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Een experimenteel onderzoek naar de invloed van aanbiedingstijd en 

complexiteit op het esthetische plezier bij visuele metaforen in reclame.  
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Samenvatting 

Er bestaan verschillende theorieën over welke visuele retorische figuren in reclame het meest 

gewaardeerd worden. De processing fluency theory van Reber et. al. (2004) stelt dat bekende, 

vloeiend te verwerken stimuli het meest gewaardeerd worden, terwijl de Optimal Innovation 

Hypothesis van Giora et. al. (2004) voorspelt dat optimaal innovatieve stimuli het meest 

gewaardeerd worden. Hekkert et. al. (2003) stellen, als verklaring van beide theorieën, dat er 

bij een korte aanbiedingstijd een automatisch 'tension-reducing' mechanisme in werking 

treedt, waarbij ontvangers de voorkeur geven aan bekende, gemakkelijk te verwerken stimuli. 

Bij een lange aanbiedingstijd treedt juist een meer gecontroleerde 'tension-heightening' 

mechanisme in werking, waarbij ontvangers de voorkeur geven aan complexere, optimaal 

innovatieve stimuli (Hekkert et. al., 2003, p. 121). Als vervolg op een onderzoek van Van 

Enschot en Van Mulken (2014) werd een experiment opgezet om het effect van 

aanbiedingstijden (100 ms. vs. 5000 ms.) op het esthetische plezier bij visuele metaforen in 

advertenties, die varieerden in complexiteit (geen metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging), 

te onderzoeken. Uit de resultaten bleek dat een korte aanbiedingstijd leidde tot een hoger 

esthetisch plezier bij niet-metaforen en vervangingen, die perceptueel en conceptueel ook het 

meest vloeiend werden verwerkt. Deze bevinding sluit aan bij de processing fluency theory 

(Reber et. al., 2004). Een lange aanbiedingstijd leidde tot een hoger esthetisch plezier bij niet-

metaforen en fusies, wat overeenkomt met zowel de processing fluency theory  van Reber et. 

al. (2004) als de Optimal Innovation Hypothesis van Giora et. al. (2004). Afgezien van de 

hoog gewaardeerde niet-metaforen bij een lange aanbiedingstijd, komen de bevindingen uit 

dit onderzoek tevens overeen met het dual process model van Hekkert et. al. (2003).  
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Inleiding 

Mensen worden vandaag de dag voortdurend blootgesteld aan reclame-uitingen. Om een 

advertentie voor een product of dienst op te laten vallen tussen deze talloze reclame-uitingen, 

besteden bedrijven en organisaties steeds meer aandacht aan de visuele vormgeving van de 

advertentie. Met het gebruik van retorische figuren als schema's en tropen, wordt met opzet op 

een kunstzinnige manier afgeweken van de verwachte vorm of inhoud. Maar opvallen alleen 

is niet genoeg; de ontvangers van de advertentie moeten uiteindelijk zodanig overtuigd 

worden dat ze het product ook daadwerkelijk gaan kopen.  

 Er is veel onderzoek gedaan naar welke visuele retorische figuren in reclame het meest 

gewaardeerd worden. Resultaten uit sommige onderzoeken ondersteunen de processing 

fluency theory van Reber, Schwarz en Winkielman (2004), die een hoge waardering voorspelt 

voor bekende, vloeiend te verwerken stimuli. Andere onderzoeken (Van Enschot & Van 

Mulken, 2014) vonden patronen die overeen lijken te komen met de Optimal Innovation 

Hypothesis van Giora, Fein, Kronrod, Elnatan, Shuval en Zur (2004), die stelt dat optimaal 

innovatieve stimuli het meest gewaardeerd worden. Als verklaring van beide theorieën stellen 

Hekkert, Snelders en Van Wieringen (2003) dat ontvangers bij een korte aanbiedingstijd de 

voorkeur geven aan bekende, gemakkelijk te verwerken stimuli en bij een lange 

aanbiedingstijd de voorkeur geven aan complexere, optimaal innovatieve stimuli.  

 De invloed van aanbiedingstijden op de esthetische waardering voor afbeeldingen is 

eerder onderzocht door Jakesch, Leder en Forster (2013) en Van Enschot en Van Mulken 

(2014). In het onderzoek van Jakesch et. al. (2013) werden ambigue en niet-ambigue 

kunstwerken getoond. Bij de lange aanbiedingstijden (500 ms. en 1000 ms.) bleken de 

ambigue kunstwerken meer gewaardeerd te worden dan de niet ambigue kunstwerken. In het 

experiment van Van Enschot en Van Mulken (2014) werden vier reclameafbeeldingen 

getoond als bekende stimulus of als optimaal innovatieve stimulus, waarin het product op een 

speciale manier was weergegeven. Bij zowel de korte aanbiedingstijd (20 ms.) als de lange 

aanbiedingstijd (1000 ms.) werden de optimaal innovatieve stimuli hoger gewaardeerd.  

 Als vervolg op een onderzoek van Van Enschot en Van Mulken (2014) is een 

experiment opgezet om wederom het effect van aanbiedingstijden (100 ms. vs. 5000 ms.) op 

het esthetische plezier bij visuele metaforen in advertenties te onderzoeken. In het experiment 

wordt tevens het effect van de oplopende complexiteit van de reclameafbeeldingen (geen 

metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging) op het esthetische plezier onderzocht.  
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Theoretisch kader 

Bij het bestuderen van de verwerking van persuasieve boodschappen, worden vaak de duale 

procesmodellen aangehaald; het Elaboration Likelihood Model (ELM) van Petty en Cacioppo 

(1986) en het Heuristic-Systematic Model (HSM) van Chaiken (1980) (Hoeken, Hornikx & 

Hustinx, 2012). De twee processen zijn de systematische, centrale verwerking van een 

boodschap en de heuristische, perifere verwerking van een boodschap, die beide moeten 

leiden tot het verkrijgen van een correcte attitude. Meyers-Levy en Malaviya (1999) stelden 

een derde proces voor; de experiëntiële verwerking. Bij experiëntiële verwerking leidt het 

oplossen van een puzzel, een raadsel of een visuele retorisch figuur, tot positieve gevoelens 

(Hoeken, 2005). Deze positieve gevoelens zouden vervolgens weer effect hebben op de 

waardering voor de advertentie en het product waarvoor reclame wordt gemaakt (Hoeken et 

al., 2012, p. 81). Deze vorm van verwerking wordt het feeling as information- model 

genoemd (Reber, Schwarz & Winkielman, 2004, p. 367) en is van toepassing bij het oplossen 

van visuele retorische figuren in reclame. 

 In advertenties wordt vaak gebruik gemaakt van visuele metaforen (Forceville, 1996), 

die door hun afwijkende en creatieve vormgeving de aandacht weten te trekken en vast te 

houden (Tom & Eves, 1999). Van Mulken, Van Hooft en Nederstigt (2014) beschrijven in 

hun artikel drie delen van een metafoor; het doel (‘target’), de bron (‘source’) en de grond 

(‘ground’). Het doel is het object waaraan eigenschappen worden toegeschreven, de bron is 

het object waaraan eigenschappen zijn ontleend en de grond omvat de eigenschappen die 

zowel aan het doel als aan de bron kunnen worden toegeschreven. In een commercial waarin 

een nieuwe sportauto wordt vergeleken met een jachtluipaard, is de sportauto het doel, het 

jachtluipaard de bron en de grond is de eigenschap van snelheid. Deze eigenschap van 

snelheid wordt ontleend aan de bron (de jachtluipaard) en wordt toegeschreven aan het doel 

(de sportauto). Om reclame-uitingen met visuele retorische figuren te kunnen interpreteren, is 

het van belang dat alle drie de elementen geïdentificeerd kunnen worden.  

Philips en McQuarrie (2004) onderscheiden drie visuele structuren en drie 

betetekenisoperaties van visueel retorische figuren. Naast een visuele reclame-uiting zonder 

metafoor (alleen de sportauto), onderscheiden ze de juxtapositie, waarbij het doel en de bron 

naast elkaar worden afgebeeld (de sportauto naast het jachtluipaard). Fusie is de tweede 

visuele structuur, waarbij het doel en de bron samen één afbeelding vormen (bijvoorbeeld een 

sportauto met panterprint en met de staart en oren van een jachtluipaard). De laatste visuele 

structuur is vervanging, waarbij slechts de bron is afgebeeld (alleen het jachtluipaard) en de 
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ontvanger zelf het doel moet identificeren. De eerste betekenisoperatie is connectie 

(‘connection’), waarbij twee objecten met elkaar geassocieerd kunnen worden. Deze 

connectiefiguren kunnen vergeleken worden met talige metonymia. Een voorbeeld van een 

connectierelatie is de visuele figuur in Figuur 1. Deze advertentie toont een fusie van een fles 

wortelsap en een wortel. Wortelsap kan geassocieerd worden met wortels, want wortel (deel) 

is het hoofdingrediënt van het wortelsap (geheel). De tweede betekenisoperatie is gelijkenis 

(‘similarity’), waarbij twee objecten in een bepaald opzicht aan elkaar gelijk zijn. In Figuur 2 

wordt de opwarming van de aarde vergeleken met een smeltend bolletje ijs. De derde 

betekenisoperatie is tegenstelling (‘opposition’), waarbij twee objecten overeenkomsten 

hebben, maar ook in een bepaald opzicht van elkaar verschillen. De maxi-cosi en het Durex-

logo in Figuur 3 hebben met elkaar gemeen dat ze beide te maken hebben met 

geslachtsgemeenschap. Echter, zonder voorbehoedsmiddelen is een kind, plus een maxi-cosi 

van 217 dollar, een mogelijke, ongewenste en vooral dure consequentie. Met het kopen van 

een Durexcondoom van slechts 2,5 dollar, kan dit voorkomen worden.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

        Figuur 1. Brämhults wortelsap.       Figuur 2. WWF.   Figuur 3. Durex.  

 

Combinaties van de drie retorische visuele structuren met de drie betekenisoperaties leiden tot 

een indeling van negen groepen visuele retorische figuren (Philips & McQuarrie, 2004). Deze 

indeling staat weergegeven in Figuur 4. De visuele structuren worden van juxtapositie naar 

vervanging steeds complexer; de ontvanger moet steeds meer moeite doen het doel in de 

afbeelding te identificeren. De betekenisoperaties worden van connectie naar tegenstelling 

steeds rijker en meer ambigu; er is steeds meer ruimte voor verschillende interpretaties.  
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Figuur 4. Een indeling van visueel retorische figuren (Philips en McQuarrie, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Er bestaan verschillende theorieën over welke visuele retorische figuren in reclame het 

meest gewaardeerd worden. Reber et. al. (2004) gaan ervan uit dat de waardering voor een 

visueel object afhangt van het gemak waarmee de ontvanger van de reclame-uiting het visuele 

object verwerkt; hoe meer de ontvanger de verwerking van een object als vloeiend ervaart, 

hoe hoger de esthetische waardering voor het object. Reber et. al. (2004) maken onderscheid 

tussen perceptuele en conceptuele vloeiendheid. De perceptuele vloeiendheid is het gemak 

waarmee de fysieke identiteit van een stimulus geïdentificeerd wordt en de conceptuele 

vloeiendheid is het gemak waarmee betekenisoperaties verwerkt worden, waaronder de 

betekenis van een stimulus (Reber et. al., 2004, p. 366). In een overzichtsartikel laten Reber 

et. al. (2004) zien dat verschillende variabelen, zoals figuur- achtergrondcontrast, herhaling 

van stimuli, symmetrie en visuele en semantische priming, invloed kunnen hebben op de 

vloeiendheid waarmee een visueel figuur verwerkt wordt. Deze processing fluency theorie 

wordt tegengesproken door de Optimal Innovation Hypothesis (Giora, Fein, Kronrod, 

Elnatan, Shuval, & Zur, 2004), die voorspelt dat optimaal innovatieve objecten het meest 

gewaardeerd worden. Deze optimaal innovatieve objecten bevatten iets nieuws, maar 

verwijzen tegelijkertijd naar een vertrouwd en conventioneel concept. De fles wortelsap in 
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Figuur 1 is hier een voorbeeld van; door de fles omgekeerd in aarde af te beelden wordt iets 

nieuws gecreëerd, namelijk de associatie tussen de fles sap en wortels. Tegelijkertijd verwijst 

de afbeelding naar het vertrouwde concept van een fles wortelsap van het merk Brämhults. 

Ook in het werk van Hekkert, Snelders en Van Wieringen (2003), die uitgaan van het MAYA-

principe (Most Advanced Yet Acceptable) wordt aangetoond dat objecten met een optimale 

combinatie van nieuwheid en bekendheid het meest gewaardeerd worden. Maar als de 

objecten te moeilijk worden gevonden door de ontvangers, dan daalt de waardering voor deze 

objecten (Giora et. al., 2004). Dit principe wordt 'de omgekeerde U-curve' genoemd (Scott & 

Batra, 2003; Giora et. al., 2004). Volgens Berlyne (1960) werd deze omgekeerde U-curve 

veroorzaakt door zogenaamde collatieve variabelen, zoals ambiguïteit, complexiteit en 

nieuwheid, die invloed hadden op de mate van opwinding ('arousal') en zo op de mate van 

esthetische waardering. Silvia (2005) daarentegen, stelt in zijn overzichtsartikel dat 

opwinding niet door objectieve elementen wordt bepaald, maar juist door subjectieve 

evaluaties ('appraisal structures') van deze objectieve elementen.  

De processing fluency theorie en de Optimal Innovation Hypothesis lijken elkaar dus 

tegen te spreken als het gaat om de esthetische waardering voor visuele retorische figuren. 

Hekkert et. al. (2003) trachten in hun discussieparagraaf de discrepantie op te lossen, door 

beide theorieën te verklaren. Ze stellen dat er bij een korte aanbiedingstijd een automatisch 

'tension-reducing' mechanisme in werking treedt, waarbij ontvangers de voorkeur geven aan 

bekende, gemakkelijk te verwerken objecten. Bij een lange aanbiedingstijd daarentegen, 

treedt een meer gecontroleerde 'tension-heightening' mechanisme in werking, waarbij 

ontvangers de voorkeur geven aan complexere, optimaal innovatieve objecten (Hekkert et. al., 

2003, p. 121). Om dit te onderzoeken, hebben Jakesch, Leder en Forster (2013) het effect van 

aanbiedingstijden op de esthetische waardering voor ambigue en niet-ambigue kunstwerken 

onderzocht. De ambigue kunstwerken, geschilderd door de Belgische kunstenaar René 

Magritte, werden voor het experiment zodanig bewerkt dat er tevens een niet-ambigue variant 

ontstond. Het schilderij 'La main heureuse, 1953' toont bijvoorbeeld een piano met een ring 

eromheen, wat als ambigu materiaal diende. Door met fotobewerking de ring weg te halen, 

werd een niet-ambigue variant gecreëerd. Bij aanbiedingstijden van 500 ms. en 1000 ms. 

bleek dat de ambigue kunstwerken meer gewaardeerd werden dan de niet-ambigue 

kunstwerken; bij aanbiedingstijden van 10 ms. en 100 ms. waren er geen significante 

verschillen. In een experiment van Van Enschot en Van Mulken (2014) werd tevens 

aanbiedingstijd gemanipuleerd om het effect van aanbiedingstijden op de esthetische 

waardering voor bekende en optimaal innovatieve stimuli in reclame te onderzoeken. Uit de 
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resultaten bleek, ondanks het resultaat dat de verwerking van de bekende stimuli als 

vloeiender werd ervaren dan de verwerking van de optimaal innovatieve stimuli, dat optimaal 

innovatieve stimuli een hogere esthetische respons opleverden dan de bekende, gemakkelijk 

te verwerken stimuli, zowel bij een aanbiedingstijd van 20 ms. als bij een aanbiedingstijd van 

1000 ms. Deze resultaten sluiten aan bij de Optimal Innovation Hypothesis van Giora et al. 

(2004) en spreken de processing fluency theorie van Reber et. al. (2004) en het dual process 

model van Hekkert et. al. (2003) tegen.  

Echter, in de meeste advertenties in het experiment van Van Enschot en Van Mulken 

(2014) was er sprake van de betekenisoperatie van connectie; in slechts één advertentie was 

sprake van de betekenisoperatie van gelijkenis. De stimuli waren dus matig ambigu en boden 

weinig ruimte voor verschillende interpretaties. Volgens Jakesch et. al. (2013) gaat 

ambiguïteit het, bij een langere aanbiedingstijd, overnemen van vloeiendheid als bron voor 

esthetische waardering. In het experiment van Van Enschot en Van Mulken (2014) waren de 

stimuli vrijwel niet ambigu en werd de verwerking van alle stimuli als relatief vloeiend 

ervaren. Dit heeft er wellicht toe geleid dat 'the tipping point’ in de omgekeerde U-curve (Van 

Mulken et. al., 2014; Giora et. al. 2004; Hekkert et. al. 2003) nooit is bereikt. In een tweede 

poging ‘the tipping point’ in de U-curve te bereiken, wordt een experiment opgezet met 

stimuli met de meer ambigue betekenisoperatie van gelijkenis. Om het dual procesmodel van 

Hekkert et. al. (2003) te toetsen, worden ook in dit experiment de aanbiedingstijden 

gemanipuleerd. Gezien de meer ambigue stimuli, worden de aanbiedingstijden van 20 ms. en 

1000 ms. verlengd naar 100 ms. en 5000 ms. Net als bij Van Enschot en Van Mulken (2014) 

worden de perceptuele en conceptuele vloeiendheid gemeten, om eventuele invloed van deze 

variabelen op het esthetische plezier te onderzoeken (Forster, Leder en Ansorge, 2013; 

Jakesch et. al., 2013). Er wordt gekeken naar de invloed van aanbiedingstijd op het 

esthetische plezier bij vier verschillende visuele metafoorstructuren (geen metafoor, 

juxtapositie, fusie en vervanging) die van elkaar verschilden in mate van complexiteit. Dit 

alles leidt tot de volgende onderzoeksvraag:  

 

In hoeverre hebben aanbiedingstijd en complexiteit van visuele retorische figuren in 

advertenties effect op het esthetische plezier bij deze figuren en welke rol spelen 

interessantheid, perceptuele vloeiendheid, conceptuele vloeiendheid en begrip daarbij?  

 

Bij een korte aanbiedingstijd van 100 ms. wordt verwacht dat minder complexe stimuli 

(juxtaposities) en gemiddeld complexe stimuli (fusies) tot een hoger esthetisch plezier zullen 
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leiden dan complexe stimuli (vervangingen) en niet-metaforen. Bij een lange aanbiedingstijd 

van 5000 ms. wordt verwacht dat gemiddeld complexe stimuli (fusies) en complexe stimuli 

(vervangingen) tot een hoger esthetisch plezier zullen leiden dan minder complexe stimuli 

(juxtaposities) en niet-metaforen. Het omslagpunt van de omgekeerde U-curve zou bij een 

langere aanbiedingstijd namelijk verschuiven naar complexere stimuli. Verder worden bij een 

lange aanbiedingstijd een hoge interesse, perceptuele vloeiendheid en conceptuele 

vloeiendheid verwacht bij de complexere visuele figuren (fusie en vervanging). Deze drie 

factoren zouden dan kunnen leiden tot een hoger esthetisch plezier (Jakesch et. al., 2013, p. 

4).  

 

Methode 

Pretest 

Voor het selecteren van advertenties met een betekenisoperatie van gelijkenis is een pretest 

uitgevoerd waarin van negentien advertenties de conventionaliteit, de creatieve afwijking en 

de ervaren complexiteit werden getest. Aan deze pretest deden 44 proefpersonen mee. De 

gemiddelde leeftijd was 21 jaar (18- 33 jaar) en de man- vrouwverdeling was 48%-52%. De 

proefpersonen waren geworven op de Radboud Universiteit in Nijmegen of waren persoonlijk 

benaderd.  

 Voor de pretest werden vier lijsten gemaakt. In de eerste twee lijsten (lijsten 1 en 2) 

werd de aanbiedingstijd gemanipuleerd. De helft van de proefpersonen kreeg alle negentien 

advertenties, in de niet-metafoorvariant, 100 ms. te zien (lijst 1) en de andere helft zag alle 

advertenties, tevens in de niet-metafoorvariant, 500 ms. (lijst 2). Iedere lijst begon met twee 

fillers, zodat de proefpersonen konden wennen aan de korte aanbiedingstijden. Na iedere 

advertentie volgden er een maskerend zwart scherm (200 ms.) en drie open vragen over de 

advertentie; 'Wat werd er afgebeeld in de advertentie', 'Van welk merk was de advertentie?' en 

'Voor welk product werd geadverteerd?'. Vervolgens werden de perceptuele en conceptuele 

vloeiendheid gemeten. Op zevenpunts semantische differentialen moesten de proefpersonen 

aangeven in hoeverre ze de afbeeldingen in de advertentie herkenbaar vonden (1= 'makkelijk 

herkenbaar', 7= 'moeilijk herkenbaar') en hoeveel moeite ze hadden om te begrijpen wat er 

werd afgebeeld (1= 'weinig moeite', 7= 'veel moeite'). In de laatste twee lijsten (lijsten 3 en 4) 

kreeg de helft van de proefpersonen tien van de negentien advertenties in alle 

metafoorstructuren onbeperkt te zien; de andere helft van de proefpersonen kreeg de andere 

negen advertenties in alle metafoorstructuren onbeperkt te zien. In deze lijsten werd na iedere 
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advertentie ten eerste gevraagd naar de ervaren creatieve afwijking. Op drie zevenpunts 

semantische differentialen gaven de proefpersonen aan hoe vernieuwend (1= 'vertrouwd', 7= 

'vernieuwend'), verrassend (1= 'voorspelbaar', 'verrassend') en creatief (1= 'rechttoe- 

rechtaan', 7= 'creatief') ze de advertentie vonden. De betrouwbaarheid van de Creatieve 

Afwijking bestaande uit drie items was goed: α = .95. Vervolgens werd, om de ervaren 

complexiteit te meten, de proefpersonen gevraagd hoe duidelijk (1= 'onduidelijk', 7= 

'duidelijk') en moeilijk te begrijpen (1= 'makkelijk te begrijpen', 7 'moeilijk te begrijpen') ze 

de advertentie vonden. De betrouwbaarheid van de Complexiteit bestaande uit twee items was 

voor iedere metafoorstructuur goed: α = .85.Na de laatste metafoorvariant (J, F of V) van 

iedere advertentie volgden vragen naar de conventionaliteit. De proefpersonen gaven voor 

iedere advertentie aan hoe gebruikelijk (1= 'ongebruikelijk', 7= 'gebruikelijk'), nieuw (1= 

'oud', 7='nieuw') en vergezocht (1= 'voor de hand liggend', 7= 'vergezocht') ze de 

vergelijking in de afbeelding vonden. De betrouwbaarheid van de Conventionaliteit bestaande 

uit drie items was voor iedere metafoorstructuur goed: α = .86. Vervolgens moesten ze op 

zevenpunts semantische differentialen aangeven hoe vergelijkbaar (1= 'vergelijkbaar', 7= 

'verschillend') en aan elkaar gerelateerd (1= 'aan elkaar gerelateerd', 7= 'niet aan elkaar 

gerelateerd') ze het doel (het product) en de bron (datgene waar het product mee werd 

vergeleken) vonden (cf. Van Mulken et. al., 2014). De betrouwbaarheid van de 

Vergelijkbaarheid bestaande uit twee items was voor iedere metafoorstructuur goed: α = .79. 

Tot slot moesten de proefpersonen aangeven in hoeverre ze de merknaam geschikt vonden 

voor het betreffende product (1= 'helemaal niet geschikt'; 7= 'heel erg geschikt').  

 Uit de pretest bleek dat een aanbiedingstijd van 100 ms. voor de proefpersonen lang 

genoeg was om de afbeeldingen in de advertentie te herkennen en te begrijpen. Voor het 

hoofdexperiment is er daarom gekozen voor een korte aanbiedingstijd van 100 ms. Verder is 

er op basis van de pretest een selectie gemaakt voor stimuli voor het hoofdexperiment. De 

advertenties die volgens de pretest weinig creatieve afwijking bevatten, die niet goed werden 

begrepen en die, wat betreft de vier metafoorvarianten, niet genoeg varieerden in 

complexiteit, werden eruit gegooid. Uit de overgebleven advertenties werden uiteindelijk acht 

advertenties gekozen die voldoende creatief afwijkend werden bevonden, die grotendeels 

werden begrepen en die, wat betreft de vier metafoorvarianten, varieerden in complexiteit. De 

resultaten voor Creatieve afwijking, Complexiteit, Conventionaliteit en Vergelijkbaarheid van 

de acht voor het hoofdexperiment geselecteerde advertenties zijn weergegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1. Het effect van Stimulus * Type Metafoor op de creatieve afwijking (1= laag, 7= hoog), de complexiteit 

(1= laag, 7= hoog), de conventionaliteit (1= conventioneel, 7= niet conventioneel) en de vergelijkbaarheid tussen 

doel en bron (1= vergelijkbaar, 7= verschillend) (M's met SD's tussen haakjes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 

Voor het hoofdexperiment is gebruik gemaakt van acht advertenties met een visuele metafoor. 

In deze advertenties werd reclame gemaakt voor producten waar consumenten dagelijks mee 

te maken krijgen; een usb-stick, een 4x4 auto, een televisie, appelsap, een badjas, een mobiele 

telefoon, een bril en een gitaar. Deze producten vormden het doel van de metafoor ('target') en 
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ontleenden bepaalde eigenschappen, de 'ground', aan de bron ('source') van de metafoor. De 

acht metaforen waren als volgt; usb-stick ('zo veel opslagcapaciteit als een vrachtwagen'), 

4x4 auto ('zoveel kracht als een neushoorn'), televisie ('zo plat als een pannenkoek'), appelsap 

('smaakt zoals het paradijs'), badjas ('zo zacht/licht als een veertje'), mobiele telefoon ('zo 

multifunctioneel als een zakmes'), bril ('net zo goed voor je ogen als wortels') en gitaar ('zo 

explosief als een uitbarsting/bom'). De merken in de advertenties waren fictief, zodat 

eventuele attitudes ten opzichte van de merken geen invloed zouden hebben op het esthetische 

plezier. De acht advertenties bevatten van oorsprong de visuele structuur van fusie; de 

vermenging van twee objecten (doel én bron) tot één object. Voor het experiment werden de 

advertenties zodanig bewerkt dat er voor iedere advertentie ook een minder complexe 

structuur (juxtapositie), een meer complexe structuur (vervanging) en een afbeelding zonder 

metafoor ontstond. Bij iedere advertentie stond rechts onderin de (fictieve) merknaam 

vermeld, met daarachter het product (het doel) waarvoor werd geadverteerd. De 

betekenisoperatie was voor alle acht advertenties gelijkenis ('similarity'), omdat in eerdere 

experimenten is aangetoond dat deze betekenisoperatie, met gemiddelde ambiguïteit, tot het 

hoogste esthetische plezier leidt (Van Mulken et. al., 2013). Verder kreeg iedere advertentie 

een neutrale, grijze achtergrond, zodat de achtergrond geen invloed zou kunnen hebben op het 

esthetische plezier bij de afbeelding. Ter voorbeeld zijn de advertenties van het mobieltje en 

de 4x4 auto, in alle vier de metafoorstructuren, opgenomen in Figuur 5 en Figuur 6. Alle acht 

advertenties zijn, als niet-metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging, opgenomen in Bijlage 1. 

 

Figuur 5. De vier advertenties van het mobieltje (zonder metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. De vier advertenties van de 4x4 auto (zonder metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging).  
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Participanten 

Aan het volledige experiment deden 122 proefpersonen mee, die vrijwel allemaal een hbo- of 

universitaire opleiding deden. De gemiddelde leeftijd was 22 jaar (17- 38 jaar) en de man- 

vrouwverdeling was 50%-50%. De meeste proefpersonen zijn geworven op en rondom de 

Radboud Universiteit in Nijmegen; de overige proefpersonen zijn persoonlijk benaderd via 

social media of per mail. Vijftien andere proefpersonen waren wel aan het experiment 

begonnen, maar hadden de vragenlijst niet afgerond. De resultaten van deze proefpersonen 

werden niet meegenomen in de analyses.  

 

Design 

Het 4x2 design van het experiment was deels binnen en deels tussen proefpersonen. De 

onafhankelijke variabele Type Metafoor werd gemanipuleerd binnen proefpersonen; iedere 

proefpersoon kreeg twee juxtaposities (J), twee fusies (F), twee vervangingen (V) en twee 

niet-metaforen te zien (GM). De proefpersonen kregen advertenties van alle acht merken te 

zien, maar steeds slechts één metafoorstructuur (GM, J, F óf V) per merk. Voor het 

experiment waren acht lijsten opgesteld met in iedere lijst acht advertenties (2xGM, 2xJ, 2xF, 

2xV) en acht fillers. Deze fillers moesten de proefpersonen afleiden van het doel van het 

experiment. Alle advertenties en fillers zijn opgenomen in Bijlage 1 en Bijlage 2. De 

onafhankelijke variabele Aanbiedingstijd werd gemanipuleerd tussen proefpersonen; 61 

proefpersonen, verdeeld over de eerste vier lijsten, kregen iedere advertentie 100 ms. te zien 

en 61 proefpersonen, verdeeld over de laatste vier lijsten, kregen iedere advertentie 5000 ms. 

(5 sec.) te zien. Het tussen-proefpersonendesign bij de variabele Aanbiedingstijd was 

noodzakelijk, omdat proefpersonen in een binnen-proefpersonendesign de manipulatie van 

aanbiedingstijden wellicht door zouden kunnen krijgen (Jakesch et. al., 2013). Als 

proefpersonen doorhebben dat sommige afbeeldingen kort en andere afbeeldingen lang 

getoond worden, zou het kunnen dat proefpersonen zich in hun antwoorden slechts laten 

leiden door de korte of juist lange aanbiedingstijd waarin ze een advertentie te zien krijgen. 

De complexiteit van de metaforen in de afbeelding zou dan minder effect kunnen hebben.  

 

Instrumentatie  

Na iedere advertentie werd als eerste gevraagd naar het esthetische plezier. Op vijf 

zevenpunts semantische differentialen gaven de proefpersonen aan hoe mooi (1= ‘lelijk’, 7= 

'mooi'), aantrekkelijk (1= ‘onaantrekkelijk’, 7= 'aantrekkelijk'), aangenaam om naar te kijken 

(1= ‘vervelend om naar te kijken', 7= 'aangenaam om naar te kijken'), prettig om te zien (1= 
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'onprettig om te zien', 7= 'prettig om te zien') en fijn om naar te kijken (1= 'niet fijn om naar 

te kijken', 7= 'fijn om naar te kijken') ze de advertentie vonden (cf. Blijlevens, Thurgood, 

Hekkert, Leder & Whitfield, 2014; Lagerwerf & Van Hooijdonk, 2012). De betrouwbaarheid 

van het Esthetische plezier bestaande uit vijf items was voor iedere metafoorstructuur goed: α 

= .92.  

 Vervolgens werd de proefpersonen gevraagd hoe interessant (1= 'saai', 7= 

'interessant') ze de advertentie vonden (cf. Silvia, 2005). Tevens werden de perceptuele 

vloeiendheid en de conceptuele vloeiendheid gemeten. De proefpersonen gaven, wederom op 

zevenpuntschalen, aan in hoeverre ze de afbeelding in de advertentie herkenbaar (1= 'slecht 

herkenbaar', 7= 'goed herkenbaar') en te begrijpen (1= 'moeilijk te begrijpen', 7= 'makkelijk 

te begrijpen') vonden (cf. Lagerwerf & Van Hooijdonk, 2012).  

 Tot slot werd de proefpersonen nog gevraagd of ze konden omschrijven wat er met het 

afgebeelde werd bedoeld. Deze laatste begripsvraag werd gesteld om te controleren of de 

proefpersonen de vergelijking in de advertentie hadden begrepen. Voor iedere stimulus 

werden de antwoorden van de proefpersonen gecodeerd. De antwoorden waaruit duidelijk 

bleek dat de proefpersonen de vergelijking tussen het doel en de bron hadden begrepen 

werden als "ground genoemd" genoteerd. Het benoemen van slechts de bron of het doel was 

niet voldoende.  

 

Procedure 

Zowel de pretest als het hoofdexperiment is gebouwd met het programma WebExp. Met dit 

programma was de garantie voor de juiste aanbiedingstijden het hoogst. Er werd voor alle 

proefpersonen één webexp-account aangemaakt, zodat de proefpersonen geen eigen account 

hoefden aan te maken om aan het experiment deel te kunnen nemen.  

 Het hoofdexperiment werd offline afgenomen, zodat de aanbiedingstijden secuur en 

gecontroleerd konden worden gemeten. Het experiment werd grotendeels afgenomen in 

stiltelokalen in het MultiMedia Studiecentrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen, 

waar het experiment op een aantal computers al gereed stond. De proefpersonen kregen eerst 

een korte uitleg van de experimentbegeleider(s) en konden vervolgens aan het experiment 

beginnen. Op het beginscherm werd nogmaals een korte uitleg gegeven. Na de uitleg kon de 

proefpersoon het experiment starten door op 'Enter' te drukken.  

 De proefpersonen kregen achtereenvolgens de acht advertenties te zien, met 

tussendoor acht fillers. Voordat een advertentie verscheen werd de proefpersonen gevraagd of 

ze klaar zaten voor de volgende afbeelding. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat de 
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proefpersonen steeds gefocust naar het scherm keken zodra een afbeelding verscheen. Door 

op de spatiebalk te klikken konden de proefpersonen door naar de volgende advertentie. Na 

iedere advertentie verscheen een maskerend zwart scherm (200 ms.) en daaropvolgend een 

aantal beoordelingsvragen. De advertenties werden 100 ms. of 5000 ms. getoond tegen een 

grijze achtergrond. Voor het invullen van de beoordelingsvragen hadden de proefpersonen 

alle tijd; de volgende advertentie werd pas getoond wanneer de proefpersoon zelf op 'Enter' 

drukte. Voordat een advertentie werd getoond, kreeg iedere proefpersoon kort (150 ms.) een 

zwart fixatiekruis in het midden van het computerscherm te zien.  

 Na de beoordelingsvragen over de laatste advertentie werd tot slot nog gevraagd naar 

de persoonsgegevens geslacht, leeftijd, nationaliteit en opleidingsniveau en of de 

proefpersoon ooit de opleidingen NTC of CIW had gevolgd. Op het eindscherm werd de 

proefpersoon bedankt voor zijn of haar deelname en kon het experiment worden afgesloten.  

 Het totale experiment duurde maximaal tien minuten. Onder de proefpersonen werden 

vier VVV-bonnen ter waarde van €15, - verloot. Om kans te maken op één van deze VVV-

bonnen konden de proefpersonen na het invullen van hun persoonsgegevens hun e-mailadres 

noteren. Tevens werden alle proefpersonen die het experiment in de stiltelokalen in het 

Multimedia Studiecentrum maakten, beloond met een Mars of een Twix.  

 

Statistische analyses  

Om te toetsen of de twee factoren Type Metafoor (geen metafoor, juxtapositie, fusie en 

vervanging) en Aanbiedingstijd (100 ms. vs. 5000 ms.) effect hadden op het esthetische 

plezier, de interessant, de perceptuele vloeiendheid en de conceptuele vloeiendheid van de 

afbeeldingen in de advertenties, werd voor elke variabele een tweeweg variantie-analyse 

uitgevoerd. Voor het vergelijken van de hoofdeffecten en interactie-effecten werd het 

betrouwbaarheidsinterval van de LSD-toets gebruikt.  

 

Resultaten 

Het experiment bevatte een 4x2 design met de binnenproefpersoonfactor Type Metafoor 

(geen metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging) en de tussenproefpersoonfactor 

Aanbiedingstijd (100 ms. vs. 5000 ms.). Met een tweeweg variantie-analyse werd getoetst of 

deze twee factoren effect hadden op het esthetische plezier, de interessant, de perceptuele 

vloeiendheid en de conceptuele vloeiendheid van de afbeeldingen in de advertenties. De 

resultaten van deze effecten staan weergegeven in Tabel 2.  
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Tabel 2. Het effect van Type Metafoor * Aanbiedingstijd op het esthetische plezier (1= laag, 7= hoog), de 

interessantheid (1= laag, 7= hoog), de perceptuele vloeiendheid (1= niet vloeiend, 7= vloeiend) en de 

conceptuele vloeiendheid (1= niet vloeiend, 7= vloeiend) (M's met SD's tussen haakjes)
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esthetisch plezier 

Uit een tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Esthetisch plezier, met als 

factoren Type Metafoor en Aanbiedingstijd, bleek een significant hoofdeffect van Type 

Metafoor (F (3, 360) = 2.66, p = .048) en van Aanbiedingstijd (F (1, 120) = 6.62, p = .011). 

Deze hoofdeffecten werden gekwalificeerd door een significant interactie-effect tussen Type 

Metafoor en Aanbiedingstijd (F (3, 360) = 4.53, p = .004). De verschillen tussen de vier 

metafoorstructuren bleken alleen op te treden voor de proefpersonen die de advertenties 100 

ms. te zien kregen (F (3, 180) = 4.53, p = .004): het esthetische plezier bij vervangingen (M = 

4.34, SD = 1.14) en niet-metaforen (M = 4.25, SD = 0.91) was bij een korte aanbiedingstijd 

hoger dan voor juxtaposities (M = 3.95, SD = 0.97) en fusies (M = 3.85, SD = 1.11).  

                                                
1
 Tabel 1. De superscripts (ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ) boven de gemiddelden geven aan of de gemiddelden significant van elkaar 

verschillen (p < .05)  
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 Er bleek een marginaal significant effect bij de proefpersonen die de advertenties 5000 

ms. te zien kregen (F (3, 180) = 2.51, p = .061): bij fusies (M = 3.94, SD = 1.13) was het 

esthetische plezier hoger dan bij vervangingen (M = 3.65, SD = 1.10) en juxtaposities (M = 

3.57, SD = 1.09), maar niet hoger dan bij niet-metaforen (M = 3.82, SD = 0.88).  

 

Interessantheid 

Uit een tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Interessantheid met als 

factoren Type Metafoor en Aanbiedingstijd bleek tevens een significant hoofdeffect van Type 

Metafoor (F (3, 360) = 15.61, p < .001) en van Aanbiedingstijd (F (1, 120) = 4.28, p = .041). 

Er werd geen significant interactie-effect gevonden tussen Type Metafoor en Aanbiedingstijd 

(F (3, 360) < 1, p = .47). Bij een korte aanbiedingstijd van 100 ms. (F (3, 180) = 5.27, p = 

.002) werden de juxtaposities (M = 4.07, SD = 1,52), de fusies (M = 4.29, SD = 1.45) en de 

vervangingen (M = 4.09, SD = 1.24) significant interessanter gevonden dan de niet-metaforen 

(M = 3.42, SD = 1.38). Bij een lange aanbiedingstijd van 5000 ms. (F (3, 180) = 11.71, p < 

.001) werden fusies (M = 4.26, SD = 1.41) interessanter gevonden dan vervangingen (M = 

3.65, SD = 1.41) en juxtaposities (M = 3.63, SD = 1.35). De vervangingen en juxtaposities 

werden interessanter gevonden dan de niet-metaforen (M = 2.99, SD = 1.34).  

 

Perceptuele vloeiendheid 

Uit een tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Perceptuele vloeiendheid 

met als factoren Type Metafoor en Aanbiedingstijd bleek een significant hoofdeffect van 

Type Metafoor (F (3, 360) = 48.72, p < .001) en van Aanbiedingstijd (F (1, 120) = 4.80, p = 

.030). Deze hoofdeffecten werden wederom gekwalificeerd door een significant interactie-

effect tussen Type Metafoor en Aanbiedingstijd (F (3, 360) = 25.67, p < .001). De verschillen 

tussen de vier metafoorstructuren bleken bij beide aanbiedingstijden op te treden.  

 Bij een korte aanbiedingstijd van 100 ms. (F (3, 180) = 30.09, p < .001) was de 

perceptuele vloeiendheid bij niet-metaforen (M = 5.37, SD = 1.26) hoger dan bij vervangingen 

(M = 4.81, SD = 1.44). De perceptuele vloeiendheid bij vervangingen was vervolgens hoger 

dan bij juxtaposities (M = 3.93, SD = 1.27). De perceptuele vloeiendheid bij juxtaposities was 

weer hoger dan bij fusies (M = 3.43, SD = 1.33). Bij een lange aanbiedingstijd van 5000 ms. 

(F (3, 180) = 45.40, p < .001) was de perceptuele vloeiendheid bij niet-metaforen (M = 5.30, 

SD = 1.31) hoger dan bij juxtaposities (M = 4.04, SD = 1.41) en fusies (M = 3.97, SD = 1.39). 

De perceptuele vloeiendheid bij juxtaposities en fusies was hoger dan bij vervangingen (M = 

2.87, SD = 1.34). 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 2 3 4 

Esthetisch plezier 100 ms. 

Esthetisch plezier 5000 ms. 

Interessantheid 100 ms. 

Interessantheid 5000 ms. 

Conceptuele vloeiendheid 

Uit een tweeweg variantie-analyse met herhaalde metingen voor Conceptuele vloeiendheid 

met als factoren Type Metafoor en Aanbiedingstijd bleek een significant hoofdeffect van 

Type Metafoor (F (3, 360) = 61.77, p < .001). Er bleek geen significant hoofdeffect van 

Aanbiedingstijd (F (1, 120) < 1). Wel was er een significant interactie-effect tussen Type 

Metafoor en Aanbiedingstijd (F (3, 360) = 23.26, p < .001). Bij een korte aanbiedingstijd van 

100 ms. (F (3, 180) = 26.56, p < .001) was de conceptuele vloeiendheid bij niet-metaforen (M 

= 5.40, SD = 1.34) hoger dan bij vervangingen (M = 4.46, SD = 1.52). De conceptuele 

vloeiendheid bij vervangingen was weer hoger dan bij juxtaposities (M = 3.81, SD = 1.53) en 

fusies (M= 3.37, SD = 1.38). Bij een lange aanbiedingstijd van 5000 ms. (F (3, 180) = 65.01, 

p < .001) was de conceptuele vloeiendheid bij niet-metaforen (M = 5.62, SD = 1.29) hoger 

dan bij juxtaposities (M = 4.21, SD = 1.34) en fusies (M = 4.07, SD = 1.25). De conceptuele 

vloeiendheid bij juxtaposities en fusies was weer hoger dan bij vervangingen (M = 2.78, SD = 

1.32).  

  

De effecten van Type Metafoor en Aanbiedingstijd op de variabelen Esthetisch plezier en 

Interessantheid staan grafisch weergegeven in Figuur 7. De effecten van Type Metafoor en 

Aanbiedingstijd op de variabelen Perceptuele vloeiendheid en Conceptuele vloeiendheid staan 

grafisch weergegeven in Figuur 8.  

 

Figuur 7. Het effect van Type Metafoor * Aanbiedingstijd op Esthetisch plezier en Interessantheid. Type 

Metafoor op x-as: 1= GM; 2= J; 3 = F; 4= V. Zevenpunts semantische differentiaal op y-as: 1= laag, 7= hoog.  
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1 2 3 4 

Perceptuele vloeiendheid 
100 ms. 

Perceptuele vloeiendheid 
5000 ms. 

Conceptuele vloeiendheid 
100 ms. 

Conceptuele vloeiendheid 
5000 ms. 

Figuur 8. Het effect van Type Metafoor * Aanbiedingstijd op Perceptuele vloeiendheid en Conceptuele 

vloeiendheid. Type Metafoor op x-as: 1= GM; 2= J; 3 = F; 4= V. Zevenpunts semantische differentiaal op y-as: 

1= laag, 7= hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrip 

In Tabel 3 staan per advertentie, type metafoor en aanbiedingstijd de percentages van de 

proefpersonen weergegeven die de ground van de metafoor goed hadden benoemd en dus 

hadden begrepen.  

 Bij een korte aanbiedingstijd van 100 ms. werd de ground 'deze badjas is zo zacht/licht 

als een veertje' door bijna de helft van de proefpersonen (47%) genoemd bij juxtapositie. 

Minder dan 10% van de proefpersonen benoemde de ground bij fusie en vervanging. De 

ground 'deze 4x4 auto is zo sterk/ krachtig als een neushoorn' werd door bijna een kwart van 

de proefpersonen genoemd bij juxtapositie (24%) en fusie (21%); bij vervanging werd de 

ground slechts door 13% genoemd. De ground 'deze bril is goed voor je ogen, net als wortels' 

werd bij juxtapositie door bijna de helft (46%) verkeerd benoemd, 'wortels zijn goed voor je 

ogen'. Een derde van de proefpersonen benoemde de ground fout bij fusie (33%). Minder dan 

10% van de proefpersonen noemde bij juxtapositie en fusie de bedoelde ground. De ground 

'dit mobieltje is zo functioneel als een zakmes' werd door bijna de helft van de proefpersonen 

(43%) genoemd bij juxtapositie. Bij fusie en vervanging werd deze ground door minder dan 

10% genoemd. De grounds 'deze gitaar geeft het explosieve geluid van een uitbarsting', 'deze 
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appelsap smaakt als het paradijs', 'deze usb-stick heeft zoveel opslagcapaciteit als een 

vrachtwagen' en 'deze flatscreentelevisie is zo plat als een pannenkoek' werden steeds door 

minder dan 20% van de proefpersonen genoemd.  

 

Tabel 3. Percentage "ground genoemd" per advertentie, type metafoor en aanbiedingstijd. 

Advertentie Type 

Metafoor 

% Ground genoemd 

100 ms. 

% Ground genoemd 

5000 ms. 

Badjas- veer GM - - 

 J 47% 76% 

 F 7% 46% 

 V 8% 41% 

    

TV- pannekoek GM - - 

 J - 71% 

 F 7% 46% 

 V - 56% 

    

USB- vrachtauto GM - - 

 J 6% 21% 

 F - 24% 

 V 7% 8% 

    

4x4 auto- neushoorn GM - - 

 J 24% 79% 

 F 21% 65% 

 V 13% 54% 

    

Appelsap- paradijs GM - - 

 J 8% 6% 

 F 18% 29% 

 V - 6% 

    

Bril- wortels GM - - 

 J 8% (46%) 47% 

 F 6% (33%) 36% (7%) 

 V - 18%(47%) 

    

Gitaar- ontploffing GM - - 

 J 20% 42% 

 F - 24% 

 V - 43% 

    

Mobiel- zakmes GM - - 

 J 43% 38% 

 F 8% 65% 

 V 6% 57% 

 

 Bij een lange aanbiedingstijd van 5000 ms. werd de ground 'deze badjas is zo 

zacht/licht als een veertje' door 76% van de proefpersonen genoemd bij juxtapositie. Bij fusie 

en vervanging werd deze ground door iets minder dan de helft (46% en 41%) genoemd. De 
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ground 'deze flatscreentelevisie is zo plat als een pannenkoek' werd door meer dan de helft 

van de proefpersonen genoemd bij juxtapositie en vervanging (71% en 56%) en door 46% bij 

fusie. De ground 'deze 4x4 auto is zo sterk/ krachtig als een neushoorn' werd door minstens 

50% van de proefpersonen genoemd. Bij juxtapositie was dit percentage het hoogst (79%). De 

ground 'deze bril is goed voor je ogen, net als wortels' werd door bijna de helft van de 

proefpersonen (47%) genoemd bij juxtapositie. Bij vervanging noemde bijna de helft (47%) 

de verkeerde ground 'wortels zijn goed voor je ogen', terwijl 18% hier wel de goede ground 

benoemde. 36% van de proefpersonen noemde de ground bij fusie; 7% van de proefpersonen 

noemde hier de verkeerde ground. De ground 'deze gitaar geeft het explosieve geluid van een 

uitbarsting' werd door bijna de helft van de proefpersonen genoemd bij juxtapositie en 

vervanging (42% en 43%), maar bij fusie slechts door 24%. De ground 'dit mobieltje is zo 

functioneel als een zakmes' werd door 38% van de proefpersonen genoemd bij juxtapositie. 

Bij fusie en vervanging werd deze ground door meer dan 50% genoemd (65% en 57%). De 

grounds 'deze appelsap smaakt als het paradijs' en 'deze usb-stick heeft zoveel 

opslagcapaciteit als een vrachtwagen' werden steeds door minder dan 30% van de 

proefpersonen genoemd.  

 

Conclusie en discussie 

Er bestaan verschillende theorieën over welke visuele retorische figuren in reclame het meest 

gewaardeerd worden. Reber, Schwarz & Winkielman (2004) gaan uit van een processing 

fluency theory, die stelt dat de vloeiendheid waarmee een visueel object wordt verwerkt 

invloed heeft op de esthetische waardering voor dit object. Giora, Fein, Kronrod, Elnatan, 

Shuval, & Zur (2004) daarentegen, gaan uit van de Optimal Innovation Hypothesis. Deze 

hypothese voorspelt dat optimaal innovatieve objecten, die zowel naar iets nieuws als naar 

een vertrouwd en conventioneel concept verwijzen, het meest gewaardeerd worden. Ook het 

MAYA-principe (Most Advanced Yet Acceptable), waar Hekkert, Snelders en Van 

Wieringen (2003) van uitgaan, stelt dat objecten met een optimale combinatie van nieuwheid 

en bekendheid het meest gewaardeerd worden. De objecten moeten echter niet te moeilijk 

zijn, want bij een te hoge moeilijkheidsgraad daalt het esthetische plezier weer. Dit principe 

staat bekend als ‘de omgekeerde U-curve’ (Scott & Batra, 2003; Giora et. al., 2004). Als 

verklaring voor zowel de processing fluency theory als de Optimal Innovation Hypothesis, 

stellen Hekkert et. al. (2003) dat er bij een korte aanbiedingstijd een automatisch 'tension-

reducing' mechanisme in werking treedt, waarbij ontvangers de voorkeur geven aan bekende, 
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gemakkelijk te verwerken objecten. Bij een lange aanbiedingstijd daarentegen, treedt een 

meer gecontroleerde 'tension-heightening' mechanisme in werking, waarbij ontvangers de 

voorkeur geven aan complexere, optimaal innovatieve objecten (Hekkert et. al., 2003, p. 121). 

Als vervolg op een experiment van Van Enschot en Van Mulken (2014) werd een experiment 

opgezet om het effect van aanbiedingstijden (100 ms. vs. 5000 ms.) op het esthetische plezier 

voor visuele metaforen in advertenties, die varieerden in complexiteit (geen metafoor, 

juxtapositie, fusie en vervanging), te onderzoeken. De onderzoeksvraag was; 

 

In hoeverre hebben aanbiedingstijd en complexiteit van visuele retorische figuren in 

advertenties effect op het esthetische plezier voor deze figuren en welke rol spelen 

interessantheid, perceptuele vloeiendheid, conceptuele vloeiendheid en begrip daarbij?  

 

Bij een korte aanbiedingstijd van 100 ms. werd verwacht dat minder complexe stimuli 

(juxtaposities) en gemiddeld complexe stimuli (fusies) tot een hoger esthetisch plezier zouden 

leiden dan complexe stimuli (vervangingen) en niet-metaforen. Bij een lange aanbiedingstijd 

van 5000 ms. werd verwacht dat gemiddeld complexe stimuli (fusies) en complexe stimuli 

(vervangingen) tot een hoger esthetisch plezier zouden leiden dan minder complexe stimuli 

(juxtaposities) en niet-metaforen. Bij een langere aanbiedingstijd zou het omslagpunt van de 

omgekeerde U-curve namelijk verschuiven naar complexere stimuli. Uit de resultaten van het 

experiment bleek het tegenovergestelde; vervangingen en niet-metaforen leidden bij een korte 

aanbiedingstijd juist tot een hoger esthetisch plezier dan juxtaposities en fusies. Bij een lange 

aanbiedingstijd werden fusies weliswaar esthetisch hoger gewaardeerd dan juxtaposities, maar 

de fusies werden ook esthetisch hoger gewaardeerd dan vervangingen. Tegen de verwachting 

in leidden niet-metaforen bij een lange aanbiedingstijd tot een even hoog esthetisch plezier 

dan fusies. Aanbiedingstijd en complexiteit hadden in het experiment dus zeker effect op het 

esthetische plezier voor de visuele retorische figuren, maar op een andere manier dan 

verwacht. Bij een korte aanbiedingstijd werden de minst complexe afbeeldingen (zonder 

metafoor) én de meest complexe figuren (vervangingen) esthetisch het hoogst gewaardeerd, 

terwijl bij een lange aanbiedingstijd de gemiddeld complexe en optimaal innovatieve stimuli 

(fusies) én de minst complexe afbeeldingen (zonder metafoor) esthetisch het hoogst 

gewaardeerd werden.  

 Daarnaast werd bij een langere aanbiedingstijd een hoge interesse verwacht bij de 

complexere visuele figuren (fusies en vervangingen). Uit de resultaten bleek dat fusies 
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inderdaad interessanter werden gevonden dan juxtaposities en niet-metaforen. Fusies werden 

echter ook, tegen de verwachting in, interessanter gevonden dan vervangingen.  

 Wat betreft de perceptuele en conceptuele vloeiendheid, werd verwacht dat deze bij 

een lange aanbiedingstijd hoog zouden zijn bij fusies en vervangen. Tegen de verwachting in 

werden niet-metaforen bij een lange aanbiedingstijd het meest vloeiend verwerkt. 

Vervangingen daarentegen, werden bij een lange aanbiedingstijd perceptueel én conceptueel 

het minst vloeiend verwerkt. Juxtaposities en fusies werden perceptueel en conceptueel 

vloeiender verwerkt dan de vervangingen, maar minder vloeiend dan niet-metaforen. De 

perceptuele en conceptuele vloeiendheid namen bij een lange aanbiedingstijd dus af, naarmate 

de complexiteit toenam. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de proefpersonen bij 

vervangingen weliswaar het object in de afbeelding wel herkenden, maar dat ze de 

vergelijking met het doel (het product dat rechts onderin achter de merknaam werd genoemd) 

niet konden leggen. De proefpersonen hadden met vijf seconden genoeg tijd om te zien dat de 

advertentie over bijvoorbeeld 'HESTIA- Bathrobes' ging, maar het is mogelijk dat ze alsnog 

niet begrepen waarom er een veer werd afgebeeld, nadat ze hadden gezien dat de advertenties 

over badjassen ging. Dit blijkt tevens uit de antwoorden op de begripsvraag; relatief weinig 

proefpersonen konden de grounds van de metaforen in de vervangingadvertenties beschrijven. 

Het is goed mogelijk dat meer proefpersonen de metafoor begrepen, maar dat ze het nalieten 

de ground van de metafoor te benoemen. Het zou ook nog kunnen dat de proefpersonen de 

begripsvraag op een andere manier geïnterpreteerd hebben en niet doorhadden dat ze moesten 

zoeken naar een achterliggende vergelijking. In vervolgonderzoeken zou de begripsvraag 

daarom iets preciezer geformuleerd kunnen worden, bijvoorbeeld: 'Kun je omschrijven welke 

vergelijking er in de advertentie wordt gemaakt?'.  

 De resultaten van het experiment blijken niet overeen te komen met de hypothesen, 

maar sluiten wel op een andere manier aan bij de eerder besproken theorieën. Bij een korte 

aanbiedingstijd van 100 ms. is het esthetisch plezier bij niet-metaforen en vervangingen hoger 

dan bij juxtaposities en fusies. Hier lijkt sprake te zijn van een gewone U-curve; naarmate een 

visueel figuur complexer wordt daalt, bij een korte aanbiedingstijd, het esthetische plezier. 

Echter, als een figuur te 'complex' wordt, dan lijkt het esthetische plezier weer te stijgen. Het 

is de vraag in hoeverre de vervangingadvertenties bij een korte aanbiedingstijd echt 'complex' 

werden gevonden door de proefpersonen, aangezien de perceptuele vloeiendheid en 

conceptuele vloeiendheid bij deze vervangingadvertenties tevens opvallend hoog waren. In 

vervolgonderzoeken zou extra aandacht besteed moeten worden aan de ervaren complexiteit 

van vervangingadvertenties bij een korte aanbiedingstijd.  
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 Bij een lange aanbiedingstijd van 5000 ms. is het esthetisch plezier bij fusies 

weliswaar hoger dan bij vervangingen en juxtaposities, maar niet hoger dan bij niet-

metaforen. Afgezien van de niet-metaforen, lijkt dit patroon bij de lange aanbiedingstijd 

overeen te komen met het principe van de omgekeerde U-curve (Scott & Batra, 2003; Giora 

et. al., 2004). Ook qua interessantheid was er een omgekeerde U-curve te zien bij een lange 

aanbiedingstijd; fusies werden het meest interessant gevonden.   

 De gevonden effecten van aanbiedingstijd en complexiteit op het esthetische plezier 

sluiten grotendeels aan bij het dual process model van Hekkert et. al. (2003). Bij een korte 

aanbiedingstijd lijkt er inderdaad een 'tension-reducing' mechanisme in werking te treden; de 

proefpersonen gaven de voorkeur aan bekende, gemakkelijk te verwerken stimuli (niet-

metaforen en vervangingen), waarvan de perceptuele en conceptuele vloeiendheid het hoogst 

waren. De vervangingen bestonden, in tegenstelling tot de juxtaposities en fusies, uit één goed 

herkenbaar object, dat relatief gemakkelijk te verwerken was. De proefpersonen hadden met 

100 ms. geen tijd om rechts onderin te lezen voor welk product er werd geadverteerd, dus ze 

hadden ook niet het idee dat ze een vergelijking moesten maken tussen de afgebeelde bron en 

een bepaald doelproduct. Bij een lange aanbiedingstijd daarentegen, lijkt er een 'tension-

heightening' mechanisme in werking te treden; de proefpersonen gaven de voorkeur aan 

complexere, optimaal innovatieve objecten (fusies). De hoog gewaardeerde niet-metaforen 

gaan echter tegen dit 'tension-heightening' mechanisme in. Deze minst complexe figuren 

werden bij een lange aanbiedingstijd perceptueel en conceptueel het meest vloeiend verwerkt 

en werden esthetisch net zo hoog gewaardeerd als fusies. De processing fluency theory van 

Reber et. al. (2004) en de Optimal Innovation Hypothesis van Giora et. al. (2004) lijken hier 

dus samen te komen; de meest vloeiend te verwerken stimuli (zonder metafoor) én de 

optimaal innovatieve stimuli (fusie) worden bij een lange aanbiedingstijd het meest 

gewaardeerd.   

 Wegens tijdgebrek zijn de acht lijsten over slechts 122 proefpersonen verdeeld. 

Wellicht zal een groter aantal proefpersonen tot nog grotere verschillen leiden, al waren de 

meeste verschillen die in dit experiment werden gevonden al duidelijk significant. Daarnaast 

bleek uit de begripsvraag, die na iedere advertentie werd gesteld, dat de ground van de 

metafoor in sommige advertenties minder duidelijk was dan in andere advertenties. Weinig 

proefpersonen benoemden de grounds in de advertenties voor appelsap en de usb-stick. Dit 

was bij beide aanbiedingstijden het geval. De grounds in de advertenties met de 4x4 auto, de 

flatscreentelevisie, het mobieltje en de badjas werden wel vaak door de proefpersonen 

beschreven, vooral bij de juxtaposities en fusies. De ground in de advertentie met de gitaar 
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werd vooral bij de lange aanbiedingstijd beschreven. De advertentie met de bril werd door de 

meeste proefpersonen, zowel bij 100 ms. als bij 5000 ms., verkeerd benoemd. Veel 

proefpersonen dachten dat deze advertentie ging over wortels in plaats van over brillen en 

vulden bij de begripsvraag in dat er met de advertentie werd bedoeld dat wortels goed zijn 

voor de ogen. In vervolgonderzoeken is het dus te overwegen de advertenties over appelsap, 

de gitaar, de usb-stick en de bril niet mee te nemen als stimulusmateriaal.  

 Dit experiment werd, als vervolg op een onderzoek van Van Enschot en Van Mulken 

(2014), opgezet als een tweede poging om 'the tipping point' in de U-curve te bereiken. Uit het 

onderzoek van Van Enschot en Van Mulken (2014) bleek dat optimaal innovatieve stimuli 

(fusies) een hogere esthetische respons opleverden dan de bekende, gemakkelijk te verwerken 

stimuli (zonder metafoor), zowel bij een korte als bij een lange aanbiedingstijd. Deze 

resultaten sloten aan bij de Optimal Innovation Hypothesis van Giora et al. (2004) en spraken 

de processing fluency theorie van Reber et. al. (2004) en het dual process model van Hekkert 

et. al. (2003) tegen. De resultaten van dit experiment sluiten daarentegen aan bij alle drie de 

theorieën. Het hoge esthetische plezier bij de vloeiend te verwerken niet-metaforen en 

vervangingen bij een korte aanbiedingstijd, sluit aan bij de processing fluency theory (Reber 

et. al., 2004). Het hoge esthetische plezier bij niet-metaforen én bij fusies bij een lange 

aanbiedingstijd, komt overeen met zowel de processing fluency theory (Reber et. al., 2004) 

als de Optimal Innovation Hypothesis (Giora et. al., 2004). Afgezien van de hoog 

gewaardeerde niet-metaforen bij een lange aanbiedingstijd, komen de bevindingen uit dit 

onderzoek overeen met het dual process model van Hekkert et. al. (2003) en lijkt, gezien het 

hoge esthetische plezier en de hoge interessantheid van fusies, 'the tipping point' van de U-

curve te zijn bereikt. De verschillende theorieën over welke visuele retorische figuren in 

reclame het meest gewaardeerd worden, lijken in dit experiment samen te komen. Dit 

onderzoek laat dus zien dat deze theorieën elkaar niet altijd tegen hoeven te spreken, maar 

soms ook tegelijkertijd van kracht kunnen zijn, als het gaat om het esthetische plezier bij 

visuele metaforen in reclame.  
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Bijlage 1. Acht advertenties (zonder metafoor, met juxtapositie, met fusie en met vervanging)  

 

  



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2. Acht fillers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


