht en ruimte wat je 
mee moet nemen als je op reis gaat. Het was denk ik wel 1 van de grootste nadelen. 
00:09:08 
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Interviewer: Dus de grote of ook het gewicht. Of zijn er verder wel dingen die een nadeel vindt om 
mee te nemen? 
00:09:18 
Participant: Papier boek is waarschijnlijk ook wel duurder als je als je veel leest. Als gaan kijkt naar 
de kosten het is makkelijker om effe online Via via een een Website wat e-boeken te downloaden. 
Goh wat goedkoper en je kan wel meer boeken meenemen in 1 keer. 
00:09:41 
Interviewer: Dus de prijs is voor jou een belangrijke motivatie? En wat heeft de prijs voor effect op je 
de motivatie om te lezen. Op wat voor manier? 
00:10:03 
Participant: Als je voor 1 euro een nieuw boek kan kopen. En je hebt een e-reader is toch wel wat 
aannemelijk om een nieuw boek te kopen dan als je 20 euro moet betalen per nieuw. Denk ik. Dus is. 
Ik denk dat je dan gewoon wat meer boeken zal lezen. En? Ik denk dat dat en het is makkelijker ik 
bedoel je kan gewoon vanuit thuis binnen een paar seconden zo een e book downloaden. En het kopen 
van een boek moet je toch weer naar de winkel moet iedereen uitzoeken moeite mee terugnemen dat 
weet toch wat meer tijd kwijt. 
00:10:47 
Interviewer: En als jij een een boek koopt. Ga je dan eerder voor de goedkope, ondanks dat. dus je 
misschien eentje een een wat duurdere interessanter lijkt. 
00:11:00 
Participant: Ik koop zelf eigenlijk nooit boeken dus. Dat is iets wat niet relevant is voor mij. 
00:11:12 
Interviewer: Hoe schat je dat in? 
00:11:13 
Participant: Ik schat in dat. Meestal gewoon bestsellers dat is denk ik gewoon dat maakt niet uit hoe 
duur ja niet te duur. Als ze als ik 70 euro zijn als wel iets te duur, maar meestal zijn zo rond dezelfde 
prijs die boeken 15 -20 euro volgens mij. 
00:11:34 
Interviewer: En hoeveel geld wil jij betalen? of het een papieren boek is of een e book hoeveel geld. 
Ben je bereid te betalen voor een boek? 
00:11:43 
Participant: Het ligt eraan wat voor boek het is. Van welke schrijver is denk ik. Maar voor een 
gewoon boek, Ik denk ik 20 euro max. Het e book max. 1 a 2 euro. 
00:12:04 
Interviewer: En hoezo minder voor een e book dan? 
00:12:07 
Participant: Omdat hij geen papieren kosten om te drukken. En geen vervoerskosten om het in de 
winkel te krijgen. En omdat ik vaak ook die boeken gewoon gratis ergens kan downloaden. Dat is 
denk ik ook wel een reden dat ze te duur maakt is het heel makkelijk om het Gratis te downloaden 
dan. dan duur te kopen. 
00:12:32 
Interviewer: En? Als jij zo beginnen met elektronisch lezen hè. Hoeveel geld zou je dan willen 
investeren in een In het apparaat zelf. Voor hoeveel geld ben bereid te investeren? 
00:12:48 
Participant: Op dit moment. Als ik lees. Dan lees ik dus maar 1 keer per jaar. Het apparaat gaat 
ongeveer 5 jaar mee. Stel je voor dat een e book 4 euro kost 5 keer 4 is 20. 20 van 80 euro max. voor 
een e-reader 
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00:13:11 
Interviewer: 80 euro maximaal. Nee dat is duidelijk. Op welk moment zou jij een boek kopen? En op 
welk moment zal je eentje huren? 
00:13:34 
Participant: ehmmm. Voor een gewoon boek of een e book. 
00:13:39 
Interviewer: Ja voor het boek wat jij lezen dus. Een gewoon boek. 
00:13:43 
Participant: In dit geval was ik gewoon boek. Zou ik meestal wel gewoon kopen ik huur geen boeken 
meer. 
00:13:51 
Interviewer: Hoezo huur je niet meer? 
00:13:55 
Participant: Niet een abonnementskosten van de hoeveelheid dat lezen is gewoon niet rendabel. Dus 
als ik 1 boek per jaar lezen is niet heeft niet zoveel zin om te huren. 
00:14:06 
Interviewer: En bij elektronisch zou je dan huren overwegen? 
00:14:10 
Participant: Ik denk het wel omdat je dan toch geen fysiek boek hebt om in een kast te zetten. Dus 
dan is ie huren eigenlijk ligt daar de prijsverschillen. Maar als het echt aannemelijk goedkoop is kun 
je beter een boek huren. Lees meestal toch maar een boek maar 1 keer. 
00:14:36 
Interviewer: Graag zou ik nu een beetje verder gaan met het gebruik van een boek, gebruiksgemak 
van een broek. Heb je wel eens dat je eigenlijk? Zijn er elementen aan een boek lezen dat je denkt van 
nou dit vind ik niet prettig voel ik me niet prettig bij? 
00:15:01 
Participant: Nee eigenlijk niet. 
00:15:02 
Interviewer: Een bepaalde details aan lezen dat je denkt van nou dit zou ik verbeteren dit zou ik 
anders willen. 
00:15:12 
Participant: In het boek zelf of van 't lezen of? 
00:15:16 
Interviewer: Beide. 
00:15:17 
Participant: Nee. 
00:15:22 
Interviewer: En nou ja je zei al dat dus de grootte van het boek uitmaakt. Op wat voor manier wordt je 
dan beïnvloed door de dikte van een boek? 
00:15:48 
Participant: Eigenlijk. Motiveert een dik boek alleen maar denk ik. 
00:15:55 
Interviewer: Oke. 
00:15:56 
Participant: Het ligt eraan hoeveel tijd je hebt als je niet veel tijd hebt dan is een is een dun boek wat 
fijner om in ieder geval. Het aantrekkelijk om te pakken. Maar. 
00:16:11 
Interviewer: Waarom motiveert een dik boek over het algemeen? 
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00:16:16 
Participant: Mmm dat vaak wel gewoon wat langer verhaal is meer. Er zit wat langer in een boek. Als 
je ruim de tijd hebt kun je wat langer doorlezen. Ik weet niet. Is gewoon wel beter. 
00:16:35 
Interviewer: Nou over de draagbaarheid van een boek of een devices. In hoeverre speelt dat een rol 
voor jou? 
00:16:44 
Participant: Draagbaarheid. Ja wel veel op zich. Het ligt eraan als ik naar het buitenland gaan ik moet 
vliegen of zo dan is. Dat is een tablet wel handiger dan 7 boeken of zo in de tas. Mocht ik er 7 lezen. 
Stel je voor dat ik wegga dan. En ik heb neem 1 boek mee en als ik 20 paginas aan het lezen ben en 
het boek is helemaal niks. Daar heb ik geen ander boek om te lezen terwijl ik met een ereader geval 
gewoon nog wat andere materialen. 
00:17:22 
Interviewer: En dat is als je op vakantie gaat en wat is je gewoon in Nederland blijft? 
00:17:26 
Participant: Ik lees eigenlijk niet zoveel als ik in Nederland ben. Dus is niet echt relevant. 
00:17:32 
Interviewer: Oké en het opslaan van boeken. Is dat voor jou een probleem? 
00:17:38 
Participant: Op dit moment in mijn kamer. Op zich maakt niet heel veel uit. 
00:17:54 
Interviewer: Oké. Dan zou ik graag een ga ik verder met een beetje sociale invloed op lezen voor jou. 
Wat voor invloed denk je dat lezen heeft op je Leefomgeving. 
00:18:16 
Participant: Nou. Als je dezelfde als helemaal gelezen hebt kun je natuurlijk wel over babbelen. Met 
elkaar. Maar. Verder denk ik niet heel veel. Het is toch als je een aan het lezen bent sluit je redelijk af 
van de rest van de wereld. Toen was je niet aan lezen bandje meer sociale dingen kan doen. Het is in 
dat opzicht denk ik. Dat het wel een negatief effect heeft. Ja. 
00:18:50 
Interviewer: Oké. En bespreek je wel eens boeken met andere mensen? 
00:18:57 
Participant: Bijna nie nee eigenlijk niet. Nee. Niet heel veel mensen heb in mijn omgeving die lezen 
behalve m'n ouders. De bespreek ik wel eens boeken maar. Ook maar op en heel gewoon over het leuk 
is of niet? Maar ik ga niet op de diepgang in 'r boeken. 
00:19:26 
Interviewer: En? Bespreek je wel eens met mensen de manier waarop je? Dit is bijvoorbeeld of je op 
een de lezer op een elektronisch apparaat of op een e book? 
00:19:40 
Participant: Nee. Eigenlijk nooit. 
00:19:52 
Interviewer: Oké Hoeveel invloed denk je dat dat lezen heeft op je sociale leven? Je hebt gingen net al 
een beetje op in maar denk je dat jouw leefomgeving een mening over jou zou hebben als je veel zou 
lezen? 
00:20:09 
Participant: Ik denk het niet. Nee. Dat niet heel veel uitmaakt. Behalve als ik zo veel aan het lezen 
ben dat ik Niet meer de deur uit kom. 
00:20:25 
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Interviewer: Oké nou. Terugkijkend op dit interview. Wat zijn voor jou eigenlijk de de 
voornamelijkste redenen om een papieren boek te lezen in plaats van elektronisch apparaat? 
00:20:43 
Participant: Ja de afleiding denk ik en 't leest prettiger dan een papieren boek dan een elektronisch 
apparaat. Voor mijn gevoel. 
00:20:57 
Interviewer: Oké en denk jij dat je de komende 5 jaar bij je keuze blijft? 
00:21:04 
Participant: Ik denk het niet. Nou ja omdat en m'n ouders al. Wel met de keuze dat ik 't fijner vind 
lezen maar niet dat ik uit de papieren boeken blijven lezen. Zodra d'r een mooie actie komt voor een 
ereader is het wel Aannemelijk om zoiets te nemen. Omdat en mijn ouders allebei ereaders gebruiken 
dus geen nieuwe boeken meer kopen. Dus dan kun je wat makkelijker dan is de overstap wat 
makkelijker gemaakt dan. Wanneer papieren boeken gewoon in je bezit hebt. 
00:21:53 
Interviewer: En zou jij jouw manier van lezen delen met andere mensen of eigenlijk aanraden allemaal 
andere mensen. 
00:22:03 
Participant: Op het moment dat ik. Papieren boeken denken dat iedereen wel kennis mee heeft 
genomen. Zodadelijk ik een ereader koop en die prettig is. En fijner is om te gebruiken dan een 
papieren goed dan zou ik mensen wel aanraden om zo eentje te kopen. 
00:22:22 
Interviewer: Oké. Stel je voor je zou alles kunnen ontwerpen hè. En wat zou jij dan ontwerpen om een 
betere manier van lezen. Te creëren dus wat zou jij ontwerpen om te kunnen lezen? 
00:22:46 
Participant: Ik denk een beetje een combinatie van de nieuwe telefoon en huawei die open kan ik 
weer een beetje het gevoel hebt dat je wel in een boek aan het aan lezen bent. Dan denk ik dat iets wat 
dun is en makkelijk mee te nemen op reis. Dus is eigenlijk Ik denk ter grootte van een boek wel 
verhoogd omdat dat toch wat het beste leest. Maar wel dun zodat het makkelijk mee te nemen is. En 
verder. Dat zou ik. De helderheid van een scherm een beetje aanpassen zodat. Is dat niet te te fel word 
, Ik denk dat wel belangrijk is. In ieder geval dat het dat zelf aangepast kan worden. Zodat naar je 
eigen behoefte gelezen kan worden. Ik denk dat dat wel iets is om rekening mee te houden. Verder. Ja. 
00:23:56 
Interviewer: Nee dank je wel. Wat is op dit moment je keuze om boeken te lezen? 
00:24:04 
Participant: Op dit moment papieren boeken. 
00:24:06 
Interviewer: Papieren boeken. Is daar verder nog iets anders dat je kwijt wil over dit onderwerp? 
00:24:13 
Participant: Het lijkt me wel handig om. Een soort van Netflix dienst aan te bieden voor e-books 
00:24:25 
Interviewer: Oke. 
00:24:26 
Participant: Zodat je een abonnement kan nemen en daarbij een ebook krijgt. Waardoor het net effe 
wat makkelijker de switch te maken. 
00:24:40 
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Interviewer: Oké. Nee dank je wel dank je wel dat je meedoet aan dit onderzoek. Ik je graag aan 
herinneren dat wij deze korting alleen gebruiken voor het vak en dat het anoniem blijft. Ja nogmaals 
bedankt en ik zal de recording nu stoppen. 
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Interview Coding Daan Noordman 
 
  
Interviewer: Daan Noordman 
Interviewee: Participant 1, 2 and 3 
_____________________________ 
Participant 1 (pilot-interview): 
 

Text fragments Coding Paper 
book 

E-read
er 

Elec. 
device 

“I mostly read when I’m on vacation, 
so in the airplane or train, multiple 
books most of the time ” 

Location of 
use 

  v   

“ about an hour” Duration   v   

“Yeah so when I’m traveling ” Location of 
use 

  v   

“… then I read before going to bed ” Location of 
use 

v v v 

“ When I hear about a new book that 
came out” 

Motivation 
  

v v v 

“To be honest I download them 
sneaky” 

Price   v   

“ When I went backpacking it was not 
convenient to take a book along” 

Usability       

“ that was not so nice for my eyes” Usability     v 

“ You can very easily scroll through 
the pages ” 

Usability   v   

“Easier because you don’t have to 
take them all with you” 

Usability v     

“It is very convenient that it 
remembers the spot where you 
stopped ” 

Usability   v   

“ the fact that I read with my father 
when I was younger” 

User 
emotions 

v     

“ It does have something nice to turn 
a physical l pages around” 

User 
emotion 

v     
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“ … big and heavy the are” Usability v     

“It is more convenient. Fast. And the 
threshold is lower to read ” 

Motivation, 
usability 

v     

“ only thing is, sometimes I can quite 
reach a button ” 

Usability   v   

“or when you’re almost to the end, 
then you still don’t know” 

Usability   v   

“ On such a device, you can put more 
than 60 books ” 

Usability   v   

“I like it when there are some book in 
a house ” 

User 
emotion 

v     

“my parents rather have me reading a 
book” 

User 
emotion 
Motivation 

v     

          

          

  
Participant 2: 

Text fragments Coding Paper 
book 

E-read
er 

Elec. 
device 

“Most often during holiday trips. ” Location of 
use 

v     

“About an hour of 4 I think .” Duration V     

“In a lounge chair next to the pool.” Location of 
use 

V     

“Most of the times out of boredom.” Motivation V     

“I read bestsellers, because my 
parents have them at home. 
Therefore, these books are more 
accessible to. ” 

Motivation V     

“I won’t buy book myself, just what 
my parents already have” 

Price V     

“I like to read soft cover, so you can 
easily fold the book” 

Usability V     
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“I like the feeling of a soft cover 
better, then I can fold it and read just 
one side” 

Usability V     

“I have the feeling that it doesn’t read 
so easy, I get more distracted” 

Usability     v 

“I get distracted because there are 
also other things you can do on a 
tablet.” 

Usability     v 

“I read on an iPad when I went to 
Mexico, on the boat.” 

Location of 
use 

    v 

“For far trips is it convenient, paper 
book are to heavy to carry with you in 
this case.” 

Usability     V 

“ Buying an e-reader when I already 
have an ipad seems unnessacary since 
don’t read that much” 

Motivation, 
price 

  V   

“ What I like about a book is that you 
are somehow in your own world” 

User 
emotions 

V     

“ When I read from a tablet I’m 
getting distracted due to 
notifications.” 

Usability     v 

“The biggest down side is the size and 
weigth when you want to bring 
multiple books with you on a trip ” 

Usability V     

“Paper books are probably more 
expensive ” 

Price V     

“You can probably download an 
e-book very quickly from the 
internet” 

Usability   V   

“ E- reahis is probably cheaper  ” Price   v   

“ Buying an ebook for 1 euro, then an 
ereader is more convenient than 
buying a book for 20 euro” 

Price   V   

“Easily downloading a book within a 
few seconds ” 

Usability   V   

“ Go in back an fort to the store for a 
book takes more time” 

Duration v     
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“How much I want to pay depends on 
the writer ” 

Motivation       

“ For a paper book I tink 20 euro 
max.” 

price v     

“ For a e-book 1 or 2 euro” Price   V   

“E-books are often easily and free to 
download ” 

Motivation, 
price 

  V   

“ max 80 euro for a e-reader  ” price   V   

“The costs of a subscription to the 
library are to high for the amount that 
I read, 1 book a year.” 

Price V     

“I think a thick book motivates more. 
Depends on the time you have, with 
less times a thin book is more 
attractive to pick” 

Motivation v     

“When I am 20 pages into a book and 
realize it don’t like it, with an e-reader 
I then have enough other options to 
read’ 

Usability   v   

“The distraction on a ipad and a 
paper book reads nicer in my 
experience. ” 

Usability v     

“Not because think it reads better, but 
because of my parents. If there would 
be a nice deal on an e-reader than I 
probably buy one in the future” 

Motivation, 
price 

v     

“Something that is thin and easy to 
take with you on a trip.” 

Usability, 
location of 
use 

    V 

“I would make an easy adjustable 
brightness that you can set yourself. I 
think this is important “ 

Usability V v v 
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Participant 3: 

Text fragments Coding Paper 
book 

E-read
er 

Elec. 
device 

“ Then I try to put everything off, tv 
sound. Maybe some music sometimes. 
I has to be relaxing” 

Location of 
use 

      

“When I have some time of, for 
example during vacations ” 

Location of 
use, 
motivation 

      

“ Those are moments when you 
finished something” 

Motivation       

“But most often at the 
recommendation of others ” 

Motivation       

“ When I read a book I really want 
something real, not something 
electronic. Moste often I don’t have 
one anyway” 

User 
emotions 

v   v 

“I don’t really know anyone who 
reads from an e-reader ” 

Motivation   V   

“No idea if something like that is 
expensive” 

Price   V   

“In my experience it is more relaxing 
for your eyes than a computer. ” 

Usability V     

“Using a book I never have that 
problem with my eyes ” 

Usability V     

“It is small and easy to take with you, 
I don’t like when I have to carry a 
large book. I assume you can put more 
books at one devices right, seems 
convenient  ” 

Usability   V   

“I don’t know If its bad for my eyes, 
that’s essential ” 

Usability   v   

“ The font shouldn’t be to small, that 
what I think is annoying of a book ” 

Usability v     

“With an e-reader you can probably 
set the font size(positive) ” 

Usability    v   
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“I think it is annoying when a book is 
large and heavy when I have to take it 
with me ” 

Usability v     

“I needs to fit easaly in a bag  ” Usability v v v 

“ I read to gain more knoledg in my 
expertise area” 

Motivation       

“ I think a book above 30 euro’s is 
expensive” 

Price v     

“I will max. pay 50 euro’s for an 
e-reader, I is probably not that 
high-end technology ” 

Price       

“If a book is 30, I will pay 15 for a 
e-book” 

Price   v V 

“I would rather borrow a book. 
Because it costs less  ” 

Price V     

“ If I use electronic devices I will get 
distracted” 

Usability     v 

“ I would design something that feels 
just like a real book but electronical. 
So you can put as much book on it as 
you want. ” 

Usability   v v 
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Interview Transcript 01 
Date: 18 may 2019 
  
Interviewer: Jules van Gurp 
Interviewee: Participant 1 
_____________________________ 
  
Interviewer: Oké excuses dat de telefoon Gedurende het interview opeens besloot om zichzelf uit te 
zetten en dus en een deel van het interview te verwijderen. Ik doe dit maar even. herhalen. We gaan er 
wel mee akkoord dat dit wordt opgenomen. En nu gaat er ook mee akkoord dat wordt opgeslagen voor 
educatieve doeleinden. Als we het hier hebben over lezen dan gaat het alleen over literatuur. Dat is 
geen nieuws geen content, wetenschappelijke papers. Wanneer we het over mobiele hebben ook alleen 
maar over mobiele manieren van elektronisch lezen dus geen laptops, het is niet mobiel genoeg, n ook 
geen desktops. Nu hebben we al enkele vragen en die hadden we al doorgenomen. Moet maar even 
snel dit herhalen. De laatste keer dat u een boek uitgelezen was een jaar terug toch? De reden hiervoor 
was? 
Interviewee: Door het jaar heen niet veel, tijd in de vakantie wel. 
Interviewer: Oh. Hoe vaak leest u boeken? 
Interviewee: In de vakantie. 
Interviewer: En 5 per jaar. De redenen voor het lezen van boeken waren? 
Interviewee: Ontspanning. 
Interviewer: De spanning. Waarom heeft u het gevoel dat? Waarom heeft u het gevoel dat lezen voor 
u ontspant? 
Interviewee: Gewoon leuke verhalen. 
Interviewer: Hoeveel tijd duurt dat ongeveer? 
Interviewee: Een uurtje 
Interviewer: Ja u heeft ook gezegd dat u aan het wembad op vakantie en 's avonds op vakantie lezen. 
En dan wanneer? Vaker wanneer uw familie aan het lezen was. Dat dat ook allemaal voor ontspanning 
was en dan wou u vaak op vakanties omdat u geen tijd had of alleen 's avonds. Of bijvoorbeeld door 
het jaar heen had u niet echt veel. Tijd. En waarom deed u de vrije tijd die heeft , niet opvullen met 
boeken lezen. 
Interviewee: Door het jaar doe ik voor serie kijken of iets anders. Andere leuke dingen. 
Interviewer: Vindt u dit andere leuker dan lezen? Waarom doet udie dingen dan niet op vakantie in 
plaats van? 
Interviewee: Op vakantie zijn mijn vriendinnen er sowieso niet. Serie kijken kan wel. Dat kan ook niet 
bij he zwembad. 
Interviewer: Waarom is de lezen dan anders voor u? 
Interviewee: Bij serie kijken zit je met oortjes in en kan je de ander niet aanspreken 
Interviewer: Wat als je serie zonder oortjes kijkt? 
Interviewee: En dan? En als de ander dat wil, hoor je alles al? 
Interviewer: En wat was wat waren vooral de momenten? Waarop u? Gemotiveerd was om te lezen. 
Interviewee: Dat was eigenlijk op vakantie. 
Interviewer: Waarom bent u meer dan andere momenten dan gemotiveerd? 
Interviewee: Op vakantie doet mijn familie het en kan ik makkelijker in slaap komen. 
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Interviewer: Waarom vindt u het fijn om in slaap te komen hiermee? 
Interviewee: Dan slaap ik gewoon makkelijker. 
Interviewer: Weet u toevallig de reden waarom? 
Interviewee: Dan voel ik me gewoon slaperiger. 
Interviewer: Is het specifieke dit lezen wat u slaperig maakt? Zit specifiek het lezen wat uw slaperig 
maakt? 
Interviewee: Ja. 
Interviewer: Ah zou u dit ook met andere activiteiten krijgen. 
Interviewee: Minder licht. En voor de rest weet ik niet wat voor activiteiten doen. 
Interviewer: Ja, okay. Nou dan hebben we nu eigenlijk al een beetje herhaald wat we er verloren is 
gegaan. Welke genres boeken doet u wel lezen? 
Interviewee: Romantisch. 
Interviewer: Waarom kiest u voor deze? 
Interviewee: En spannende 
Interviewer: Waarom? Kiest u voor deze boeken? 
Interviewee: Het interessante 
Interviewer: Doet dat u interesseren? Dat het spannend is. 
Interviewee: Ja vond ik het interessantst. 
Interviewer: Is het beter wanneer het spannend is. 
Interviewee: Romantisch is ook niet spannend. 
Interviewer: Hoe komt u normaliter aan nieuwe boeken? 
Interviewee: Op vakantie, meestal van e-reader en dan gedownload van vrienden. 
Interviewer: Dan krijg je dus gewoon gedownload. 
Interviewee: Ja meestal van vrienden. 
Interviewer: Dus is niet voor betaald. Zijn er ook nog andere manieren hoe die hoe je een boek komt? 
Interviewee: Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Ja. Is deze vraag beantwoord. Op welke manier doet u normaal lezen 
Interviewee: Lezen. De e reader. 
Interviewer: En wat is dit de hoofkeuze? 
Interviewee: Omdat het makkelijk mee te nemen als. 
Interviewer: Hoelang gebruikt u deze manier van lezen? 
Interviewee: 4 jaar. 
Interviewer: Heeft u ook over andere manieren van lezen gedacht? De andere opties?. 
Interviewee: Eerst nam ik boeken mee op vakantie maar is nu niet meer handig. 
Interviewer: Waarom vindt u het normale boeken Nederlanders op vakantie? 
Interviewee: Ja. ING heeft. 
Interviewer: Waarom is dit overigens? 
Interviewee: Gewoon omdat. Je kwam in minder hangt zet en mee kan nemen. 
Interviewer: Kunt u nog het momenten herinneren wanneer u bent overgestapt naar die reader? 
Interviewee: Ja volgens mij met. Vakantie paar. 
Interviewer: Waarom? Er is destijds de overstap gemaakt. 
Interviewee: Aan. Omdat het officieel angst en enorm. Oh. Geel en met iemand als China Indonesië 
dus. Hangt zijn geweest. 
Interviewer: Bent u aan de soms? 
Interviewee: Was. 
Interviewer: Hoe bent u aan de Ieren deze komen? 
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Interviewee: M'n ouders weten het niet. 
Interviewer: Hoe voelt u over uw huidige manier? U nog redelijk niveau. 
Interviewee: Ja. 
Interviewer: Heeft u nog? 
Interviewee: Mmm. Maak ik. Als zijn hand vasthouden. 
Interviewer: Waarom vinden dat? 
Interviewee: Bijna een maand. 
Interviewer: Een serie comfortabel. 
Interviewee: Niet per se oncomfortabel het kon. Comfortabel. 
Interviewer: Aan het boek maakt. Een comfortabeler. 
Interviewee: Dat vind ik niet zo goed wat ik meer denk ik. 
Interviewer: Hoe bedoelt u dat? 
Interviewee: Ik was gewoon. 
Interviewer: Wat vindt u fijn 70 fijn aan dat of bruikbaar is? Wat vindt u er fijn aan boord onbruikbaar 
is? 
Interviewee: Ik schijnt. 
Interviewer: Wat vindt u fijn bruikbaar is? 
Interviewee: Slot zijn er een aantal is precies. 
Interviewer: Heeft u het gevoel dat u verbruikt? Kunt u omschrijven wat fijn vindt aan een boek 
gebruiken. 
Interviewee: Het zijn nog wat aan de hand. 
Interviewer: En u mij vertellen wat u fijn vindt aan papieren boeken. Kunt u mij vertellen wat u fijn 
vindt aan? 
Interviewee: Dat ze de celruimte. 
Interviewer: Het centrum hier vervelend dan. 
Interviewee: Dat is het. 
Interviewer: En de dingen vertellen wat u fijn vindt aan chronisch lezen. 
Interviewee: Ja. Fijn dat het moeilijk is om mee te nemen en mobiel en liszt. 
Interviewer: Het ligt er ook een verschil. 
Interviewee: Anton. 
Interviewer: Gebruik die u gebruikt die iedereen nu nooit buiten op vakantie. En wat zijn wat lijkt u 
fijn aan? Lezen op een telefoon of tablet. 
Interviewee: Zijn want het is een stuk kleiner. 
Interviewer: En wat is voor u dan toch no of heeft u het gevoel dat toch wel het verschil is? Want het 
is een tablet en een e reader. Dit ligt wel vervelend Zeeland of wat sindsdien en dan zijn er het licht 
van Irene of van. 
Interviewee: Ja nou van de e reader. 
Interviewer: Heeft u ook wel eens van 9 uur dan 's nachts in bed ligt een probleem dat u gang? Goed 
zicht heeft op de e reader. 
Interviewee: Nee eigenlijk niet. 
Interviewer: Wat zijn de dingen die niet vindt zijn fijn aan? E readers. 
Interviewee: Ik vind het goed. In engeland. 
Interviewer: Andere dingen. En wat ze vindt u niet fijn aan. Deze met een tablet of een. 
Interviewee: Tegenstanders te klein en als e reader. En dan nog dit. 
Interviewer: Wat zijn zo vervelend aan het beeld? 
Interviewee: Het liefst. 
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Interviewer: Vindt u ligt tussen? Wat vervelend aan het meest. 
Interviewee: Stap op. 
Interviewer: En stel je gebruikt het dan aan het zwembad. 
Interviewee : Bij ons valt. 
Interviewer: Als je dan aan het zwembad. Toch zou moeten kiezen. Was deze cursus ook op? 
Interviewee : Opvallend is je ook. 
Interviewer: Die. Heeft ie wel gewoon. Het lezen over het algemeen. Dingen. Die een comfortabel. 
Interviewee : Niet zo goed wat je doet. 
Interviewer: Wel wat van dingen vindt u oncomfortabel aan lezen. Heeft ie nou die dus 
oncomfortabel. Bijvoorbeeld het. Fijn en de hond liggen van een. 
Interviewee : Is toch niet algemeen lezen? 
Interviewer: Sorry. 
Interviewee : Dat is toch niet algemeen. 
Interviewer: Nee ik heb het gewoon algemeen over. Alle vormen van. Lezer die wij dan bespreken in 
het interview. 
Interviewee : Die dingen die ik net heb je zus. 
Interviewer: Dus dit is alleen maar dat van de. 
Interviewee : Deze. Het is. Ik denk dat ze nog steeds. 
Interviewer: Wat is van al deze dingen? Het? Voor u het vervelend? En van het licht en tussen het 
licht en? Fijn de e reader een hond ligt. Want er staat een belangrijke. Hij heeft die ook wel. Anders 
het gevoel dat. Groter dan in een boek. Invloed op uw keuze gemaakt. Heeft u ook wel eens gehad dat 
de grootte van het boek in van ook invloed op uw keuze heeft gemaakt? 
Interviewee : Nee. 
Interviewer: Het maakt dus niet uit of een boek nu dik is of niet. 
Interviewee : Het is dan normaal. 
Interviewer: Als je nu in de bibliotheek en boekhandel rondloopt. Dan is ie 2 boeken naast elkaar 
liggen. Zou u dan de boeken ook vergelijken? Op grote. 
Interviewee : Dan zou. 
Interviewer: Waarom zou je dan voor? De dunne kiezen. 
Interviewee : Omdat ik geen zin zou hebben om zo lang over. 
Interviewer: Dit. Wat voor manieren doet allemaal draagbaarheid en ja hoe goed. Uw vorm van lezen 
en mee te nemen. In hoeverre mate dit? Invloed hebben hoe. Keuze van lezen. 
Interviewee : Ja en grootser dan anders ik lees op vakantie. 
Interviewer: Dat het gewicht van een boek ook. Waren ook invloed hebben. Ik wil keuze. 
Interviewee : Ja. 
Interviewer: Als het opslaan van boeken ook voor u een probleem. Het waren. 
Interviewee : Ik stond. 
Interviewer: Nou als je papieren boek ook. Dan. En je wil 10 boeken lezen. Euro de 10 boeken. Is het 
dan voor een probleem dat in die 10 boeken nog allemaal heeft? Juiste misschien vind je dat leuk? 
Aan lake leuk aan. 
Interviewee : Want dan kan ik ook. 
Interviewer: Heeft u dan zouden we dan ook? De neiging hebben om het te lezen. 
Interviewee : Zien. 
Interviewer: Wat vindt u er dan zo leuk aan dat u dan waar we doorheen kan bladeren? 
Interviewee : Als ik als ik. 
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Interviewer: Zou dit ook wel? Ooit. Een verschil maken en uw keuze van. Ook invloed denkt u dat 
lezen heeft op de maatschappij? 
Interviewee : Ik wens 6. Eenmaal mantels. Talent. Dat lijkt me voor de maatschappij want het is ook al 
ziet. En daarom de meeste mens correct Nederlands. 
Interviewer: Denkt u dat er dat het? Dat vooral lezen literatuur lezen daar een grote invloed op heeft. 
Denkt u dat? Ook de meest efficiënte manier is om dit te verbeteren bij de mens. 
Interviewee : Ja ik denk het. Is slecht. 
Interviewer: Heb je het gevoel dat? Tegenwoordig veel of weinig wordt gelezen. 
Interviewee : Fijn is denk ik. 
Interviewer: Vind je ook het gevoel alsof de dan? Ja waardoor hij krijg je dat gevoel. 
Interviewee : NOS journaal klotsend lees. 
Interviewer: Hoe denkt u dat lezen ook? Gezien wordt in de maatschappij. 
Interviewee : Plotseling. 
Interviewer: Sorry. 
Interviewee : Hoe bedoelt u? 
Interviewer: Hoe wordt iemand die veel leest? Tegen om naar uw gevoel zien en de maatschappij. 
Interviewee : Ik denk. Ja ik. Prima. 
Interviewer: De maatschappij. Gewoon is. Ook anders opvalt dan. Op papier. 
Interviewee : Nee er is niets. 
Interviewer: Waarom heeft u dat gevoel? 
Interviewee : Volgens mij. Ik heb nog nooit zoveel kost dat zie. Elektronisch lezen anders gewaardeerd 
dan boeken lezen. 
Interviewer: U wel de boeken die hij heeft gelezen bespreken met andere mensen. 
Interviewee : Ik ze ook. 
Interviewer: Met wie deed dat vroeger bespreken? 
Interviewee : In elk geval nog. 
Interviewer: Waarom deed u het met uit te spreken? 
Interviewee : Omdat ik gewoon als iets indruk op me dat ik aardappels. 
Interviewer: Want deze voor een in het boek ook gelezen. 
Interviewee : Dat verschilt. 
Interviewer: Wat maakt het voor u interessant om dat te vertellen? 
Interviewee : Zo. 
Interviewer: We hadden dan ook vaak bepaalde soorten en genres boeken die dan. Die u dan dit 
bespreken. Waar we ook nog andere mensen van mijn bespreken. 
Interviewee : Ja. 
Interviewer: Andere vriendinnetjes. En? Voor welke redenen en deed u het met hem bespreken? 
Interviewee : Zelfs reed. 
Interviewer: Heeft u wel eens met? Andere mensen over uw manier. Van? Lezen. Zou de uw 
vrienden? We weten dat u. Normaal dat u doet lezen op vakantie. 
Interviewee : Een aanmelding. 
Interviewer: Weten ze dan ook weer dat men hier return tot lezen. 
Interviewee : Nee ik denk het niet. 
Interviewer: Hebben we andere mensen het wel anders met u gedeelte? Over hoe u met? Over een 
manier van lezen. 
Interviewee : Of? 
Interviewer: Nog altijd over dat ze iets hebben gelezen. 
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Interviewee : Jawel maar niet over maakt niet uit. 
Interviewer: Oké. De prijs van een boek of een e book. Ook invloed op uw? De keuze van lezen. 
Invloed op of je in boek leest of? In. Normaal boek. Het is sober. Er zit een grote. Speelt het mee in 
een keuze. 
Interviewee : Boeken en ook. 
Interviewer: Zei eerst dat je hoofd. Dat uw grootste. De reden was. 
Interviewer: Voor. 
Interviewee : Dat dit goed kan meenemen. Speelt prijs nog meer mee. 
Interviewer: Ik nog meer maar wel ook al op. 
Interviewee : Als uw ouders geen 1 boek van had gekocht had u het dan ooit gedaan. 
Interviewer: Ik ons. 
Interviewee : Hanteren terwijl misschien gedaan met wetende. Wil mee zou zijn. 
Interviewer: Ja. 
Interviewee : En wat is zo dan ongeveer? De grens prijs zijn wat de huur enzo en verzegeld. 
Interviewer: Gekomen. 
Interviewee : Een zou hij dan in een? Normaal boek gesneden. 
Interviewer: Hij is 10. 
Interviewee : Zien in de winkels vond en lagen 2 boeken. Het ene boek leek je wel wat interessanter 
dan de ander. Alleen die is dan ook nog 10 euro duurder. Van welk boek zo dan ja. 
Interviewer: In het licht van onze ontwikkeld zijn als het maar. 
Interviewee : Wat als de onrust. Wel ongeveer even leuk lijkt misschien wel wat moe. Doet de prijs 
dan nog. Een invloed maken ook een keuze. Als u? Van iemand anders een boek zou kopen. Het 
wordt de prijs dan een grotere keuze maken. 
Interviewer: Aan. 
Interviewee : En wanneer? De zal moeten kiezen. Om te kopen. Zo dan. Vooral de prijs snel belangrijk 
zijn of de functies van een e book. 
Interviewer: Xxx. 
Interviewee : Bijvoorbeeld de kwaliteit van het scherm de helderheid van het scherm. De hoeveelheid 
boeken die erop en dan worden gezet. Download. 
Interviewer: Meterprijs. 
Interviewee : Maar het poppenhuis en hoe groot invloed bij u? Beetje e books dan. Bij normale 
boeken. En wanneer u dan op een? Ze hebben dat gewoon zo'n lezen. Hoeveel geld willen steken? 
Interviewer: Zoals. 
Interviewee : Je lijkt. Of? Als u toch al een tablet zou hebben. En nu zou dan kunnen kopen. Je zou 
dan. Ook op een krijgen. Er dan op de e reader geoefend losse. Zou u dan wel overwegen om over te 
gaan op de tablet? In welke situatie zo in boek kopen en in welke situatie ze zo even lenen. 
Interviewer: Zal ik dit? Bijna altijd is om het te lenen als deze. 
Interviewee : De situatie is zo. 
Interviewer: Zult niet los. 
Interviewee : Slogan stelde ie zou wonen. We hebben. Oh dan ooit naar een situatie zijn. De 
herinnering is. Ze was zo kopen. In een boek voor hem zou kopen. 
Interviewer: Ook op mijn. 
Interviewee : Als je een boek ieder heeft zo dan ooit naar een situatie zijn dat dit ook nog los met een 
boek voor kopen. Dus als ik in het boek van uw vriendin kan lenen en dan klopt dit wel. Dan gaat dit. 
Ergens anders lenen. In welke situatie zou je een boek kopen? 
Interviewer: Dat zou ik niet over. Heb niet beschikbaar. 
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Interviewee : Nou als we een beetje terugkijken op het gesprek wat zijn dan nu voor u de 
hoofdredenen. Om te kiezen. Voor e readers. Papieren boeken. En? 
Interviewer: Nee. Nee. Is. 
Interviewee : Over de tablet. Een telefoon. 
Interviewer: Oh. Het is te klein. 
Interviewee : Wat doet u met ligt het gewichten of? Kijk dan ook de reden waarom ik? Waarom is het 
dan toch het belangrijkst u? 
Interviewer: Als alles. 
Interviewee : Hè. Denkt u dat die over 5 jaar nog steeds zult gebruiken? En waarom heeft u dat u vol? 
Interviewer: Ja. 
Interviewee : Het was heel jong manieren van zo moeten. De ene met uw vrienden wat zo. Wat zou u 
en dan vertellen over? 
Interviewer: Van verschillende kanten. Ook is. Dat. Ze zijn sneller. 
Interviewee : Hè. Stel je voor dat ie. Alles zou kunnen ontwerpen. Bel ik op alleen zou hij dan 
proberen weg te ontwerpen om. En ja wat zou u dan misschien? Ontwerpen. Om dit probleem op te 
lossen en uw lees. Ervaring. Verbeteren. 
Interviewer: Ik zou. Anders werd. Was een normaal. 
Interviewee : Dat zijn dan op dit moment is het grootste probleem. Erg in ons. Bedoelt u dan een meer 
ergonomisch reader? 
Interviewer: Is eens. 
Interviewee : Fijn. In ieder geval zijn er aan de hand. Is heel duidelijk te zijn. Papier of elektronisch. 
Interviewer: Elektronisch. 
Interviewee : Is er nog iets wat u te zeggen heeft? Alvast onderwerp. Is er nog iets? Een opmerking. 
Het ging over het interview. 
Interviewer: Ja. 
Interviewee : Bedankt. Bedankt. Nou dan wil ik heel erg bedanken voor het deelnemen en dit 
interview. Dan moet je nog een keer herinneren dat. Dat is nu wel bent opgenomen en dat het wordt 
opgeslagen maar dat dat puur en alleen voor educatieve doeleinden is. 
Interviewer: Bedankt. 
Interviewee: En ik zal de opname nu stoppen. 
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Interview Transcript 02 
Date: 22 June 2019 
  
Interviewer: Jules van Gurp 
Interviewee: Participant 2 
_____________________________ 
Interviewer: A van tevoren. U bent er dus oké mijn dat dit gesprek wordt opgenomen. Interview. 
Wordt ook. Tijdelijk opgeslagen. 
Interviewee : Prima. 
Interviewer: En je kan op ieder moment een interview klein. Niemand zou willen en a. Als je hem wel 
beantwoord. 
Interviewee : Oké. 
Interviewer: In het interview als solo van lezen hebben. Dan hebben we het alleen maar. Over. En ik 
woon ik boeken en literatuur. Niet geen nieuws geen. Dingen op het web. Of wetenschappelijk 
papieren. En als we erover elektronisch gelezen hebben dan hebben we er overigens phones tablets. 
Geen laptops. En als ze erover. We hebben je readers vanuit het gewoon over. Na i i inkt. 
Interviewee : Dan kun je dus eigenlijk gewoon boeken lezen voor. Recreatie. 
Interviewer: Maar wat is de laatste keer dat uw boek heeft gelezen? 
Interviewee : Ik echt heel goed nadenken eigenlijk. Van? Ik denk dat dat misschien wel. 2 jaar geleden 
is of zo. Ja ik. Eigenlijk door toen studie en door. Gewoon. Toen druk zijn met andere dingen. Ja zei 
ik ik een boek lezen komt niet echt gaan ermee op. Alleen misschien op vakantie als ik op vakantie 
zijn maar. Is de laatste tijd ook niet echt. 
Interviewer: Dan zou er wel meer tijd om willen zeker. 
Interviewee : Van de ene kant wel en nu zou ik bijvoorbeeld als ik naar bed ga dan zal zo kijk ik eerder 
gewoon op m'n telefoon. En kijk ik daarom een film. Terwijl dat eigenlijk. Niet waar ze heel goed 
voor je is en. Als je het dan? In plaats van op je telefoon een boek leest als je gaat slapen. Dan denk ik 
dat ik anders staan er een slaap zou komen en ik denk dat het ook groen. Peter is. 
Interviewer: Denkt u dat het beter is om? 
Interviewee : Nou ja. Gewoon door. Ja constant op je telefoon te zetten is gewoon ja. Het is verslavend 
en ik denk dat het soms ook en. Ik heb het gevoel dat als ik op mijn telefoon blijf kijken naar verder 
naar films en zo hoorde ik ook niet heel snel moe. En ik denk doordat je ook die van lezen ben. Dan 
voel je je oog op een gegeven moment moe en dan val je ook gewoon natuurlijk en slapen dan. 
Bijvoorbeeld bij het kijken van hun film op je telefoon heb je toch die licht straling steeds en ja. Voor 
mijn gevoel is het gewoon niet goed. 
Interviewer: Hoe vaak dat u lezen? 
Interviewee : Nou ja ik weet niet of dat. Studie dan ook mag maar. En niet echt wetenschappelijke 
boeken maar ik heb laatst nog een. Autobiografie gelezen van. En vrouwen die had 'm. Polaris een 
bipolaire stoornis. Dat ja was wel voor mijn studie maar het was wel gewoon in. Normaal boek niet 
wint was niet wetenschappelijk op wetenschappelijke basis is dan zou ik zeggen. Wat was de vraag? 
Interviewer: Dank u. 
Interviewee : Hoe vaak? Ja. Dan zou ik misschien. 
Interviewer: Ja. 
Interviewee : Misschien 2. 2 boeken. Want het verschilt heel aardig. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld nog 
geen boek gelezen. 
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Interviewer: Hoe vaak doet ie al zie je dan aan het lezen hoe. Dan zo'n. Onderweg. 
Interviewee : Nou als ik eigenlijk niet. 
Interviewer: Mmm. 
Interviewee : Als ik een boek heel interessant vinden en ik vind het boeiend wat er. Ja. En ik vind het 
boeiend dan kan ik het ook wel enige enerzijds uitlezen of meest of? Wel dat ik echt gewoon uren 
achterelkaar kan lezen want dan vind ik het zo spannend dan vind ik het ja dan zit ik zo in het boek 
dan wil ik het ook graag in het is omdat ik dan zo graag wil weten hoe het afloopt. Het is ja. Maar het 
ligt natuurlijk aan de tijd hoeveel tijden aan. 
Interviewer: Ja. Kunt u een beetje beschrijven hoe? Ja. Van u die een boek lees? Nou dan. Het liefst 
zou bevinden. 
Interviewee : Nou ik merk wel dat ik wel echt een rustige omgeving moet ik heb dat ik wel ehm. Het 
maakt niet uit als. Als dat mensen mee in zijn maar als het geluid ik vind te komen ook soms wel 
goed. Zei ik maar concentreren en me goed afsluiten van iedereen maar dat. Ja. Maar moet niet het 
lawaai om in niet dan wacht niet te luid zijn want dan kan ik me niet goed concentreren. Is het fijnste 
zou zijn gewoon in een rustige omgeving. 
Interviewer: Baseert op in zelf. Is er een bepaalde tijd op een? Dag of misschien soms jaargetijde. Dat 
u? Het meest comfortabel bent. Of is het meest gemotiveerd om dat te gaan lezen? 
Interviewee : Ik denk dat dat wel in de zomer is omdat ik dan bijvoorbeeld op vakantie ben het dan 
sneller geneigd om hun boek mee te nemen omdat je dan. Dan heb ik gewoon. Ja niet het gevoel dat ik 
nog andere dingen. Het moet doen. Bijvoorbeeld voor mijn studie of waren ja in ieder geval. De studie 
geregend of waar ik geregeld en dan kan ik me gewoon optimaal concentreren aan. Ben ik ook ja 
gewoon relaxed om. Een boek te lezen voor m'n plezier anders van. Het is niet heb ik niet het gevoel 
dat voor hun plezier is en dan neem ik me de tijd ook niet daarvoor dus dan zou ik het eerder in de 
zomer op vakantie toen op het strand of aan het aanbod. Ja zoiets. 
Interviewer: En zo op de dag dan. 
Interviewee : Dan zou ik het eerder. Ik zou wel eens proberen om 'm om aan hun aan een boek te 
beginnen en dan zij hiervan ik lees daar iedere avond een stuk stukje. Dus dan zou ik het eerder 's 
avonds. 
Interviewer: Oké. 
Interviewee : Of in de trein ligt een beetje aan maar voornamelijk 's avonds. 
Interviewer: Nou hebben we ook zo raar boeken 10 dan vrouwen lezen. 
Interviewee : Dat is heel verschillend. Omdat ik de laatste tijd veel autobiografieën gelezen heb vind ik 
dat eigenlijk wel heel interessant en dan ook een beetje. Ja studie gericht geregeld op mijn studie en 
dat vind ik gerelateerd aan mijn studie. Dat vind ik eigenlijk wel heel interessant en dan heb je ook 
nog het gevoel dat je daar iets aan. Iets van leert dat dat je nog iets heb dat nog ergens aan kan 
bijdragen aan je kennis. Maar ik vind het ook gewoon leuk om. Ja dat is een schrijver John green heet 
ie er niet eens. D'r zijn op bepaalde vervuilende van en ik jou was zou je noemen ik denk. Misschien 
een beetje romantisch. Te gaan maar ik weet niet precies. Ja. 
Interviewer: Avontuur. 
Interviewee : Ja een beetje zoiets nieuw geval wel fictie en geen. Non fictie maar verschilt heel aardige 
omdat van. Ja dan bijvoorbeeld een autobiografisch wel ik dat vind ik ook wel heel interessant. 
Interviewer: Waarom trekt het u aan? Die is anders. 
Interviewee : Om ja ligt er ook weer heel erg aan als ik echt wil van de ziel is en vind ik het ook wel. 
Dan moet ik ook wel een boek hebben waar ik ook weer niet niet te zwaar is waar ik ook gewoon niet 
te veel bij hoeft na te denken ja klinkt misschien raar maar dan vind ik ook een boek wel fijn want ze 
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zich ook makkelijk leest aan. Ja maar ik niet te veel bij hoeft na te denken is dan zou ik eerder zeggen 
voor fictie omdat dat tot dan toe. Ja. 
Interviewer: Hoe komt u aan uw boeken? 
Interviewee : Ik vind dat en ik heb ook ik heb geprobeerd om het ook wel eens via mijn telefoon te 
doen maar ik uit ervaring vind ik toch dat ik een boek in handen hebben waar je ook echt de 
bladzijdes omslaan en zo dat vind ik gewoon nog altijd het fijnste is dan zal ik. Toch eerder dan 
boekenhandel gaan naar een boekhandel gaan bijvoorbeeld. Zoiets. 
Interviewer: En een bibliotheek. Bedankt. Mmm. 
Interviewee : Nou. Eigenlijk gaat het er ook al heel lang moe. 
Interviewer: Ze reden hiervoor. 
Interviewee : Nou ja ik heb wel de bibliotheek op m'n in ieder geval. Dat zou misschien maar. 
Interviewer: Kunt u daar ook? 
Interviewee : En dan kun je ook gewoon andere boeken lenen en dus dat heb ik wel gedaan. Dan is het 
dat is ook handig want dan hoef je het. Niet te betalen maar ik vind het soms gewoon. Ja ik weet niet 
als ik dan als ik een boek. Erg leuk vindt dan vind ik het ook wel leuk om met naar roda. Hele 
collectie te verfilmen met zomaar te zijn. 
Interviewer: Ja en hoe doet ie dan zo boek lezen gewoon? Elke een beetje je zeg maar. Het is gewoon 
een papieren boek. 
Interviewee : Ja. 
Interviewer: Wat heeft u allemaal een keer gebruikt? 
Interviewee : Ik heb m'n. Een telefoonnummer. Mmm smuts gewoon maar. Ja. Ik vind dat gewoon 
onhandig eigenlijk vindt het gewoon veel. Esther om. Een gewoon boek volstaat bijna niet gewoon te 
zien hoever je nog hoeveel je al hebt gelezen en hoeveel je nog nooit aan. Gewoon ja. Dat vind ik 
gewoon nog steeds het fijnste. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niets dat nooit gebruikt. 
Interviewer: Waarom heeft ie nooit een gebruikt? 
Interviewee : Nou ja omdat je dan toch weer dan moet je zoiets toch weer gaan kopen en dan vind ik 
het ook. Omdat ik niet iemand daar niet zoveel boeken lezen vind ik het dan ook. Zonde om zoiets te 
moeten kopen en. Omdat ik 't gebruik van heel fijn. 
Interviewer: Oh. Hoe voelt u over uw huidige manier van lezen? Het is heel tevreden over. 
Interviewee : Nou soms kijk ik wel eens om me heen zie in en die lezen wel gewoon voor hun plezier 
en ik aan. Soms denk ik van oh dat zou ik misschien ook wel wat meer moeten doen in plaats van een 
telefoon zetten. Dus dan. Ja. 
Interviewer: Waarom heeft u het gevoel dat? Wat dan beter is dan. 
Interviewee : Ja ik weet niet gewoon voor je algemene ontwikkeling ook gewoon een beetje. Groen. 
Kun je dat je toch heel veel tegen het rookt gaan eraan wat voor een boekje gelezen maar ik denk dat 
soms kunnen boeken je echt wel. Een andere visie op iets geven. Ja. Op Facebook te scrollen in- en? 
Leer je niet zo heel heel veel van. 
Interviewer: Denkt u of heeft u het gevoel dat? U meer. Nee hoor. Wat denkt u dat u vaker zo lezen? 
Als je in je reader zo hebben. Mmm. 
Interviewee : Nee dat denk ik niet eigenlijk. Want. Ja dan zou ik net zo goed m'n telefoon kunnen 
gebruiken. Voor om een boek te kopen want dan is het met 1 druk op de knop bestel je een boek wat 
je leuk vindt dus dus ja. Het is je kunt zo makkelijk en. Een uur of? Ja bestellen of kopen dan ja doe 
niet. 
Interviewer: Kunt u omschrijven waarom u? Waarom in een? Je kunt er eigenlijk gewoon ook nauw 
omschrijven waarom je op iedere boeken lezen zo fijn. 
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Interviewee : En gewoon niet in handen hebben. Ook bijvoorbeeld als je dan op het strand aan dat je 
dan niet. Ja. Soms is als de zon heel fel schijnt kun je niet eens zien want op je beeldscherm te zien is 
van je telefoon is dan is het gewoon handig om voor een papieren boek in handen te hebben. En ik 
vind het gevoel dat je ja je voelt dat dat op gaat progressie in zit met tijdens AZ je kan zien hoever je 
jouw baan en je slaat iedere keer een bladzijde om en. Ja gewoon dat gewoon. Fijn fijn gevoel. 
Interviewer: Kunt u me vertellen wat ie niet fijn vindt aan een papieren boek? 
Interviewee : Ja het is moeilijk om. Om over om mee te mee te nemen. Bijvoorbeeld. Meestal neemt 
een grotere boek. Ja neem toch wat meer plaats in beslag en dan bijvoorbeeld als ik dan spontaan 
besluit van oh kijk ik ik zit niet in de trein en ik. Ik verveel me dan kan ik niet en ik heb dus hoeft toch 
niet bij maar dan is het ook ja dan kan ik niet opeens. We gaan lezen want dan heb ik het boek niet bij 
me op. Terwijl als ik 't op m'n telefoon zou doen. Zou lezen dan kun je ook om een telefoon te 
voorschijn halen want die heb ik toch meestal bij mij en dan kan ik gewoon beginnen lezen aan 
verdergegaan maar het levert aan. 
Interviewer: Heeft u ook wel eens een keer kerel met echt gehad dat u? En dan een boek gaan lezen 
maar dat dit dan ik bij u had. 
Interviewee : Niet per se eigenlijk niet. Nou ja misschien misschien wel dat ik dacht van. Ja als het 
onderzoek bijvoorbeeld zo'n boek was van een studie maar dan ja niet wetenschappelijk woei. Dan. 
En daarna had ik een spontane vrije tijd of ja dan. Dan had ik opeens spontaan vrije tijd dan ging ja 
dan. Had ik wel zoiets van oh dan kan ik nu nog even wat tijd besteden aan het lezen van het boek en 
wat ik dan het boek niet bij maar dan ja. Dan ging het niet. 
Interviewer: Hoe? Natuurlijk was het tellen. Kunt u moeten we dingen vertellen wat u weet over. 
Want u denkt bij. 
Interviewee : Nou volgens mij is het wel een apart gaat het dus niet op je telefoon en het is ook niet. 
Op je. Ja het is een soort van tablet maar volgens mij is het eigenlijk alleen maar voor het lezen van 
boeken. Ik weet niet of je d'r eigenlijk boek op kunt kopen of dat je die d'r via iets anders op moet 
zetten weet ik niet. En? Ja op zich 't dus wel. Volgens mij net iets handiger om. Ja om het zo te lezen 
via je telefoon omdat. Ja ik heb wel eens mensen gezien in de trein niet zo'n inzien. Op zich wel 
eenhandig ding was je graag leest. 
Interviewer: Je kunt er wandelt gewoon vertellen wat u fijn vindt aan het. 't gewoon elektronische 
lezen over het algemeen tablets e readers. 
Interviewee : Ik denk wel dat het toekomst is ik denk wel dat in de toekomst wel steeds minder boeken 
gaan komen groen. Papieren boeken omdat het denk ik ook gewoon beter voor het milieu is 
misschien. Om geen. Meer te maken. 
Interviewer: Maakt denkt u echt dat een groot verschil? Boeken voor een. 
Interviewee : Toch in grote getale papier gebruikt moet worden aan. De druk om te worden en denkt 
dat de productie voor boeken. Ja weet ik niet. 
Interviewer: Zou dat voor u ook een reden zijn om te kopen? 
Interviewee : Nou ja. Als dat zo zou zijn dat. Het was steeds minder boeken verkocht worden 
bijvoorbeeld een natuurlijk moment van overstappen op en neer. 
Interviewer: En op het moment. 
Interviewee : Op het moment niet omdat ik niet zoveel boeken lezen is dan vind ik het niet waard om. 
Om geld uit te geven. 
Interviewer: Heeft u het gevoel in je reader is? 
Interviewee : Ja voor mijn gevoel weet ik eigenlijk niet maar ja. Misschien uiteindelijk niet want ik 
weet niet misschien is het kopen van een boek. Op de e reader ook wel enigszins goedkoper dan. 
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Hoeveel je betaalt voor een normaal boek dat weet ik eigenlijk niet. Het gevoel zegt me gewoon dat. 
Ja. Het kopen van een. Ja. 
Interviewer: Vertellen wat er over elektronische lezen. Het algemeen. Niet leuk vindt. 
Interviewee : Nou gewoon omdat het weer elektronisch is dat het toch weer op je telefoon. Zit dat er 
toch weer? Ja. We zitten al zo vaak op telefoonnummer. Is ja. Het? Gewone momentje dat je dan een 
boek zou kunnen lezen dan. Ja. Er wordt dan ook al moet je ook al je telefoon voor gebruiken terwijl 
ik eigenlijk misschien is wat minder met de telefoon dat willen gebruiken. Ik heb het gevoel dat we 
dan steeds meer. Gewoon. Ik bedoel d'r zijn gewoon steeds meer afhankelijk van het kleine. Dingetje 
van de telefoon. Nou ja. Omdat je er verslaafd aan. Ik kon verslaafd zijn aan. Op je telefoon zetten en 
ik vind. Om bezig te zijn. Ja gewoon om niet bezig te houden met. Andere dingen. Ook belangrijk. 
Interviewer: Je ziet dus. In zijn intussen als elektronische iets lezen op een telefoon is ook. 
Interviewee : Is anders. 
Interviewer: Als in een boek. 
Interviewee : Ja vind ik. Eigenlijk wel 12 misschien niet waar is maar. Voor mijn gevoel en misschien 
bij hun ook wel veel sneller afgeleid door andere dingen want ik krijg je toch weer een hapje 
tussendoor of een. Een melding op Facebook en dan ben je toch weer waar je toch een afgeleide en 
dan? Uiteindelijk ben je dan toch nog wel bezig met dit boek lezen. 
Interviewer: Hoe ze dat dan van u met? 
Interviewee : Van volgens mij los van. 
Interviewer: De los van mao. 
Interviewee : Zit daar heb je geen. En dan zou ik eerder voor kiezen voor een in je reader dan voor een 
boek lezen of met. Want dan ja dan voelt in je reader toch nog wel ergens anders. Enigszins als een 
boek. 
Interviewer: Een stadion perceptie van de. Van lezen dan. Van een e reader tegenover leesboek. 
Interviewee : Zou. Toch zou ik wel ja dan zou ik dat wel. Dan zou ik op zich dan toch wel openstaan 
maar. Ik denk dat het wel ergens in goede uitvinding is want het is handig mee te nemen overal 
naartoe ja dat kunt verschillende boeken lezen. Ja het is dus ik denk dat dat wel. Vooruitgang is. 
Misschien dat ik mezelf ook wel tegen aan te spreken. 
Interviewer: Wat betekent het? Elektronische lezen over het algemeen u. 
Interviewee : Ja ik heb het dan niet zoveel ervaring mee menus ik. Het betekent niet zo heel veel mee. 
Maar. Ja. 
Interviewer: Heeft u wel? Moet u zich weleens oncomfortabel wanneer u leest? 
Interviewee : Nou ja ik weet om 20 uur op de middelbare school zat moesten we. En en literatuur 
boeken. Lezen en? Zo'n zo'n doek en het was zo nauw. Uiteindelijk wel leuk maar dan had je toch 
gewoon dan toch die verplichting steeds aan dat daar ben ik ook met mijn studie nu uit het het zijn 
maar leuke boeken maar je hebt toch de verplichting je moet lezen en dat. Ik associeer ik nu eigenlijk 
ook gewoon men normaal lezen van boeken dus voor mij is het soms lastig om dan. Het verschil te 
maken tussen lezen voor je plezier aan voor gewoon voor recreatie en het lezen van een boek. Omdat 
het moet voor hun studie. 
Interviewer: Hoe erg heeft. Dit impact op uw zin om te lezen. 
Interviewee : En dan is het wel heel erg afgenomen want ik weet dat ik vroeger echt wel. Het plezier. 
Las wat ik dan. Dat ik het dan ook gewoon als ik thuis kwam gewoon leuk vond om een boek te lezen 
of 's avonds als ik naar bed ging maar dat. Ja sinds eigenlijk dat verplicht. Bij is gekomen is dat 
eigenlijk afgenomen en lees ik eigenlijk zelden ook een boek. Voor groen. Voor m'n plezier. 
Interviewer: En fysiek heeft u. Voelt u zich dan ook eens oncomfortabel? Door het lezen. 
Interviewee : Nee nog niet. Nee. Hoe zou ik dat moeten opvatten? 
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Interviewer: Nou laten we dan schoon dan ons vragen. Voelt u zich wel eens om comfortabel wanneer 
elektronische trees u zei dat u op uw telefoon anders heeft gelezen? 
Interviewee : Nou ja fysiek ik vind het wel gewoon irritant want als ik dan op het strand liggen en ik 
probeer een boek te lezen dat dan dat ik het niet. Fatsoen ik kan lezen omdat ik omdat de zon in het 
scherm verschijnen en dan kon ik gewoon niet lezen. Dus dat zowel en dat is van een. Belemmering 
dan lezen. 
Interviewer: Een de grootte van een boek. Ook invloed op. 
Interviewee : Het is wel inderdaad. Super dik boek is van 400 bladzijdes of 500 bladzijden is dan. En 
dan kijk je naar lettertype en dan is dat ook nog een klein dan is het wel. Ja dan zie je daar wel ergens 
tegenop of zo. Terwijl. Ja. Eigenlijk van de in ja uiteindelijk als het veel plezier is dan maakt het niet 
zoveel uit want dan. Dan wil je eigenlijk toch liever zoveel mogelijk blijven lezen en lezen dus dan is 
het soms ook gewoon leuk om een dik boek staat bij maken. Ja zoals ik al zei als het dan was toch het 
eerste wat ik deed was kijken naar de dikte van het boek. Na de grote van het lettertype omdat ze dat 
allemaal te klein lettertype te klein was en het boek te dik dan had ik eigenlijk ook in december hem. 
Interviewer: Dat soort dingen. Als er nu een boek zou gaan kopen waar de grote invloed hebben. 
Interviewee : Nou nee want dan ik zou het niet en als ik een boek zou kopen nu dan zou het zijn voor. 
Voor m'n plezier. En dan? Dan maakt men de dikte van het boek eigenlijk niet meer zoveel uit van. 
Kijk ik vond namelijk gewoon of het boek me aanspreekt en. Ja dat maakt je niets tikte van het boek 
maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. 
Interviewer: Denkt u dat u nog andere? Reden. Kon niet zal lezen. 
Interviewee : Ja misschien als de batterij op is. Wat ik bedoel. Bijvoorbeeld in de trein zei dan ik zou 
willen lezen en dan opeens. De batterij op is van individueel of om een telefoon en dan. Kan ik ook 
niet lezen. De stad misschien wel voor de gast zou ik naar zal ik me niet echt iets kunnen bedenken. 
Interviewer: Voor ogen. 
Interviewee : Ja het is ook niet goed om voor je oog inderdaad. Te veel op een scherm te kijken. 
Interviewer: Zou je ook daadwerkelijk er zelf iets aan heb buiten dat u? Ik weet dat dat technisch 
gezien zo is. In de tijd dat u op uw telefoon heeft. Kunt u zich nog herinneren of? Wat oncomfortabel 
was voor je ogen. 
Interviewee : Mmm. Nou ja soms dan ik vind het gewoon soms gewoon zou moeten scrollen en dan. 
Dan soms scrollt ie al wat fadel door omdat jij en ik ben en dan moet je wil zoeken waar je. Precies bij 
welke regel je precies aan. Ja gewoon dat. Maar dat komt misschien ook voor mijn eigen 
onhandigheid zijn misschien als je vaker elektronisch lezen als je daar ook onder je. 
Interviewer: Het? De ook een. Spelen. Uw keuze van boeken. 
Interviewee : Ja dat dat zowel dat is inderdaad wel een. Ja. Want ik zei ik wel dat ik inderdaad gewoon 
een normale boeken wel een of ja het fijnste vind lezen maar eigenlijk is wel onhandig. Omdat iedere 
keer om mee te moeten nemen Ajax naartoe. Terwijl als je gewoon niet wieder is heel plat zilte hun 
eigen leek je neem je mee en dan kun je. Verschillende boeken ook staat daar ja tenminste en dan. Ja 
dat is veel. Ja die kun je veel makkelijker meenemen ergens naartoe. 
Interviewer: En dat is belangrijk voor me. 
Interviewee : Ja dat is wel handig ja het is natuurlijk het het. Voornaamste dat ze dat een boek. Zo min 
mogelijk plaats in beslag neemt. Bijvoorbeeld als ik zo'n boek van 500 bladzijden is bij hem een mee 
moet nemen. Ja dat is gewoon zon dik boek dat is zo'n handig om dat in een. Pas te stoppen terwijl 
een gewoon zo dun en pas eigenlijk overal al indus ja op dat gebied is wel belangrijk jaar. Ook op 
vakantie natuurlijk zo min mogelijk. Plaats in beslag in 't koffer of in de tas nemen. 
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Interviewer: Het zitten. Opslaan voor nieuwe boeken ook een probleem. U moet. Als we hier. We 
moeten ook thuis hebben liggen of ergens bewaren. Is dat een probleem voor u? Misschien zelfs iets 
positiefs. 
Interviewee : Nou ja ik vind het soms wel en ik heb laatst inderdaad aldus. Opgeruimd en dan kom ik 
nog allemaal oude boeken tegen die ik vroeger las. En dan vond ik het toch wel ja joh ik ben ook wel 
iemand die daar veel waarde aan hecht nog aan dingen van vroeger dat ik vond dat wel leuk om te 
zien dat we die boeken nog altijd hadden en dat ze. Ja je kunt natuurlijk altijd uitlenen aan mensen en 
misschien ja. Het is gewoon leuk omdat. Nog een keer terug te kijken. En dat? Heb je toch niet zo snel 
aan? Ja. Wat doe je toch niet zo snel als het groen? Terwijl het is wel natuurlijk. Op een eenwieler kun 
je niet gewoon boeken zo. 
Interviewer: Opslaan en neem niet fysiek plaats in beslag. 
Interviewee : Welke invloed denkt u dat gelezen heeft de samenleving? 
Interviewer: Dat is een goeie vraag. Ja ik denk dat het wel genoeg. Ik denk dat het juist heel goed is 
om nog te lezen dat het voor je hersenen ergens en misschien dat dan kun je helemaal niet zo is maar 
ik denk dat het voor je. Het Haagse. Goede is om. Nog veel te lezen en? Aan. Dus ik denk dat het 
goed is maar ik denk dat het steeds. Toen zei ik maar als fysieke lezen van een boek. Ik denk dat dat 
steeds meer verdwijnt. Dat weet ik niet. 
Interviewee : Denkt u dat lezen van boeken? Ede en maatschappij. 
Interviewer: Nou ja ik denk dat er sowieso nog altijd mensen zijn die het wel. Nou ja. Ik denk dat dat 
heel erg verschilt per persoon ook. Er zijn altijd mensen die het lezen van boeken. Superleuk vinden 
en het nog altijd blijven doen aan dat dat ook eigenlijk mensen zijn ja. Die. Daaruit je plezier en. 
Ontspanning uithalen. Maar er zijn ook mensen zoals ik die niet zo snel ontspanning uit een boek 
lezen halen. Het is een beetje antwoord op die vragen. 
Interviewee : Ja. Ooit wel eens. We lezen boeken. Ze heeft wel met andere mensen over gehad. 
Interviewer: Nou ja ik heb dat wel eens een ik. Nou ja. Dan heb je het wel eens over. Op het boeken 
lezen maar dan zou ik eigenlijk dat het bijna nooit boek kunnen lezen dat ik het eigenlijk niet meer 
van voor m'n plezier zo snel doe. En dan zijn er sommige mensen die het dan met me eens over zijn 
die ook eigenlijk in mijn omgeving zijn er eigenlijk. Heel weinig mensen die. Het is echt een boek 
lezen. Maar er zijn ook nog wel mensen die het al zwaar onder die eist iedere avond in hun boek lezen 
en. Ja zegt dat de tijd voor nemen. 
Interviewee : A. Heeft u het ook anders over gewoon? Specifiek ook zelf. Want u wel. 
Interviewer: Nou ja voor 111 vak voor mijn studie hebben we dan een boek moeten lezen en hebben 
we. Voor iedere groep hebben we daar een samenvatting over moeten geven aan. Dan hadden d'r 
achteraf wel dat er vragen over gesteld om een puinhoop dan moest jij dan vragen over beantwoorden 
en dat gaf wel gewoon een uit een andere kijk op het lezen van een boek. Tot dan. Ga je pas echt 
gewoon nadenken over een boek en dan ga je ook. Ja normaal lees je een boek en ja bij mij is het dan 
zo dat ik dan achteraf. Dan onthou je dat een paar dagen madonna wil ik ook best wel veel details 
weet ik eigenlijk ook niet meer dus nu ging je eigenlijk gewoon heel erg. Je gericht. Ging je een boek 
lezen en? De juiste informatie uit halen die je die je nodig gehad aan die waarvan je dacht van oh dat 
is belangrijk. Dus dat was wel. Ja. Dat vond ik wel heel interessant ja aan het dan ook met andere 
mensen andere visies bekijk iedere iedere visie van iedere persoon was ook weer anders was ook wel 
heel interessant om te zien. Mmm. 
Interviewee : Er zit ook wel eens met vrienden of familie over lees ik af. 
Interviewer: Wat ik nou eigenlijk al. Zij dan. Thomas die mensen vrienden dan? En als ik dan iemand 
een boekje lezen vind ik het ook wel interessant om te zien wat voor een boek diegene dan leest en. 
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Tot woede ja zo vaak gaat dat hij mij gaan mijn gesprekken met. Niet over het boek als ik met 
vrienden familie praat. 
Interviewee : Heeft de prijs van een boek naïef boek ook. Invloed op hoe motivatie om het te lezen. 
Interviewer: Nou ja. Zoals ik net al zei eigenlijk en zoals jij ook al aangaf is denk ik. Dat ik. Gewoon 
het idee dat ik niet veel leest vind ik het niet waren dan. Ie wie dat te kopen. Omdat ik het gevoel hebt 
dat het. Dure is maar ik weet eigenlijk helemaal niet of een is wel of niet. En eigenlijk als ik. Kijk nou 
als ik een boek interessant vinden me leuk lijkt om te lezen dan maakt het mij niet veel uit boek is. 
Want dan ja. Dan wil ik het toch gewoon nee zijn dan maar dan vind ik het ook wel juist leuk om met. 
Het boek te kopen want dan is het niet. Als je eenmalig geld uitgeeft en dan ja dan vind ik het ook wel 
leuk om mijn tante bewaren. 
Interviewee : Stel je staat nu in een winkel. De liggen 2 boeken. En de ene. Het is. De 1 na lengte 
wordt leuker. 30 euro. En de andere lijkt wat minder en kost 15 euro. 
Interviewer: Zou ik toch voor die vandaag aan denk ik. Aan het einde leek. Want als ik dan voor die 
van 15 euro zou gaan dan ik zal minder plezier uit halen uit dat boek. Dan vind ik het het geld ook niet 
waar om nog 15 euro aan uit te geven dus dan zou ik eerder hoeveel die dag te gaan en ik weet dat me 
dat boek gewoon meer aanspreekt dan ben ik er kwaad om 'm dan dan. 15 euro meer betalen. 
Interviewee : Want als ze uw beide aanspreken. Maar de ene meer. 
Interviewer: Dat weet ik niet wat ik zou doen. Dan slaat de twijfel toe en. Ja. 
Interviewee : Je zou moeten zeggen. 
Interviewer: Nou dan zou ik misschien toch. Als ze heel dicht bij elkaar zo leeg als ik als als ze me 
allebei zouden aanspreken. Dan zou ik dan zou ik misschien wel wat die van 15 euro gaan want dan. 
Ja. Want uiteindelijk weet je toch niet heel helemaal van tevoren of of een boek wel echt aan je 
verwachtingen voldoet. Je kunt het boek wel lezen maar je moet het boek toch helemaal hebben 
gelezen ik wil je weten 14 of niet. Ze zou ik misschien niet eerder voor die van 15 euro gaan er dan. 
Achteraf nog kijken of we dat andere boek. 
Interviewee : En voor e readers. Zelfs voor e books stel je zit een. Ie uw telefoon. 
Interviewer: Mmm ik. 
Interviewee : Kijk en? De? Zo waar je dan ook boeken. Je dan ook een boek vandaan zou halen. En het 
ene boek is. 1 euro want anders of op is 5 euro aan de ene lijkt die ook weer. Dat je dan de ander. 
Interviewer: Ah 1 euro en om 5 uur hoeven we niet zo'n groot verschil dus dan zou ik daar ging het 
om. Ja dan is het ook maar ook dan is de grens ze niet zo. Oh ja. Dan zou ik. Ja dat. 
Interviewee : Is ook het feit dat uw boek. Niet. Alleen maar het digitaal. Het verschil maken met. 
Interviewer: Ik vind zijn maar als ik 15 euro voor een digitaal boek zou moeten betalen dat zou ik toch 
niet voor het zo ontbeet dat vind ik wel. Tuur. Terwijl als het zijn voor. Een boek met een kalf aan die 
gewoon hun eigen boek. We zijn niet meer. Helemaal vind ik dat juist weer een normale prijs zou je 
eigenlijk van digitale boeken dat ze juist ja dat dat ze wat goedkoper zijn. 
Interviewee : Hoeveel geld zou u bereid zijn? Om een boekte het uur. 
Interviewer: Ja is mij is rond de 15 euro voor wel een redelijke prijs maar wat. Ja. Ligt misschien 1520 
euro. Denk ik. Het ligt er een beetje aan. 
Interviewee : Het is een boek leest die toch wel heel leuke lijkt zouden we dan ook van 30 euro waard. 
Interviewer: Ja want dan. Dan weet ik dat ik dat andere mensen misschien ook nog blij mee kan 
maken dan. Lees ik het uien dan mensen en. 
Interviewee : Oké. Hoeveel geld zou bereid zijn om te investeren? In elektronisch lezen. 
Interviewer: Niet veel eigenlijk. Zou u misschien onzin is omdat ik. Als je zegt ja ik heb geen idee hoe 
duur een. Het is 60 euro voor een en dan. En de boeken zijn nog goedkoper dan uiteindelijk in Spanje 
dan goedkoper uit als je een. Normaal boek. Ik bedoel als je een digitaal boek koopt maar. Ja. 
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Interviewee : Op moment. Hoeveel zou u als u een e reader in de winkel? Het leek of over geld je 
meenemen. 
Interviewer: 9 en dan zou ik langsloop en is ook niet meenemen dus ik denk. Ja. Het is sowieso niet 
echt op m'n lijstje dat ik dat graag nog eens dat ik dat graag zou willen dus. Voor mij zou het dan. Ja. 
Het is voor mij dat 20 euro eigenlijk al zoiets zijn we van nou ja 20 uur hoef ik ook niet eigenlijk om 
uit te geven. Gewoon niet iets wat ik wat ik me zie snel zou zien zou zien gebruiken. 
Interviewee : In welke situatie zo in boek kopen en in welke situatie zo een boek lenen. 
Interviewer: Als ze zo nou ja. Bijvoorbeeld. Op de middelbare school toen ik kreeg boeken moest 
lezen en dat moest. Gepleegd niet literatuur boeken zijn. Ja. Dan had ik eigenlijk al zoiets van tevoren 
van nou die boeken die zullen me toch niet echt aanspreken. Dus ik. Dan had ik wel zoiets van nou 
dan leen ik ze liever gewoon. Want dan. Ja als ik als ik toch nu niet zoiets van oh dat ga ik later toch 
nog een keer lezen dan vind ik het geld ook niet waarom. Ze te kopen. Maar als ze bijvoorbeeld een 
boek zou zijn waarvan ik zoiets zou hebben van. Ja dat lijkt me wel al super interessant en dat zie 'k 
me over een paar jaar nog wel een keer lezen dan vind ik het ook wel leuk om te kopen. Dus dat is een 
beetje het. 
Interviewee : Het is daarom ook nog andere redenen zijn om je zo kopen. 
Interviewer: Nee eigenlijk. 
Interviewee : Dan zien. 2 keer een zou willen lezen waarom zou je het dan niet 2 keer lenen? 
Interviewer: Ja dat is ook wel heel waar maar ik ben op dat gebied wel een. Dus ik. Wij vinden het 
leuk om. Ja hoe moet ik dat uitleggen gewoon om? Dingen. Ze hebben een ja 'k weet niet om gewoon 
in huis te hebben dan. Het gevoel dat ik het. Dat het van mij is dat geeft me gewoon een andere zich 
bijvoorbeeld omdat het geleend is ja heel yoga slaat misschien ook helemaal nergens op maar. 
Interviewee : Maar ik begrijp het. 
Interviewer: En het? Het een nieuw boek dat eigenlijk veel lekkerder dan een lekkerder dan een 
geleend boek. In Geleen het boek van de bibliotheek om vaak heel nuttig ook. Ja. Zullen we 5 naar 
een nieuwe bladzijde is van een nieuw boek dat is eigenlijk ja gewoon ook heel fijn. 
Interviewee : Of dat ook daadwerkelijk invloed op zin om te lezen. 
Interviewer: Ja. Dat denk ik wel. Als een boek trol als de bladzijde is al helemaal oranje zijn en bruin 
zijn geworden en. Geven of ja. Of het al zo oud uit dan het kan ook wel iets hebben. Maar ik vind een 
nieuw boek vind ik gewoon dat frisse nieuwe boek dat vind ik wel. Ja heeft wel mijn voorkeur. 
Interviewee : Maar op dit interview een beetje terugkijkt kijkt wat u om heeft gezegd. Dat zou. Dan 
nieuwe hoofdtrainer zijn. Om vol papieren boeken te gaan. 
Interviewer: Ja uit het interview zei ik wil gewoon weet zeker dat ik me ook wel een beetje 
tegenspreken want ik zie ook wel heel veel voordelen in een. Bijvoorbeeld. Maar. Omdat ik gewoon. 
Ja. Omdat ik gewoon niet zoveel kunnen lezen in principe vond ik het gewoon. Ja en ik het gemak van 
een papieren boek gewoon dat. Tastbare dat je eigen boek en Johan bladzijdes omslaan vind ik 
gewoon ja dat is voor mij wel niet groot pluspunt van een papieren boek. En? Ja gewoon dat je het. 
Het fysieke van een. Maar een lezen is in principe gewoon het. Ja maar gewoon dat. Dat je afhankelijk 
bent van die technologie dat is ja vind ik groei onnodig eigenlijk. 
Interviewee : En wat zo hoofdrekenen zijn om elektronisch te lezen. 
Interviewer: Nou toch omdat het makkelijk mee te nemen is. En? Ja het groen het gemak van het. Jij 
hebt en je neemt het mee hebt verschillende boeken op de e reader staan is je kunt gewoon. Kiezen 
wat je wel in principe. Je kunt het boek gewoon met 1 druk op de knop kun je zeggen dat boek wil ik 
kopen je betaalt dan je hebt het in principe. 
Interviewee : Ah. 

129 



Interviewer: Dus het gemak van een het is wel zo wel ja want een reden zijn waarom ik dan op tafel 
zou kiezen voor elektronisch. 
Interviewee : Denkt u dat u in de komende 5 jaar bij uw cursussen zon te blijven? Van papieren boeken 
lezen. 
Interviewer: Nou ja weet ik niet wat hem 5 jaar kan veel veranderen je ziet dat er toch steeds dat er 
toch steeds meer. Na Erik een naar zeg maar. Elektronisch. Gegaan wordt dan steeds minder. Dag. Ja. 
Mensen zijn toch steeds milieubewuster bezig aan ook gewoon. Steeds meer mensen zijn dus ook 
steeds meer aan het kijken naar om het gemak te verhogen van. Ja gewoon een bepaalde dingen dus ik 
denk dat 't gooi niet steeds mij het afnemen. De hoeveelheid. Papieren boeken. Dus ik denk dat ik op 
een gegeven moment niet anders kon dan in bijstaan. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo heel snel 
gaan maar ja. Het zou best kunnen dat mijn mening en 5 jaar zal veranderen. 
Interviewee : En hoe zouden? De invloed van oeh. Rechts zou. Er zullen mensen om mij heen daar 
invloed op hebben. 
Interviewer: Nou ja ik denk eens steeds meer mensen. Overstappen naar gewoon papieren boeken 
worden gewoon. Steeds onnodig als worden ja overbodig. Het is dan. Ja als steeds als de samenleving 
als mensen om me heen steeds meer e readers ging pruiken dan zullen andere mensen ook steeds 
meer. Ja e readers geen gebruik en een. Heb ik ook misschien zoiets van. Misschien is het toch wel 
handig. Dus dan zou ik dat waarschijnlijk ook gaan gebruiken. Of op m'n telefoon. 
Interviewee : Ze uw. De manier van lezen. Zo moet moeten d zo moet delen met uw vrienden. Zou u? 
Op die manier dan. Ze vertellen. Anders omschrijven. 
Interviewer: De mails van mijn leest of? Mijn ervaring. Nou ja. Oh ik zo wat ik zou vertellen is dat het 
ja zoals ik al eerder zei dat het. Soms gewoon een beetje. Dat het soms een moetje is om een boek te 
lezen in plaats van dat je toch echt plezier uit haalt. En dat vind ik wel jammer want ik zou graag eens 
een boek. We willen lezen gewoon voor mijn plezier voor ontspanning. Maar. Ja als ik dan. Is. Tijd 
voor mezelf hebben als ik dan ga je tijd hebt dan is 't ja dan denk ik eigenlijk niet zo snel gaan om een 
boek te lezen is dan. Ga ik toch eerder een film op Netflix kijken of een filmpje op YouTube of? Ook 
of Facebook. Dus dat zou ik dan niet wil zeggen dat ik eigenlijk gewoon ook geen tijd voor vrijmaken 
om een boek te lezen. 
Interviewee : Als u uw. Hoezo eh ja probeert die wens. Uw manier van lezen papieren boeken aan mij 
te verkopen. 
Interviewer: Ik zal jou moeten aanraken en moet halen om over te stappen. 
Interviewee : Hoe zou je dat doen? 
Interviewer: Nou. Omdat het al eigenlijk. Jarenlang. Het was gedaan om boeken te lezen. Op die 
manier. En dat het dat dan niet. Nee niet boven die ja die Irak geel van een nieuw nieuw boek. Dat 
papier dat heeft dan een bepaalde geelgroen heel lekker. En? Gewoon. Dat je. Bladzijde is makkelijk 
kunt omslaan je. Boeken ja gewone. Tastbare gewoon dat het voor hun. Gaat ze voor mij niets boven 
dat? Ja. 
Interviewee : Zegt nu ook dat. U heeft het nu over dat dat al jaren wordt gebruikt. Heeft dat ook 
invloed op uw keuze? 
Interviewer: Ja misschien ben ik wel toen toen ik denk van beetje sceptisch voor veranderingen of zo. 
Ik tanks van. Voor mij hoeft dat eigenlijk allemaal niet zo maar. Als ik realistisch ben is het voor 't is 
wel ook gewoon niet makkelijk. Voor het gemak zit wel veel meer. 
Interviewee : Stel je zou alles kunnen ontwerpen. Een limiet. Wat zou je ontwerpen voor een betere? Ik 
probeer zou u dan? Ook een dag om mijn proberen te tackelen. 
Interviewer: Mmm. Op. 
Interviewee : Maakt niet uit welk gebied? 
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Interviewer: Dat zou ik eigenlijk niet weten. Zo ja. Dat is eigenlijk een probleem alleen of waar dat 
zou ik dan. We moeten veel beter gaan dat hij. 
Interviewee : Heeft u hem? Want er is volgens u het grootste probleem. Enige vorm van lezen. 
Interviewer: Nou ja ik een verhaal niet zoveel problemen als ik lees eigenlijk. Vind ik het allemaal 
wel prima maar bijvoorbeeld op een elektronisch ook hun telefoon telefoonboek want het is niet het 
geval als ik dan in de zon ligt dan is het gewoon irritant. Niet goed kan lezen dus misschien daar iets 
op verzinnen. Tot. Het beeldscherm zich peter aan of? Ik weet het niet. 
Interviewee : Hè. 
Interviewer: Ik denk het ook aan de telefoon die hebt waarschijnlijk. 
Interviewee : Voor de duidelijkheid. Papier of elektronisch. 
Interviewer: Zou ik nu toch op 4 Jan. Want voor de hoeveelheid die ik lees dan. Ja als ik kijk naar 
mezelf en die koopt misschien een 1 boek is jaar. Nou vind ik het niet waard om. Ja. Dan vind ik het 
ook gewoon ook fijn om dat gewoon. Lekker in een papieren boek appel. 
Interviewee : Ze nog iets anders heeft op te merken over het interview of iets wat in op kwijt wil. Over 
het onderwerp. 
Interviewer: Nee eigenlijk niet. Tenzij dat. De laatste tijd vind ik het ook een een laatst in Amsterdam 
geweest en naar boven van Madrid Jane gelopen. Er waren ook allemaal allemaal verschillende boek 
zoals je daar gewoon papieren boeken. En anders is ook wel eigenlijk ja gewoon leuk en kost. Een 
boek kon eigenlijk ook al heel veel doen dus dat zou misschien nog een. Daar zijn we voor je dan ook 
vroeg aan. Op 4 boeken over Harry groen. Maar dat was het. 
Interviewee : Nou dan wil ik er heel erg bedanken voor het deelnemen in het interview. En ik doe er 
ook aan herinneren dat al uw input en de opnames. Puur en alleen worden gebruikt voor educatieve 
doeleinden. 
Interviewer: Mmm. 
Interviewee : Nogmaals bedankt en ik zal nu. De opnamen moet stoppen. 
Interviewer: Ja. 
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Interview Transcript 03 
Date: 20 June 2019 
  
Interviewer: Jules van Gurp 
Interviewee: Participant 3 
_____________________________ 
Interviewer: U gaat er dus gekocht. Het gesprek wordt opgenomen. En u weet dat. Data tijdelijk 
opgeslagen maar wel voor educatieve doeleinden. Het? In het interview hebben over lezen. Dan 
hebben we meer over literatuur. Is geen. En internet content. Het nieuws en wetenschappelijke wereld. 
Oh. En wanneer want als ik gewoon in hebben. Dan hebben we het alleen over. En 's morgens van 
over een tablet. Niet met laptops of desktops. En ook niet over. En we hebben het dan ook nog over e 
books. Ik. Je ridders. Wat was de laatste keer dat die een boek heeft gelezen? 
Interviewee : Het was een half jaar geleden. 
Interviewer: Want dat was een soort. 
Interviewee : Dan wordt het een koffie. 
Interviewer: Wat was reden? 
Interviewee : Dat het boek geen. 
Interviewer: Is het destijds? 
Interviewee : Over de herkomst van de koffiebonen. 
Interviewer: Hoe vaak doet die ongeveer boeken lezen? 
Interviewee : Eigenlijk zalen. Ja. Ik heb idee. 
Interviewer: Gewoonlijk redden dat dan maar een boek leest. 
Interviewee : Indicatief. Als ik iets overal 0 werd en dan. Dan kan het zijn dat ik een een bepakt 
onverwacht. 
Interviewer: Denkt u nooit boeken lezen voor vermaak? Als je dan een zo'n zit. Het boek leest. Hoe 
lang doet u dan? Wat lezen? Hoelang duurt zo'n dan? 
Interviewee : Ja ik denk een uurtje. Een uurtje. Eigenlijk. Zoiets. Dan ga ik iets eerder naar bed om dan 
dan lees ik even voortaan ik gaan slapen. 
Interviewer: De context waarin dit boek lezen en btw. Schrijver bijvoorbeeld locatie om. 
Interviewee : Het tijdstip dat ik dat boek lees. 
Interviewer: Zijn er. Zonder specifieke tijden in het jaar. Dat die dit boek lezen. Of waar zou in dit 
boek dan ook lezen? 
Interviewee : Het boek lees ik in bed. En dan? Maandagavond rond 12 uur slaap is. Vaak gewoon naar 
bed. En dan als ik maar omdat ik me te dan stop ik gewoon met lezen. Ja dit is niet zo'n heel dik boek 
ergens in. Na een paar havenaar heb je het dan gewoon uit? 
Interviewer: We zijn er ontspint kitaj het jaar dat u. Zou lezen. 
Interviewee : Ik denk dat ik dat dan eerder in de winter. 
Interviewer: En waarom in de winter? 
Interviewee : Je moet het dan snel mevrouw verdonk grens associatie kwam ook een maand. Eerder 
naar bed gaan. In de zomer een langer licht en stun. Dan zal ik je minder snel een boek nemen om. 
Om te gaan lezen. Mmm. Ja ik associeer leren ze ook een beetje met elkaar onder de dekens. Dat lijkt 
me een beetje ga ik misschien moe. Ik ga niet buiten op het terras een boek lezen of aantal gewoon 
weet niet. 
Interviewer: Ik hoefde geen idee waarom niet. Op 3 is kiest. Man. Specifiek in bed te lezen. 
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Interviewee : Ik heb me inderdaad met 5 motortjes kan m'n bed heel mooi omhoog staat dan kan ik 
gewoon een ideale. Lees houding aannemen. Ze is gewoon niet lekker om. Ja in dit geval dan een 
boek maar vooral een tijdschrift aan zo die lees ik wel heel. Dat denk ik ook. Dus dat is ook fijn. 
Interviewer: Welke? Genres boek doet u gewoonlijk reed lezen. 
Interviewee : Het zijn dan meer eigenlijk docu boeken die ik lees ze niet echt. Boeken worden 
vermaakt. Dus. Ik zal niet snel een roman is. Er is altijd zaterdag al zag. Ergens iets meer over 
onderwerpen. Dan. En dan kijk ik of of een beetje soepel kan DNA af. 
Interviewer: Waarom denk je niet? Kies je voor om nooit. Dan in z'n. We kiezen. 
Interviewee : Moet dat ik dan dat ik geen behoefte hebben aan het lezen van een roman? En dan ook 
mee aan het kijken van een film. Ik zat een wat de de visuele. Roman dan dan voor de geschreven 
roman. 
Interviewer: Hoe komt u aan uw boeken? Die die verloor al leen kopen downloaden. 
Interviewee : Nu de van iemand. 
Interviewer: Bij de bieb geleend. Waarom niet? 
Interviewee : Omdat ik gewoon geen behoefte had aan het lenen van boeken. Of het? Lees zo weinig 
dat ik hoef niet naar de bieb gaan. 
Interviewer: Oké. Wat voor een manier doet die vooral boeken lezen? Heeft u ook wel eens een boek 
kun je lezen. Een papier in een met een. Of een tablet. 
Interviewee : Nee ik heb nog nooit een boek gelezen op en neer ridder. Aan de telefoon. Geeft toch de 
voorkeur aan een? Dan een papieren boek. 
Interviewer: Waarom heeft u dan de opties nooit overwogen? 
Interviewee : Ja omdat ik zo weinig lees dat ik eigenlijk als ik dan vind ik het gewoon om een 
woordenboek te lezen. 
Interviewer: Waarom vind je dat prettiger? 
Interviewee : Een boek dat hou je toch op eerder want ook meneer kun je dat? Aan vasthouden. Steeds 
dat geneuzel mensen zijn met een batterij bijna leeg is en zo dat. Want dat staat me gewoon tegen. 
Interviewer: Ook andere dingen. Cursussen voor boeken heeft gemaakt. 
Interviewee : Ja ik vind het automatisch bladeren in een boek vind ik ook gewoon veel leuker dan. Een 
van een van een bladzijde. 
Interviewer: Wat vind je leuk gaan? 
Interviewee : Nou ik vind het fijn als je gewoon. Als je bijvoorbeeld nog eventjes iets wel terug dan 
een gewonnen. Ankie een bepaald land zijn. Dan zit je nou werken. Het gevoel van het papier want ik 
dacht ook prettig. Ik lees ik liever een papieren krant aan de digitale krant. Dus dat is. Een kwestie van 
smaak denk ik ouderwets. Ik hou van het ouderwets. 
Interviewer: Hoe? Maar u bent nu dus wel gewoon tevreden over uw manier. De keuze om. Literatuur 
te lezen. En nee. Mmm denkt niet na om over te stappen. 
Interviewee : Over te stappen op digitaal is. 
Interviewer: Ja enige vorm van digitaal lezen. 
Interviewee : Moet ik dan ook eens een keer uitproberen. Zoals ik al zei ik ben een. Ik lees heel weinig 
dus ja. Het ijs. In een boek dat ik in de zoveel tijd bij is. En die overwegen om dat dan digitaal te gaan 
lezen dat. Ja ik weet niet of ik daar nou. In die zo eigenlijk mee bezig ben van nu moet ik toch wel 
echt digitaal gelezen want dat. Als je nou 10 boeken in de week les. Dan is het verkrijgen van boeken 
natuurlijk digitaal veel gemakkelijker dan dat je steeds naar de bibliotheek moet op mijn. Om de 
hardware te gaan halen. In mijn geval niet aan de orde. 
Interviewer: Heeft u het gevoel dat u? Dat doet is wel misschien ben je zou gaan lezen wanneer u een 
heeft. Om u? 
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Interviewee : Nee want ik heb helemaal geen behoefte aan. Merrill lynch is het wordt niet gestimuleerd 
door door het op een. 
Interviewer: Waarom heeft u geen behoefte om aanwezig? 
Interviewee : Omdat ik al heel veel lezers. Op die. Op de media die buiten de deze enquete vallen dus 
mijn tijd gaat aan. Van elk rationeel aanvallen op. Dus blijft weinig tijd over voor het lezen van 
boeken. Van literatuur. 
Interviewer: Zou er geen? Zou het niet interessant voor je zijn om? Juist dan minder tijd in de andere 
oma. En de andere vol met steken en miriam literatuur. 
Interviewee : We gaan er geen behoefte aan een kaartje geen tijd steken en dingetjes waar geen 
behoefte aan. Nooit ik heb altijd een hekel gehad aan het lezen van literatuur. Vroeger op school met 
het. Het verloop van mijn van boekenlijst staan en zo zorgen dat was eigenlijk een. Ik ik las. 
Tijdschrift. Dus. Daar kreeg ik m'n tijd mee om en plaats van Nederland van een boek. 
Interviewer: Punten ook. Wat dingen omschrijven die u fijn vinden om hier een boek. 
Interviewee : Ja ik vind 't lay out van een boete moet dan moet je. Ik vind een lp ook gelukkig man een 
cd dus laten we zeggen van. Het moet iets uitstralen op papier bladeren. Het authentieke dat vind ik zo 
mooi aan een boek. Mij ik een boek. Dat je in je handen kan pakken veel meer dan. Want de lettertjes 
op een tablet. Dat is heel duidelijk. 
Interviewer: Kunt u me ook dingen vertellen die niet fijn. Een papieren boeken. 
Interviewee : Ja boek een hele stijve zodat dat het eigenlijk altijd zo knap want dat vind ik. Dat vind ik 
wel eens irritant aan een boek maar. Of van die losse. Foster die die nog eens over gehoord en kalft 
inzet en die losse vellen. Dat vind ik ook maar ja die kun je er gewoon van af halen dus. Je laat je dan 
zolang dat je deze lijst weer gewoon aan de kant. Voor de rest heb ik geen. Ontdekte aan een 
woordenboek. 
Interviewer: Zie ook geen nadelen. En het verkrijgen van. De normale boeken. 
Interviewee : Nee. Je leest het boek als ik ze tegenkom bij iemand te vragen of ik mag lenen. Dan 
neem ik het gewoon mee. Jonge heel weinig moeite om een boek te verkrijgen en dan moet ik gewoon 
tegenaan lopen. Elke keer kopen. Ik heb ook genoeg mensen waar ik. Maar ik vond het boek alleen. 
Bel ik nooit op zoek naar een boek moet er gewoon tegenaan lopen. Mijn en dan neem ik het mee aan 
en dan lees ik het. 
Interviewer: Kunt u maar een paar dingen vertellen die u fijn lijken aan elektronisch lezen? 
Interviewee : Het voordeel is de verkrijgbaarheid natuurlijk ja van heel. Na het journaal op spotify 
ieder. Plaatje kan opgeroepen kun je dus. De gewoon. Heel eenvoudig ieder. Iedere wenselijk boek 
oproepen. Is wel een een groot voordeel van digitaal letters. Dat zie ik dan ook als enige voordeel. 
Interviewer: Post het nu bij u dat dit makkelijk? Op alle. 
Interviewee : Jawel dat past heel aardig maar ik lees heel weinig. Van iets dat je weinig doet. En dan 
kan er wel makkelijk zijn want dan maak je er geen gebruik van. 
Interviewer: We zouden de makkelijke verkrijgbaarheid van het. Elektronisch lezen. Uw leesgedrag 
niet kunnen aanpassen. 
Interviewee : Ze heeft geen naam doet. 
Interviewer: Maar wat dingen vertellen die niet fijn lijken on the crooners lezen. 
Interviewee : Nou ik vind het vasthouden van een tablet is ten opzichte van het gewoon boek aan het 
feit dat je batterij leeg gehaald. Dat weet ik niet prettig. 
Interviewer: En hoe zit het met een a? Een i inkt boek. 
Interviewee : In de stad. Ja ik zie het als een ik zie het verschil want ik snap ik snap ik niet. Voor de 
mensen daar nou echt heel duidelijk een. Ik ik vind. Voor mij is het lezen van een boek op een tablet 
van moet 'k zie daar niet duidelijk een verschillen. Het zal wel een tijdje is een verschil maken. 
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Interviewer: Het scherm is een verschil. 
Interviewee : Er worden is dan een verschil gaan. 
Interviewer: Het lijkt net alsof het papier is. 
Interviewee : Oké. 
Interviewer: Het feit dat dit nu weet je wel. 
Interviewee : Nee want we laten we toch nog altijd voor een tablet vast. En ik moet toch opgeladen zijn 
en. Je moet er voorzichtig mee zijn nationaal vervoeren. Zo'n boek meeneemt wat? Dat doe je gewoon 
in je koffer of dat nu. In de nacht en dat maakt niet uit dat ze dus. Van je bed afval op de grond. Want 
dat dat is bij een schip geen item. Met een tablet of niet herinneren moet je toch altijd voorzichtig zijn 
dat je hem niet laat vallen. Dat soort dingen. 
Interviewer: Hoe staat u tegenover het elektronisch lezen? Om een algemeen. 
Interviewee : Ja ik vind dat ik lees heel veel nieuws een digitaal dus. Zodat ik niet digitaal is. Alleen. 
Ik zie me niet gauw een boek lezen digitale om uur is een zo'n ding in m'n handen te houden. Het lijkt 
me niet comfortabel. 
Interviewer: En zijn er meerdere oncomfortabel? Die ervaart terwijl u leest. 
Interviewee : Nee. Kan me niks veranderen. 
Interviewer: Denkt u dat de invloed van dat de grootte van het boek ook invloed heeft op? Uw keuze. 
Een boek. 
Interviewee : Ja absoluut. Zal zaal dan een heel dik boek lezen. Moet wel een beetje handzaam zijn. 
Kan ook niet zo'n. Dus dat is een minuscuul klein tot je. Een pocket boekjes zal ook niet zo open. Zo'n 
zo'n zo'n vakantie boekje want dan heel makkelijk in een koffer kan of zo. Zoals ik al zei ik leen zaal 
de boeken mee op vakantie dus. En dan? Kijk je ook niet gemaakt. 
Interviewer: Waarom heeft u deze of keurig tegen grote of kleine boeken? 
Interviewee : Als je dan aan het lezen dan dan moeten ze het wel ook een beetje hon zou zijn om te 
lezen. En met een paar kinderen. 
Interviewer: In die ook niet dat u oncomfortabel je zult. Vinden wanneer u? Deze. 
Interviewee : Ja als je dan toch een heel dik boek wil lezen. Als ze dat dan gevonden. Dan kan ik me 
wel voorstellen dat het lezen op een tablet van zo'n heel dik zwaar ook. Gewoon wat comfortabeler is 
dat is zeker zo. 
Interviewer: De stabiliteit ook. Een rol spelen in uw keuze van lezen. Waarom is dit niet? Relevant 
voor u. 
Interviewee : Toen had ik weinig en dan als je weinig leest dan ga je op. Gaan doen. Als je weinig les 
ga je ook niet druk maken over het formaat van een boek. 
Interviewer: Dus. 
Interviewee : Dat zal pas echt een item zijn op het moment dat je. Stel je gaat op vakantie en je wilt 
een stapel boeken meenemen ja dan ga je natuurlijk kijken van. Hoeveel boeken passen en mijn 
koffer? Waarom zou je toch nooit meenemen is ook informatie niet eigenlijk een item? Maar ik zou 
als ik dan een boek moet lezen dan zal ik wou kijken. Door een handzaam boogers. En? Ja. Als er nou 
iets is wat ik dan echtpaar wil lezen en dat is niet handzaam dan zou ik het wel overwegen om er 
boven op een bepaald moment. 
Interviewer: Hum. Ik groter en het gewicht van uw boek. Van het boek ook invloed. Uw van lezen. 
Waarom niet? Waarom is het ook niet relevant voor u? 
Interviewee : Want tot het formaat van het boek mijn niet tot lezen kan aanzetten. Dus. Het feit dat ik 
lees gewoon. Niets raars. Dus is ook het formaat van het boek niet bepalend of ik wel of niet bij is. 
Vlees gewoon. De universiteit is dan dan dan literatuur. Dat komt niet door het formaat van een boek. 
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Interviewer: Zo het. Ook een probleem vinden dat als u. Dan collectie boeken zo hebben we dat u het 
dan engels moet zien. Ze slaan op te bergen. 
Interviewee : Nee ik had gang te. Maar ik zou ook niet gauw een boek zaterdag. 
Interviewer: Waarom niet? 
Interviewee : Dat. Dan nog een opgeruimde geloof ontstaat als aan de lijn. 
Interviewer: Welke invloed denkt u boeken? Op de maatschappijen hebben tegenwoordig. En hoe 
lezen? Tegenwoordig wordt gezien. 
Interviewee : Ik denk dat een puur indicatief en denkt dat het. Boeken gewoon heel goed is voor. Voor 
de Nederlandse taalontwikkeling. Mmm. Ik hou van je fantasie misschien. Maar. Ik voel me 
bijvoorbeeld. Voor je taalontwikkeling is maken het natuurlijk niet veel uit of je nou een boek lezen of 
dat een. Het artikel leest en een kans op een tijdschrift. Ja. Ik denk dat. Voor de Nederlandse 
taalontwikkeling dat het heel goed is dat gewoon een boekje gelezen worden. Daar waren we. 
Interviewer: En hoe denkt u dat het? Gaat met lezen en maatschappij. Walter genoeg lezen. 
Interviewee : Het ging me niet in verdiept. Ik denkt dat er steeds minder wordt gelezen denk ik. Een 
papieren boeken maar baseerde is vind ik niet. 
Interviewer: Dan zit je dit dan ook wel eens een probleem. 
Interviewee : Ja ik zie je wel eens een probleem als ik zie hoe hun tegenwoordig de berichtjes worden 
verstuurd dat. De digitale media dan. Lijkt het wel of niemand meer een normale Nederlandse zin kan 
type. Ik denk dat maar ja dat is gewoon een kwestie van het veranderen van de taal. Dat zal in de loop 
van de tijd gewoon aanwijzingen dus. In totaal ligt als de jeugd eigenlijk een boek gaan lezen tot ze 
zoiets hebben van al was dat zo geschreven. Maar als dat een probleem is of niet ik weet het niet. Lijkt 
een mening over. 
Interviewer: En heeft dit wel eens met andere mensen over de boeken die je gelezen hè. 
Interviewee : Nee. 
Interviewer: Waarom niet? 
Interviewee : Dat ik zo weinig boeken leest dat ik niet echt. Gesprekspartner waarnemend moet het 
hebben over de inhoud van het boek. Om de dingen die ik lees die. En die zijn niet echt dingen. Maar 
met andere mensen over. 
Interviewer: Boeken. Is dit wel want ze met andere mensen? Uw manier van lezen. Is de prijs van een 
boek? Ah. En ook bij ontmoet die om het te gaan lezen. Maakt het u niet uit. 
Interviewee : Ik ben niet op zoek naar een elektronisch boek dus ik ze dan is ook de prijs geen 
overweging. Hoe moet ik me dan druk maken over zo'n prijs over iets wat ik niet kopen? 
Interviewer: Wat zie je dan in de boekenwinkel? Er zal staan. En in 2 boeken lezen of zo 2 boeken 
liggen in de wat interessanter. Maar de andere was 10 euro goedkoper. Zou u dan gaan? 
Interviewee : Dat is de prijs nu bepalend. Zou gewoon kopen het boek dat ik wel eens een maar. En ik 
heb ook geen idee van de was dat die kleine boekjes die kost 995. Dan een boek geluk was 1795 of 
daar een eindje van 2995. Ik denk dat. Het boek denkt dan voor mij bepalend kop gewoon het boek 
dat ik er wel ergens. Zoals ik al zei ik ben niet op zoek naar boeken dus. Voor mij is het sowieso die 
Parijs en in het echt bepalend was nou 5 boeken in de week wil lezen. Je moet je kopen en dan wordt 
er naartoe is natuurlijk een ander verhaal. 
Interviewer: Na een specifiek boek is dat dit lezen. En u kunt lenen. Ah hoho. Zou u dan wel bereid 
zijn om in te steken? 
Interviewee : Geen idee. 15 euro. Het daadwerkelijke boek voor digitale boek. 
Interviewer: Won daadwerkelijk boek. 
Interviewee : 1500 lijkt mij. 

136 



Interviewer: En hoeveel geld er weer? Waarom zou je dan maximaal bereid te zijn om een 
elektronisch? We lezen ooit te steken. Als u dan dat boek wat zo graag wil lezen. 
Interviewee : 1 euro 50. 
Interviewer: In welke gevallen zo in een boek? En in welke gevallen zo in het boek lenen? 
Interviewee : Ik lees een boek als ik tegenaan loop ik ik ga niet in de winkel op zoek naar een baan ik 
een boek om het te koop. Die overweging hoef ik eigenlijk nooit te maken en ik lees 't pas een boek 
als ik iets teken ik woon toevallig. Dat mij interessant om te lezen maar. Ik ga niet actief op zoek naar 
winkel daar een boek dat ik zou willen lezen. Dit is voor mij moeilijk om hier een antwoord op te 
geven. 
Interviewer: Is een beetje terugkijken op het interview. Wat zijn dat voor u de hoofdredenen? Dan 
toch op kiest. 
Interviewee : Omdat ik er de voorkeur aan voor een papieren boek tot getalsmatig dus. Authentieker. 
Sinds het lekkere lezen en dan een papieren boek. Ik hoop dat ze nog lang papieren boeken blijven 
maken voor die mensen. Niets voor mij want ik ben geen geen. Maar ik zou het aardig vinden als er 
geen papieren boeken meer zouden zijn. 
Interviewer: Waarom zou dit dan aan? Voor uzelf of? 
Interviewee : Dit is een beetje raar want ik weet natuurlijk niet hoe je. En hoe de massa staat 
tegenover. Het papier geboekt ten opzichte van. Van het digitale boek. Maar ik geloof dat er nog veel 
papieren boeken gelezen worden vanwege het feit dat er toch een? Het boek is. 
Interviewer: Denkt u dat dat u over 5 jaar ook nog steeds papieren boeken is ze? 
Interviewee : Ik denk dat ik nog wel eens een papieren boek leest. 
Interviewer: Denkt u dat u dan? Niet zo. We zijn overgestapt naar sommige boeken. Ook elektronisch 
te lezen. 
Interviewee : Ik denk het niet. Maar waarom deze mail dat gevoel van het mobiele telefoontje van 
vroeger? Filmpjes op internet het mobiele telefoontjes. Ja ik hoef ze niet bereikbaar te zijn en dat soort 
dingen. Dat is heel moeilijk om 5 zaterdag uit te kijken. Over 5 jaar zijn er nog heel veel boeken te 
lezen ben ik van overtuigd. Is dan nog te koop zijn en ik denk dat dat. Sta ik voor 5 jaar wel. Totaal 
niet gewoon. Want voor mensen die veel lezen is gewoon veel goedkoper is om digitaal te lezen. 
Digitaal moet leers is gewoon veel goedkoper aan het van. Loopt dat je daadwerkelijk moet kopen en 
de Balkan. 
Interviewer: Denkt u wel dat er minder papieren boeken zullen zijn over 5 jaar? 
Interviewee : Dan bel ik wel op tijd. 
Interviewer: Als u uw manier. Van lezen en zo. Als je daarover te vertellen dat uw vrienden. Wat zou 
je en dan vertellen over? 
Interviewee : Alleen boeken is. Uit te breiden. Dus ik ben niet degene de roman is kijk dan liever een 
film. Een comfortabeler. Veel makkelijker. Dat is gewoon. Puur informatief. 
Interviewer: Als u? Meneer van lezen. Aan mij zou proberen te verkopen. Gewoon. De wat u denkt. 
Dat de meest aantrekkelijke. Punten van. Iedere gelezen. Over het algemeen zijn. Wat zou u dan tegen 
mij zeggen? 
Interviewee : Ja dan krijg je een antwoord op. Wat moet ik zeggen dat je gewoon een niet digitaal 
wanneer bent dat je gewoon een ouderwets boek moet blijven kopen? 
Interviewer: Het zou een optie zijn. 
Interviewee : Niet hoe andere tegenover staan. Hoezo is? Moeten ze zelf weten. Ik heb geen behoefte 
om mijn voorkeur te verkopen aan. En andere. Iemand anders graag digitaal is. Heeft dan moet je dat 
gewoon doen. Ik ben geen pleiten voor een lezer van papieren boeken. Want moet iedereen voor 
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zichzelf. En? De voordelen lezen van een van een papier geboekt ten opzichte van een digitaal boek. 
Ja. Dat is persoonlijk denk. Denk ook dat andere mensen hilbert althans in kunnen staan. 
Interviewer: Stelt u voor dat u? Alles zou kunnen ontwerpen. Wat zou? Wat zou dat een probleem 
zijn? Dat u probeert te tackelen. Voor. Een betere lees of hangen. Maakt niet uit mag iedere vorm van 
lezen kiezen. Wat u als het grootste probleem. 
Interviewee : Ja ik zie ik zie geen probleem. Ik zie geen probleem en het lezen van een van een 
papieren boek. Dat dan die kaft wordt stijf was maar heeft ook niet ieder boek. En een digitaal dingen 
zijn ja dat. Bedankt voor iemand die heel veel leest dat er enorme voordelen zijn dan ook maar een 
digitaal te lezen. Financieel. En ook en wat betreft opslagruimte hebben ze heel veel boeken les en je 
moet al die boeken bewaard. Digitaal bewaren want geplaatst. Een opslagruimte. En die lijkt het er 
roep mensen zijn die 't leuk zei nou mee aan een kast fulltime staan we boek om te laten zien hoeveel 
dat ze gelezen hebben. 'k heb die behoefte. Dat komt natuurlijk ook voort uit het feit dat ik gewoon 
weinig les. 'k heb ook weinig boeken. 
Interviewer: Nou ervan heel duidelijk klik. 
Interviewee : Te zijn. 
Interviewer: Papier of elektronisch. 
Interviewee : Ja op dit moment zijn aan het papier. 
Interviewer: Is er nog iets anders wat heeft aan te merken op het interview? Of wat u nog? Het heeft 
over het onderwerp. 
Interviewee : Nee. Je rechts vindt dat het interview blijft hameren op. Wat dingetjes. We zijn. Maar 
misschien niet de persoon om voor. Maakt niet uit. 
Interviewer: En dan wil ik u bedanken voor de deelname in dit intro. En dan zijn er nog een keer aan 
dat. Het interview wordt opgenomen maar dat het alleen bij educatieve doeleinden wordt gebruikt. 
Nogmaals bedankt en ik zal de opname niet stoppen. 
Deze spraak-naar-tekst is automatisch gecreëerd met www.amberscript.com 
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Appendix V - Consent forms Interview 
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Appendix VI - User Test guide 
To ensure the user test will be executed as good as possible a User Test Guide is constructed. The 

guide brings structure into the preparation and the execution of the user test.  

 

Main Goal: 

Why do people between the age of 18-30 choose reading in paper books over e-reading? 

 

Research questions of User Test: 

What are the differences in emotions of the user when reading a book in different formats? 

What is the perceived user friendliness of each different format? 

 

Target 

Evaluating the user experience of a paper book, an ebook on an e-reader and an ebook on a tablet. 

Comparing the individual differences in user experience by observing and conducting four test on 

the participants. The test are short version of UEQ, short version of Microsoft Product Reaction 

Cards, NASA Task Load Index and Geneva Emotion Wheel. 

 

Material 

In order to execute the user test we need the following materials; 

● Paper book - ‘Six Capitals’ of Jane Gleeson-White 

● Kindle Paperwhite 3 

● iPad 3th generation model A1416 - iOS-version 9.3.5 (13G36) 

● comfortable chairs and a table; 

● a recording device; 

● a laptop with observational sheets; 

● Short version UEQ printed out; 

● Short version Microsoft Product Reaction Cards printed out; 

● NASA Task Load Index printed out; 

● Geneva Emotion Wheel printed out; 

● a notebook and a pencil. 

Next to materials there needs to be some preparation such as: 

● Make sure all the above needs are set; 

● Construct a consent form; 

● Get coffee/water for the participant; 

● Pretest recording device; 

 

Once our participant is present our first goal is to make sure he/she feels comfortable. By offering a 

coffee or water and a little chit chat, we can easily achieve this first goal. A few example 

‘chit-chat-questions’ are: “How was your trip getting here?” “There are some disturbances at the NS, 

did you suffer from it?” “Do you like some coffee?” “Did you watch AJAX versus Tottenham 

yesterday?”. Next, to that, a calm approach is needed in order to not overwhelm the participant. 
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Agreements and instructions 

Before we start with the interview, we need to discuss some practical issues. First, we start by 

elaborating the purpose of the user test and where the collected data is used for. Once understood, 

we make sure the consent form will be signed. Next, we will ask if they are oke with an video record 

the user test in order to analyze the user test afterwards. When the recording is running, we repeat 

the explanation of this user test, ask if he/she has any remaining questions and finally ask the 

participant to agree on the terms and conditions. In doing so, the agreement is audible for both 

parties on the recording. 

 

The tasks: 

1. Open the book Six Capitals of Jane Gleeson-White. 

2. Read the first paragraph of the first page of chapter 3. 

3. Go to the next chapter and read the first paragraph of the first page. 

4. Question: Could you tell me ‘How many pages do you think are left?’ 

5. Question: Could you tell me ‘What is the ISBN-number of this book?’ 

6. Can you go back to the point/page where you stopped reading? 

 

  

151 



Appendix VII - Used methods in User test 
 
NASA Task Load Index 
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User Experience Questionnaire - Short Version 
 

 
 
 
 

153 



Geneva Emotion Wheel 
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Microsoft Product Reaction Cards 
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Appendix VIII - Observational Sheets
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Appendix IX - Consent forms User test 
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Appendix X - Online Questionnaire 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCq85AKj5vxSwrqkewoHuw2qOaA_FagJ4CFAt8VxluTL7KEA/
viewform?usp=sf_link 
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Appendix XI - Questionnaire Data 
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