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Vloeiend verwerken; dat zouden meer mensen moeten doen 

Een onderzoek naar het effect van aanbiedingstijd en metafoorgebruik op het ervaren esthetisch 

plezier van reclame-uitingen          
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Samenvatting:  

In dit onderzoek naar visuele esthetiek in reclames is de invloed van lange en korte aanbiedingstijden 

op het ervaren esthetisch plezier van reclame-uitingen getest, in navolging van de experimenten van 

Jakesch, Leder en Forster (2013), Van Enschot en Van Mulken (2014) en Van Mulken, Van Hooft en 

Nederstigt (2014). Daarnaast is getest of reclame-uitingen met complexe metaforen, volgens de 

indeling van Phillips en McQuarrie (2004) plezieriger werden gevonden dan reclame-uitingen met 

minder complexe metaforen. Dit alles diende de strijd te beslechten tussen twee conflicterende 

verklaringsmodellen met betrekking tot esthetische voorkeur: de fluency theory van Reber, Schwarz 

en Winkielman (2004) enerzijds, die stelt dat men een voorkeur heeft voor eenvoudig te verwerken, 

niet al te ingewikkelde informatie, en de Optimal Innovation Hypothesis van Giora, Fein, Kronrod, 

Elnatan, Shuval en Zur (2004) anderzijds, die beweert dat men een voorkeur heeft voor informatie 

die zowel vertrouwd als uitdagend is en enig denkwerk vereist. De uitkomsten van dit onderzoek 

vielen niet uit in het voordeel van beide verklaringsmodellen. Zowel bij een korte als bij een lange 

aanbiedingstijd bleken er geen opzienbarende verschillen in ervaren esthetisch plezier te bestaan 

tussen de eenvoudig te verwerken reclame-uitingen zonder metafoor en de complexe reclame-

uitingen, voorzien van een metafoor. Wel bleek het gemiddeld ervaren esthetisch plezier bij een 

korte aanbiedingstijd net iets hoger te liggen dan bij een lange aanbiedingstijd. 

 

 

 

 

 

 

NB: de afbeelding op de omslagpagina is gebruikt als filler in het hoofdexperiment van dit 

onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Inleiding 

Al sinds de negentiende eeuw wordt er onderzoek gedaan naar visuele esthetiek en het proces dat 

ten grondslag ligt aan esthetisch plezier, vooral binnen het domein van de psychologie (Silvia, 2005). 

Deze benadering richtte zich vooral op de relatie tussen de kunst en de gevoelens die door kunst 

teweeggebracht kunnen worden. Visuele esthetiek als wetenschappelijke benadering kwam pas echt 

in opkomst sinds Berlyne (1974) zijn theorie met betrekking tot ‘new experimental aesthetics’ 

ontwikkelde. Sindsdien circuleren er verschillende theorieën omtrent visuele esthetiek die grofweg in 

te delen zijn in twee verschillende stromingen. Sommige theorieën, bijvoorbeeld die van Giora, Fein, 

Kronrod, Elnatan, Shuval en Zur (2004) en die van Hekkert, Snelders en Van Wieringen (2003), 

beweren dat consumenten een esthetische voorkeur hebben voor bijvoorbeeld een kunstwerk dat 

enig denkwerk vereist en waarvan de boodschap niet eenvoudig te doorgronden is. Andere 

theorieën, ook wel bekend onder de verzamelnaam ‘fluency theory (Reber, Schwarz en Winkielman, 

2004), stellen dat consumenten juist de voorkeur geven aan begrijpelijke en eenvoudig te verwerken 

uitingen. Dit onderzoek richt zich op de toepassing van visuele esthetiek in reclames. Ook voor 

reclame-uitingen geldt dat er zowel eenvoudige als complexe varianten van bestaan. In dit onderzoek 

wordt getest voor welke categorie reclame-uitingen men een voorkeur heeft. Bovendien wordt de 

invloed van een korte en een lange aanbiedingstijd onderzocht, in navolging van Jakesch, Leder en 

Forster (2013) en van Van Enschot en Van Mulken (2014). 

Theoretisch kader 

De ‘new experimental aesthetics’ van Berlyne (1974) worden beschouwd als het vertrekpunt van het 

onderzoek naar visuele esthetiek. Kenmerkende begrippen van deze theorie, die zich louter richt op 

kunst, zijn de omgekeerde U-curve, ‘arousal potential’ en collatieve variabelen (Silvia, 2005). 

Collatieve variabelen, zoals originaliteit, complexiteit en absurditeit, zijn de criteria die van belang 

zijn wanneer men een oordeel velt over bijvoorbeeld een schilderij (Shimamura, 2012). Hoe meer 

een schilderij, volgens de kijker, over dergelijke eigenschappen beschikt, des te hoger is het ‘arousal 

potential’, waardoor de kans groter is dat het kunstwerk een emotioneel geladen reactie opwekt bij 

de kijker (deze reactie kan zowel positief als negatief zijn). De omgekeerde U-curve staat model voor 

het verloop van de emotionele 

reactie bij de kijker (Silvia, 2005), 

zoals te zien is in Figuur 1. De mate 

van ‘arousal’ neemt namelijk eerst 

toe bij de kijker, totdat een 

‘optimal tipping point’ (het 

hoogste punt van de omgekeerde 

U en het hoogtepunt van het 

esthetisch plezier door de kijker) 

bereikt wordt, waarna de kijker 

het schilderij geleidelijk aan minder 

mooi gaat vinden. 

Hoewel Berlyne (1974) geldt als de grondlegger van de visuele esthetiek als 

wetenschappelijke discipline, zitten er volgens andere onderzoekers nogal wat haken en ogen aan 

zijn theorie. Zo zou Berlynes omgekeerde U-curve een te weinig wetenschappelijk gefundeerde 

Figuur 1: Omgekeerde U-curve (afbeelding ontleend aan Van Mulken, Van Hooft 
en Nederstigt (2014)) 
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verklaring zijn voor menselijke esthetische reacties: “The inverted-U hypothesis is supported only in a 

weak and psychologically trivial fashion. More useful research in human motor performance would 

investigate discrete psychobiological states, which include affect and cognition as well as 

physiology.” (Neiss, 1988, p. 345). Factoren als bloeddruk en hartslag, die geacht worden om 

emotionele reacties op een objectieve wijze vast te stellen, zouden beter zijn voor dergelijk 

onderzoek. Ook de term ‘arousal’ zou ongeschikt zijn om emotionele reacties te definiëren, 

aangezien de bovengenoemde factoren, bloeddruk en hartslag, volgens psychobiologisch onderzoek 

weinig tot geen invloed op het begrip ‘arousal’ blijken te hebben (Silvia, 2005). Bovendien maakt de 

theorie van Berlyne slechts het beperkte onderscheid tussen positieve en negatieve 

gemoedstoestanden (Silvia, 2005). Volgens Ellsworth en Scherer (2003) bestaan er echter nog veel 

meer menselijke emoties die gepaard gaan met esthetisch plezier, zoals angst, ontzag, minachting, 

schaamte, gelukzaligheid en verwondering. 

Desondanks zijn er nog altijd hedendaagse onderzoeken naar visuele esthetiek die in het 

verlengde liggen van de theorie van Berlyne (1974) en waarin bovendien nog steeds sporen van de 

omgekeerde U-curve terug te vinden zijn. Volgens Giora et al.(2004) hebben consumenten doorgaans 

een esthetische voorkeur voor objecten die een zo optimaal mogelijke combinatie van zowel nieuwe 

als vertrouwde informatie bieden; een verklaring voor deze bevindingen is de zogeheten Optimal 

Innovation Hypothesis. Deze kan volgens Giora et al. (2004) gelden voor kunstwerken, maar 

bijvoorbeeld ook voor taalgebruik, in de vorm van woordspelingen. Innovatief en creatief taalgebruik 

wordt zeker gewaardeerd, maar alleen als dit niet zo ver wordt doorgevoerd dat de oorspronkelijke 

boodschap niet meer duidelijk is. De woordspeling ‘body and sole’ blijkt volgens Giora et al. (2004) 

bijvoorbeeld een meer vertrouwde en beter gewaardeerde variatie op de bekende uitdrukking ‘body 

and soul’ dan het te innovatieve ‘Bobby and Saul’. De Optimal Innovation Hypothesis is niet alleen 

vergelijkbaar met Berlynes omgekeerde U-curve, maar ook met het MAYA-principe, waar Hekkert et 

al. (2003) aan refereren. De afkorting MAYA staat voor Most Advanced Yet Acceptable en dit principe 

is volgens Hekkert et al. (2003) van toepassing op dagelijkse gebruiksvoorwerpen. De experimenten 

van Hekkert et al. (2003) tonen aan dat consumenten een esthetische voorkeur hebben voor 

producten die zowel innovatief als vertrouwd zijn. 

De hierboven besproken theorieën stellen dat consumenten graag een beetje uitdaging 

ondervinden tijdens het verwerken van informatie. Als ze beter hun best moeten doen om 

bijvoorbeeld een kunstwerk, een stuk tekst of een reclame-uiting te interpreteren, zou dat doorgaans 

een positieve invloed op het ervaren esthetisch plezier. Deze aanname conflicteert met die van 

andere onderzoekers die juist de zogeheten fluency theory aanhangen. Volgens deze theorie hebben 

consumenten niet direct behoefte aan enige uitdaging, maar juist aan informatie die eenvoudig en 

begrijpelijk is en dus vloeiend verwerkt kan worden. Volgens Reber et al. (2004) heeft dat niet zozeer 

te maken met de informatieverwerking zelf, maar met het effect dat de verwerking heeft. Een 

vloeiende en foutloze interpretatie van een boodschap wordt namelijk beschouwd als een 

succesvolle informatieverwerking, die op die manier leidt tot een positief gevoel over de bron van de 

boodschap (bijvoorbeeld een kunstwerk of een reclame-uiting). Dit proces, waarbij het gevoel dat 

wordt opgeroepen door het verwerken van een boodschap, zonder tussenkomst van rationeel 

denken, invloed uitoefent op de attitude ten aanzien van deze boodschap, wordt ook wel 

experiëntiële verwerking genoemd (Skarlicki en Rupp, 2010). Daarnaast is de mate van vloeiendheid 

tijdens het verwerken van informatie volgens Forster, Leder en Ansorge (2013), een tamelijk 

subjectieve aangelegenheid: “our findings suggest that we like what we feel to be fluent rather than 
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what really is fluent” (Forster et al., 2013, p. 287). Binnen de fluency theory wordt nog onderscheid 

gemaakt tussen twee verschillende vormen van vloeiendheid: namelijk perceptuele en conceptuele 

vloeiendheid. Perceptuele vloeiendheid houdt in dat de fysieke verschijningsvorm van een bepaald 

object herkend wordt; conceptuele vloeiendheid gaat nog een stap verder en wil zeggen dat de 

betekenis van een object begrepen en geïnterpreteerd wordt (Van Enschot en Van Mulken, 2014). 

Het onderzoek naar visuele esthetiek kan wordt ook toegepast binnen het domein van de 

reclame. In enkele hedendaagse studies ligt de nadruk op het gebruik van metaforen in reclame-

uitingen. Een belangrijke bijdrage aan dit soort onderzoek is die van Phillips en McQuarrie (2004), die 

een indeling gemaakt hebben van visuele metaforen, in negen verschillende categorieën. Bepalende 

factoren hierbij zijn de complexiteit en het aantal mogelijke interpretaties van de metafoor. Het 

uitgangspunt van deze indeling is het feit dat een metafoor in een reclame-uiting in principe uit twee 

elementen bestaat: de ene representeert het oorspronkelijke product en de andere 

vertegenwoordigt de diepere, metaforische betekenis van de reclame-uiting in de vorm van een 

zogeheten “artful deviation from expectation” (Lagerwerf, Van Hooijdonk en Korenberg, 2012 , p. 

1838), in het Nederlands ‘creatieve afwijking’ genoemd. In het geval van een juxtapositie worden 

beide elementen naast elkaar gebruikt. Een fusie wil zeggen dat beide elementen met elkaar 

samengevoegd zijn en samen één afbeelding vormen. Een vervanging gaat nog een stap verder en 

gebruikt alleen de creatieve afwijking in plaats van 

de afbeelding van het oorspronkelijke product. 

Een juxtapositie wordt in dit geval beschouwd als 

het minst complex en het meest vloeiend te 

verwerken, een vervanging als het meest complex 

en het minst vloeiend te verwerken. Op 

betekenisniveau wordt onderscheid gemaakt 

tussen ‘connectie’ (het ene element is gerelateerd 

aan het andere), ‘similariteit’ (het ene element is 

vergelijkbaar met het andere) en ‘oppositie’ (het 

ene element is juist niet vergelijkbaar met het 

andere). Van deze drie categorieën heeft een 

connectie de minst mogelijke interpretaties; een 

oppositie kent juist de meest mogelijke 

interpretaties en vereist de meeste denkstappen. 

De negen categorieën zijn combinaties van beide 

factoren (bijvoorbeeld juxtapositie op basis van 

similariteit, zie Figuur 2).  

Het experiment van Van Mulken, Van Hooft en Nederstigt (2014) maakt gebruik van deze 

door Phillips en McQuarrie (2004) geïntroduceerde categorieën. De resultaten van dit experiment 

bevestigen dat reclame-uitingen met een visuele metafoor meer esthetisch plezier opwekken dan 

reclame-uitingen zonder visuele metafoor. Daarnaast blijken fusies plezieriger gevonden te worden 

dan juxtaposities en vervangingen. Volgens Van Mulken et al. (2014) zijn fusies, visuele metaforen 

van gemiddelde complexiteit, het meest geschikt om gebruikt te worden in reclames, aangezien ze 

redelijk uitdagend zijn (in tegenstelling tot juxtaposities) en tegelijkertijd begrijpelijk (in tegenstelling 

tot vervangingen). In het experiment van Van Enschot en Van Mulken (2014) worden de fluency 

theory en de Optimal Innovation Hypothesis met elkaar verenigd. Wanneer een consument volgens 

Figuur 2: juxtapositie op basis van similariteit (fictieve 
advertentie, gebruikt als filler in het huidige 
hoofdexperiment) 
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Van Enschot en Van Mulken (2014) weinig tijd heeft om een reclame-uiting te bekijken, zou hij of zij 

een voorkeur hebben voor begrijpelijke en eenvoudig te verwerken informatie. Wanneer diezelfde 

participant langer de tijd heeft, zou hij of zij meer esthetisch plezier beleven aan ingewikkelder en 

uitdagender (ook wel ‘optimaal innovatief’ genoemd) informatie. In het eerste geval treedt er een 

automatisch mechanisme in werking en in het tweede geval een rationeel, cognitief mechanisme. 

Deze twee, afzonderlijk van elkaar opererende, mechanismen vormen samen het ‘dual process 

model of aesthetic preference’, een term die Van Enschot en Van Mulken (2014) aan Hekkert et al. 

(2003) ontleend hebben. Het onderzoek van Jakesch et al. (2013) ondersteunt dit verklaringsmodel 

gedeeltelijk. De participanten van het experiment van Jakesch et al. (2013) bleken namelijk 

complexe, ambigue schilderijen bij een zeer lange aanbiedingstijd significant plezieriger en 

interessanter te vinden dan niet-ambigue schilderijen.Uit het experiment van Van Enschot en Van 

Mulken (2014) is echter gebleken dat aanbiedingstijd geen invloed heeft op het esthetisch plezier 

met betrekking tot een reclame-uiting en de mate van vloeiendheid waarmee de reclame-uiting 

verwerkt wordt. Dit geldt voor zowel conventionele reclame-uitingen, dat wil zeggen zonder visuele 

metafoor, als voor optimaal innovatieve, metaforische reclame-uitingen. 

Het huidige onderzoek combineerde de experimenten van Jakesch et al. (2013), Van Mulken 

et al. (2014) en Van Enschot en Van Mulken (2014). De onderzoeksopzet van Van Enschot en Van 

Mulken (2014) werd deels gehandhaafd, maar onderging enkele aanpassingen. Waar de door Van 

Enschot en Van Mulken (2014) gebruikte reclame-uitingen slechts onderverdeeld waren in de 

categorieën ‘bekend’ en ‘optimaal innovatief, werden in dit onderzoek, net zoals in dat van Van 

Mulken et al. (2014), de categorieën qua complexiteit van Phillips en McQuarrie (2004) gebruikt. De 

bedoeling van dit onderzoek was het testen van de bevindingen van Van Mulken et al. (2014), het 

feit dat visuele metaforen van gemiddelde complexiteit het meest gewaardeerd worden door 

consumenten. In het huidige experiment werd getest of dit ook het geval zou zijn bij een zeer korte 

of juist bij een zeer lange aanbiedingstijd. Het gebruik van aanbiedingstijd was anders dan in de 

experimenten van Jakesch et al. (2013) en Van Enschot en Van Mulken (2014). Waar de maximale 

aanbiedingstijd in de twee bovengenoemde experimenten 1000 ms was, was dat in dit experiment 

5000 ms, opdat de participanten alle tijd zouden hebben om de metafoor te ontcijferen en te 

interpreteren. De minimale aanbiedingstijd bedroeg in dit experiment 100 ms, terwijl dit bij Jakesch 

et al. (2013) nog 10 ms was en bij Van Enschot en Van Mulken (2014) 20 ms. Uit de pretest van dit 

onderzoek is echter gebleken dat een minimale aanbiedingstijd van 100 ms ‘veilig’ genoeg was, 

omdat participanten over het algemeen in ieder geval genoeg tijd hadden om een reclame-uiting te 

identificeren (perceptuele vloeiendheid).  In het huidige experiment werd bij iedere afbeelding een 

aantal vragen gesteld die het esthetisch plezier, interesse en ervaren vloeiendheid van de 

participanten in kaart moesten brengen. Deze criteria werden ook al gebruikt in de experimenten 

van Jakesch et al. (2013). Volgens Jakesch et al. (2013) werden ambigue, complexe stimuli bij een 

lange aanbiedingstijd significant mooier en interessanter gevonden, maar minder vloeiend verwerkt 

dan niet-ambigue en minder complexe stimuli. Dit experiment testte op welke niveaus van 

complexiteit (volgens de indeling van Phillips en McQuarrie, 2004) deze resultaten van toepassing 

zouden zijn. Dit alles leidde tot de volgende onderzoeksvraag: 

Wat is het effect van aanbiedingstijd op het esthetisch plezier bij minder versus meer 

complexe visuele metaforen? 
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De verwachting vooraf was dat reclame-uitingen met een visuele metafoor in dit onderzoek 

zowel bij een korte als bij een lange aanbiedingstijd meer esthetisch plezier zouden opleveren dan 

reclame-uitingen zonder visuele metafoor. In dat geval zouden de resultaten van het huidige 

onderzoek de lijn volgen van die van Jakesch et al. (2013), waarin ambigue schilderijen bij een 

aanbiedingstijd van 1000 ms significant mooier en interessanter werden gevonden dan niet-ambigue 

schilderijen. De resultaten van Van Enschot en Van Mulken (2014) wezen ook in die richting, 

aangezien optimaal innovatieve afbeeldingen bij een aanbiedingstijd van 1000 ms meer esthetisch 

plezier opleverden dan bekende, meer clichématige afbeeldingen, zonder dat er overigens sprake 

was van significante effecten. Bij de in het huidige onderzoek gebruikte maximale aanbiedingstijd van 

5000 ms zouden de verschillen tussen metaforen en niet-metaforen vermoedelijk nog groter zijn, 

aangezien participanten veel langer de tijd kregen om een afbeelding te bekijken en te interpreteren. 

Daardoor zou men de creatieve afwijking over het algemeen beter begrijpen en dat zou vervolgens 

een positieve invloed hebben op het esthetisch plezier. Hier staat tegenover dat de ervaren 

perceptuele vloeiendheid van reclame-uitingen zonder visuele metafoor bij een korte aanbiedingstijd 

waarschijnlijk hoger zou zijn dan bij reclame-uitingen met een visuele metafoor. Bij een 

aanbiedingstijd van 5000 ms zouden de participanten meer dan genoeg tijd hebben om de reclame-

uiting te bekijken en te interpreteren en zouden er vermoedelijk geen significante verschillen in 

ervaren conceptuele en perceptuele vloeiendheid bestaan tussen advertenties met en zonder visuele 

metafoor. 

 Op basis van de bevindingen van Van Mulken et al. (2014) en Van Enschot en Van Mulken 

(2014) mocht verwacht worden dat fusies bij een lange aanbiedingstijd meer esthetisch plezier 

zouden opleveren dan juxtaposities (niet uitdagend genoeg) en vervangingen (niet begrijpelijk 

genoeg). Een lange aanbiedingstijd zou vermoedelijk geen significante verschillen qua ervaren 

vloeiendheid tussen de drie typen metaforen met zich meebrengen, aangezien de participanten ruim 

genoeg de tijd hadden om de stimulus te bekijken (perceptuele vloeiendheid) en te interpreteren 

(conceptuele vloeiendheid). Bij een aanbiedingstijd van 100 ms zouden de participanten juxtaposities 

naar verwachting conceptueel vloeiender verwerken dan fusies en vervangingen, doordat deze 

laatste twee metaforen te complex zijn en te veel extra denkstappen vereisen om binnen een relatief 

kort tijdsbestek volledig doorgrond te worden. Bij deze korte aanbiedingstijd zouden er vermoedelijk 

geen significante onderlinge verschillen in perceptuele vloeiendheid bestaan, aangezien 100 ms 

volgens de pretest voldoende was om een reclame-uiting te identificeren. De verwachting vooraf was 

dat er bij een korte aanbiedingstijd geen significante onderlinge verschillen in esthetisch plezier 

tussen de drie categorieën metaforen zouden bestaan. 

Methode 

Pretest 

Voorafgaand aan het hoofdexperiment vond er een pretest plaats. Deze pretest was nodig om uit de 

negentien verzamelde advertenties de acht meest geschikte stimuli voor het hoofdexperiment te 

selecteren en om de minimale aanbiedingstijd vast te stellen. Aan de pretest deden vierenveertig 

participanten mee, die niet meededen aan het hoofdexperiment, maar wel representatief waren 

voor de participanten in het hoofdexperiment. Al deze participanten waren verdeeld over vier 

onderzoekscondities: in Conditie 1 kreeg de participant, steeds gedurende 100 ms, alle negentien 

reclame-uitingen te zien, maar dan alleen de versie zonder metafoor. Na het zien van iedere stimulus 
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beantwoordde de participant drie open vragen: "Wat werd er afgebeeld in de advertentie?", "Van 

welk merk was de advertentie?" en "Voor welk product werd geadverteerd?". Daarna werd aan de 

participanten via een zevenpuntsschaal gevraagd hoe herkenbaar de afbeelding was (met als 

semantische differentiaal ‘makkelijk herkenbaar-moeilijk herkenbaar’) en hoeveel moeite het kostte 

om de afbeelding te begrijpen (‘weinig moeite-veel moeite’). Conditie 2 was vrijwel hetzelfde als 

Conditie 1, maar had 500 ms als aanbiedingstijd. Deze twee onderzoekscondities moesten uitwijzen 

welke van de twee aanbiedingstijden als minimale aanbiedingstijd voor het hoofdexperiment 

gebruikt zou worden. 

De stimuli uit Conditie 3 en 4 werden gedurende onbeperkte tijd aan de participanten 

aangeboden. Van alle negentien reclame-uitingen werden er negen aangeboden in Conditie 3 en de 

overige tien in Conditie 4. De participanten kregen in beide onderzoekscondities alle vier de 

varianten van één reclame-uiting te zien (zonder metafoor, juxtapositie, fusie en vervanging). 

Vervolgens beantwoordden ze via een zevenpunts Likertschaal vragen over de ervaren creatieve 

afwijking van de reclame-uiting (met als semantische differentialen ‘vertrouwd-vernieuwend’, 

‘voorspelbaar-verrassend’ en ‘rechttoe-rechtaan–creatief’) en de ervaren complexiteit (‘onduidelijk-

duidelijk’ en ‘makkelijk te begrijpen-moeilijk te begrijpen’). Hierna werd de participanten gevraagd, 

middels een open vraag, of ze konden uitleggen wat er met de afbeelding werd bedoeld, om in kaart 

te brengen in hoeverre een bepaalde metafoor begrepen werd. De als laatste aangeboden 

metafoorvariant van iedere reclame-uitingen bevatte extra zevenpuntsschalen over de 

conventionaliteit van de bijbehorende metafoor ( ‘ongebruikelijk-gebruikelijk’, ‘oud-nieuw’ en ‘voor 

de hand liggend-vergezocht’), de vergelijkbaarheid tussen het product en de bijbehorende creatieve 

afwijking (‘vergelijkbaar-verschillend’ en ‘aan elkaar gerelateerd-niet aan elkaar gerelateerd’) en de 

geschiktheid van de merknaam voor een bepaald type product (‘helemaal niet geschikt-heel erg 

geschikt’). 

Op basis van de gegeven antwoorden op de open vragen in Conditie 1 en 2 is de minimale 

aanbiedingstijd voor het hoofdexperiment bepaald op 100 ms. Bij vrijwel alle reclame-uitingen bleek 

een meerderheid van de participanten in staat om bij een aanbiedingstijd van 100 ms het 

aangeboden product voldoende te identificeren. Vervolgens zijn de semantische differentialen uit 

Conditie 3 en 4 samengevoegd tot de schalen ‘Creatieve afwijking’ (Cronbach’s α = .95), 

‘Complexiteit’ (Cronbach’s α = .85), ‘Conventionaliteit’ (Cronbach’s α = .86) en ‘Vergelijkbaarheid 

product’ (Cronbach’s α = .79), op dezelfde manier als beschreven in bovenstaande alinea. De schaal 

‘Creatieve afwijking’ moest duidelijk maken of de gemiddelde score van de variant zonder metafoor 

van een reclame-uiting significant afweek van die van de varianten met metafoor. Op deze manier 

moest in kaart gebracht worden of men de metafoor herkende en of de metafoor daadwerkelijk een 

creatieve afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke reclame-uiting was. De schaal ‘complexiteit’ 

werd gebruikt om te testen of een vervanging inderdaad complexer werd gevonden dan een fusie, 

een fusie complexer dan een juxtapositie, een juxtapositie complexer dan versie zonder metafoor en 

of de onderlinge verschillen significant waren. Wanneer een reclame-uiting voor het grootste deel 

voldeed aan beide bovengenoemde voorwaarden, een gemiddelde van tussen de 2 en 6 scoorde qua 

conventionaliteit en de vergelijkbaarheid tussen product en metafoor voldoende bleek, was de 

advertentie geschikt genoeg om voor het hoofdexperiment gebruikt te worden. Uiteindelijk zijn er 

van de negentien gebruikte stimuli in de pretest, acht overgebleven voor het hoofdexperiment. In 

tabel 1 is te zien welke acht advertenties het uiteindelijk geworden zijn en wat de gemiddelde 

waarderingen waren voor deze advertenties in de pretest. De vragen met betrekking tot 
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Conventionaliteit en Vergelijkbaarheid Product werden alleen gesteld bij de als laatste aangeboden 

metafoorvariant, daardoor hebben deze vragen bij iedere advertentie slechts bij één van de vier 

typen metafoor een score opgeleverd: 

Tabel 1: gemiddelde waarderingen volgens de pretest voor reclame-uitingen die ook in het 
hoofdexperiment gebruikt zijn 

Merknaam Type 
Metafoor 

Creatieve 
afwijking 

Complexiteit Conventionaliteit Vergelijkbaarheid 
product 

Flashtronics USB 
Devices 

Geen 
metafoor 

1,70 1,59 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 4,58 4,36 N.v.t. N.v.t. 

 Fusie 5,24 2,73 5,00 4,68 

 Vervanging 4,36 5,14 N.v.t. N.v.t. 

Flatview 
Television 

Geen 
metafoor 

1,76 1,27 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 5,15 3,45 4,67 5,18 

 Fusie 6,18 4,86 N.v.t. N.v.t. 

 Vervanging 5,88 4,86 N.v.t. N.v.t. 

Fruity Gold Apple 
Juice 

Geen 
metafoor 

1,52 1,64 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 3,74 2,86 3,76 4,73 

 Fusie 5,21 2,64 N.v.t. N.v.t. 

 Vervanging 4,76 4,05 N.v.t. N.v.t. 

Hestia Bathrobes Geen 
metafoor 

1,45 1,18 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 3,39 2,73 N.v.t. N.v.t. 

 Fusie 5,61 3,23 3,88 4,41 

 Vervanging 4,09 4,32 N.v.t. N.v.t. 

Kuruma 4x4 Cars Geen 
metafoor 

1,73 2,40 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 4,80 4,70 4,70 5,50 

 Fusie 6,60 5,75 N.v.t. N.v.t. 

 Vervanging 6,17 6,55 N.v.t. N.v.t. 

PH Plus 
Smartphones 

Geen 
metafoor 

1,07 1,40 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 5,63 1,80 N.v.t. N.v.t. 

 Fusie 6,27 2,60 N.v.t. N.v.t. 

 Vervanging 5,23 5,35 4,53 4,65 

Plectra Guitars Geen 
metafoor 

1,47 1,65 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 5,33 5,05 N.v.t. N.v.t. 

 Fusie 6,27 6,15 5,60 5,65 

 Vervanging 5,40 6,15 N.v.t. N.v.t. 

Spectacular 
Eyewear 

Geen 
metafoor 

1,30 1,95 N.v.t. N.v.t. 

 Juxtapositie 4,07 2,85 N.v.t. N.v.t. 

 Fusie 6,33 3,50 2,83 4,40 

 Vervanging 4,73 3,90 N.v.t. N.v.t. 
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Participanten 

Aan het hoofdexperiment hebben in totaal 122 participanten meegedaan. Al deze participanten zijn 

onderverdeeld in acht onderzoekscondities, vier met een korte aanbiedingstijd en vier met een lange 

aanbiedingstijd. De participanten zijn zowel door middel van actief werven, in en rondom het 

Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen, als door het gebruik van e-mail en social 

media benaderd. Mede hierdoor bleken studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen het meest 

vertegenwoordigd in het participantenbestand. Ouderejaars Studenten Nederlandse Taal & Cultuur 

en studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen en Bedrijfscommunicatie zijn zo veel 

mogelijk vermeden binnen het participantenbestand. Deze studenten krijgen via hun opleiding 

namelijk al in meer of mindere mate te maken met wetenschappelijke literatuur en theorieën met 

betrekking tot taalbeheersing. Hierdoor zijn ze geneigd om op een andere, meer theoretische manier 

te kijken naar reclame-uitingen dan de andere ‘gewone’ consumenten zouden doen. Een te groot 

aandeel van studenten van bovengenoemde opleidingen binnen het participantenbestand zou dus 

voor een vertekend beeld van de resultaten zorgen. 

Materiaal 

Voor het hoofdexperiment zijn in totaal zestien, zowel bestaande als fictieve als aan Van Mulken et 

al. (2014) ontleende, advertenties gebruikt: acht stimuli en acht fillers. Van iedere stimulus 

bestonden er vier versies die onderling opliepen in complexiteit volgens de indeling van Phillips en 

McQuarrie (2004): een versie zonder metafoor, een juxtapositie, een fusie en een vervanging. Een 

voorbeeld van hoe dit er in de praktijk uit is komen te zien, is hieronder te zien in Figuur 3. Deze en 

de overige zeven stimuli, inclusief alle vier de varianten per stimulus, zijn terug te vinden in Bijlage 1. 

Alle advertenties, zowel de stimuli als de fillers, zijn hierbij zodanig bewerkt dat ze allemaal dezelfde 

vorm hadden: een grijze achtergrond, het product en/of de creatieve afwijking in het midden en de 

in alle gevallen zelfbedachte merknaam inclusief de naam van het product rechts achterin. Om de 

verzameling stimuli zo consistent mogelijk te houden, zijn alle gebruikte metaforen gebaseerd op een 

similariteit tussen de twee elementen die samen de reclame-uiting vormen. Daarnaast was de 

grootte van alle gebruikte afbeeldingen in het gehele experiment gelijk (380x380 pixels) zodat alle 

afbeeldingen even goed te identificeren zouden zijn.  

Instrumentatie 

Na het zien van een stimulus (iedere participant kreeg slechts één van de vier versies van een 

advertentie te zien) diende de participant meerdere vragen over de betreffende reclame-uiting te 

beantwoorden. Deze vragen moesten duidelijk maken hoeveel esthetisch plezier de participanten 

Figuur 3: de vier versies van een in het hoofdexperiment gebruikte stimulus; van links naar rechts: zonder metafoor, 
juxtapositie, fusie, vervanging 
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aan de advertenties beleefden, hoe interessant men de advertenties vond, hoe vloeiend ze door de 

participanten verwerkt werden en hoe goed de eventuele metaforen begrepen werden 

(vergelijkbaar met het experiment van Jakesch et al., 2013). Het ervaren esthetisch plezier van de 

participanten werd gemeten met de semantische differentialen ‘lelijk-mooi’, ‘onaantrekkelijk-

aantrekkelijk’, ‘vervelend om naar te kijken-aangenaam om naar te kijken’, ‘niet prettig om te zien-

prettig om te zien’ en ‘niet fijn om naar te kijken-fijn om naar te kijken’ (Cronbach’s α = .93). Volgens 

Blijlevens, Thurgood, Hekkert, Leder en Whitfield (2014) bleken dit de meest geschikte semantische 

differentialen om samen een betrouwbare schaal voor esthetisch plezier te vormen. Hoe interessant 

de stimuli volgens de participanten waren, werd getest met de semantische differentiaal ‘saai-

interessant’. Hoe vloeiend de participanten de stimuli konden verwerken, werd getest aan de hand 

van de semantische differentialen ‘slecht herkenbaar-goed herkenbaar’ en ‘moeilijk te begrijpen-

makkelijk te begrijpen’, waarbij de eerste semantische differentiaal refereerde aan perceptuele 

vloeiendheid en de tweede aan conceptuele vloeiendheid (vergelijkbaar met het experiment van Van 

Enschot en Van Mulken, 2014). De laatste vraag bij iedere stimulus was de open begripsvraag ‘Wat 

werd er met het afgebeelde bedoeld?’. 

Design 

Op het huidige experiment was een gemengd design van toepassing. Hierbij gold aanbiedingstijd als 

tussenproefpersoonfactor. In het hoofdexperiment was er namelijk sprake van in totaal acht 

onderzoekscondities: vier hiervan kregen te maken met een tamelijk korte aanbiedingstijd van 100 

ms en de andere met een zeer lange aanbiedingstijd van 5000 ms. Het type stimulus gold als 

binnenproefpersoonfactor, aangezien in alle acht de onderzoeksconditie dezelfde reclame-uitingen 

werden gebruikt. Een participant kreeg evenwel slechts één van de vier versies van een reclame-

uiting te zien. Bovendien kregen participanten te maken met afwisselend juxtaposities, fusies, 

vervangingen en advertenties zonder metaforen (vergelijkbaar met het experiment van Van Mulken 

et al., 2014). Welke variant van een bepaalde advertentie de participant te zien kreeg en de volgorde 

waarin de advertenties aan de participanten aangeboden werden, hing af van de onderzoeksconditie 

waarin de participant zich bevond. 

Procedure 

De vragenlijsten van zowel de pretest als het hoofdexperiment werd zijn gemaakt met het 

programma Webexp2. Iedere participant kreeg gedurende 100 ms of 5000 ms, afhankelijk van in 

welke groep hij of zij zich bevond, een reclame-uiting te zien. De stimuli waren als volgt opgebouwd: 

eerst verscheen er gedurende 1000 ms een fixatiekruis, om ervoor te zorgen dat de participant zijn 

aandacht zou vestigen op het scherm. Daarna verscheen de stimulus gedurende 100 ms of 5000 ms. 

Vervolgens verscheen er gedurende 2000 ms nog een afbeelding met grijstinten (de zogeheten 

‘mask’) om het proces af te ronden. Hierop volgde de vragenlijst die de participant geacht werd in te 

vullen (vergelijkbaar met het experiment van Jakesch et al., 2013). Dit proces herhaalde zich achttien 

keer, inclusief de acht fillers en de twee oefenadvertenties, die bedoeld waren om de participanten 

te laten wennen aan de opzet van het experiment. Na afloop van het experiment vulden de 

participanten nog enkele persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, wel of niet  

Nederlandse Taal & Cultuur en/of CIW gestudeerd en eventueel e-mailadres). Het invullen van een e-

mailadres was alleen nodig als de participant kans wilde maken op één van de vier te verloten VVV 
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bonnen ter waarde van vijftien euro. De participanten die door middel van actief werven waren 

benaderd, kregen van de onderzoekers een Mars of een Twix als dank voor hun deelname. 

Statistische analyses 

Voor het hoofdexperiment zijn vier statistische toetsem uitgevoerd, allemaal via IBM SPSS Statistics 

21. Als eerste zijn de zogeheten ‘descriptive statistics’ berekend, dat wil zeggen de gemiddelde 

waarderingen met bijbehorende standaarddeviaties. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in 

Tabel 2. Vervolgens is een t-toets met afhankelijke waarnemingen uitgevoerd om de gemiddelde 

waarderingen, bij verschillende aanbiedingstijden, op het gebied van esthetisch plezier, 

interessantheid, perceptuele vloeiendheid en conceptuele vloeiendheid van metaforen en niet-

metaforen met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking moest vervolgens uitwijzen of het esthetisch 

plezier inderdaad hoger zou liggen bij afbeeldingen met metafoor dan bij afbeeldingen zonder 

metafoor. Ook diende de vraag beantwoord te worden of de verschillen tussen metaforen en niet-

metaforen bij alle vier de afhankelijke variabelen significant groter waren bij een lange dan bij een 

korte aanbiedingstijd, zoals vooraf verwacht werd. Het antwoord op de onderzoeksvraag, namelijk 

de invloed die een bepaalde aanbiedingstijd en de complexiteit van de gebruikte metafoor 

uitoefende op het ervaren esthetisch plezier van een reclame-uiting, is onderzocht aan de hand van 

een tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen. Hierbij gold aanbiedingstijd als 

tussenproefpersoonfactor en het type metafoor dat gebruikt werd, als binnenproefpersoonfactor. 

Als aanvulling op de tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen is de Least Significant 

Difference (LSD) test uitgevoerd. Deze test maakte paarsgewijze vergelijken tussen de verschillende 

typen stimuli mogelijk en diende aan te tonen welke van deze typen stimuli het best gewaardeerd 

werden en of de scores van de typen stimuli significant van elkaar verschilden. Als laatste is de 

correlatietoets uitgevoerd, die als doel had uit te wijzen in hoeverre de afhankelijke variabelen elkaar 

beïnvloedden: leidde een hogere perceptuele vloeiendheid bijvoorbeeld tot meer esthetisch plezier? 

Resultaten 

De gemiddelde beoordelingen op het gebied van esthetisch plezier, interessantheid, perceptuele 

vloeiendheid en conceptuele vloeiendheid, uitgesplitst naar aanbiedingstijd en type metafoor, zijn 

terug te vinden in Tabel 2 en 3. In Tabel 2  zijn de waarderingen voor alle vier de typen stimulus 

weergegeven, terwijl in Tabel 3 de niet-metaforen en de metaforen (samengevoegde waarderingen 

voor juxtaposities, fusies en vervangingen) tegen elkaar zijn afgezet. 

Tabel 2: Gemiddelde waarderingen uitgesplitst naar 
aanbiedingstijd en type metafoor 

  

Aanbiedings
tijd 

Type 
Stimulus 

Esthetisch 
plezier 

Interessantheid Perceptuele 
vloeiendheid 

Conceptuele 
vloeiendheid 

100 ms Geen 
metafoor 

4,25 (0,90) 3,42 (1,38) 5,37 (1,26) 5,40 (1,34) 

 Juxtapositie 3,95 (0,97) 4,07 (1,52) 3,93 (1,27) 3,81 (1,53) 

  Fusie 3,85 (1,11) 4,29 (1,45) 3,43 (1,33) 3,37 (1,38) 

 Vervanging 4,34 (1,14) 4,09 (1,24) 4,81 (1,44) 4,46 (1,53) 

 Totaal 4,10 (1,03) 3,97 (1,40) 4,39 (1,33) 4,26 (1,45) 

5000 ms Geen 
metafoor 

3,82 (0,88) 2,99 (1,34) 5,30 (1,31) 5,62 (1,29) 

 Juxtapositie 3,57 (1,09) 3,63 (1,35) 4,04 (1,41) 4,21 (1,34) 
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  Fusie 3,94 (1,13) 4,26 (1,41) 3,97 (1,39) 4,07 (1,25) 

 Vervanging 3,65 (1,10) 3,65 (1,41) 2,87 (1,34) 2,78 (1,32) 

 Totaal 3,75 (1,05) 3,63 (1,38) 4,05 (1,36) 4,17 (1,30) 

Totaal Geen 
metafoor 

4,04 (0,91) 3,20 (1,37) 5,34 (1,28) 5,51 (1,31) 

 Juxtapositie 3,76 (1,04) 3,85 (1,45) 3,99 (1,34) 4,01 (1,45) 

  Fusie 3,89 (1,12) 4,27 (1,42) 3,70 (1,38) 3,72 (1,36) 

  Vervanging 4,00 (1,17) 3,87 (1,34) 3,84 (1,70) 3,62 (1,65) 

 

Tabel 3: Gemiddelde waarderingen uitgesplitst naar wel 
of geen metafoor 

  

Aanbieding
stijd 

Type 
Stimulus 

Esthetisch 
plezier 

Interessant
heid 

Perceptuele 
vloeiendheid 

Conceptuele 
vloeiendheid 

100 ms Geen 
Metafoor 

4,25 (0,90) 3,42 (1,38) 5,37 (1,26) 5,40 (1,34) 

 Wel 
Metafoor 

4,05 (0,77) 4,15 (0,91) 4,06 (0,83) 3,88 (0,92) 

5000 ms Geen 
Metafoor 

3,82 (0,88) 2,99 (1,34) 5,30 (1,31) 5,62 (1,29) 

 Wel 
Metafoor 

3,72 (0,94) 3,85 (1,04) 3,63 (1,04) 3,69 (0,97) 

Totaal Geen 
Metafoor 

4,04 (0,91) 3,20 (1,37) 5,34 (1,28) 5,51 (1,31) 

 Wel 
Metafoor 

3,88 (0,87) 4,00 (0,98) 3,84 (0,96) 3,78 (0,95) 

 

Uit een t-toets met afhankelijke waarnemingen voor Esthetisch Plezier bleek er zowel bij een 

korte (t (60) = 1.84, p = 0,071) als bij een lange aanbiedingstijd (t (60) = 0.69, p = 0,490) geen 

significant verschil te bestaan tussen het ervaren esthetisch plezier van metaforen en niet-

metaforen. De t-toets voor Interessantheid leverde wel een significant verschil op voor wat betreft 

het verschil tussen metaforen en niet-metaforen: zowel bij een korte (t (60) = 4.06, p < 0,001) als bij 

een lange aanbiedingstijd (t (60) = 4.50, p < 0,001). Bij een aanbiedingstijd van 100 ms werden 

metaforen (M = 4.15, SD = 0.91) interessanter gevonden dan niet-metaforen (M = 3.42, SD = 1.38). 

Ook bij een aanbiedingstijd van 5000 ms werden metaforen (M = 3.85, SD = 1.04) interessanter 

gevonden dan niet-metaforen (M = 2.99, SD = 1.34). De t-toets voor Perceptuele Vloeiendheid bracht 

ook significante resultaten met zich mee: zowel bij een korte (t (60) = 8.07, p < 0,001) als een lange 

aanbiedingstijd (t (60) = 9.27, p < 0,001). De niet-metaforen (M = 5.37, SD = 1.26) werden bij een 

aanbiedingstijd van 100 ms perceptueel vloeiender verwerkt dan de metaforen (M = 4.06, SD = 0.83). 

Bij een aanbiedingstijd van 5000 ms viel de score ook uit in het voordeel van de niet-metaforen (M = 

5.30, SD = 1.31), ten opzichte van de metaforen (M = 3.63, SD = 1.04). Uit de t-toets voor 

Conceptuele Vloeiendheid tenslotte bleek ook zowel bij een korte (t (60) = 8.85, p < 0,001) als bij een 

lange aanbiedingstijd (t (60) = 10.46, p < 0,001) een significant verschil in waardering tussen 

metaforen en niet-metaforen. Bij een aanbiedingstijd van 100 ms werden de niet-metaforen (M = 

5.40, SD = 1.34) conceptueel vloeiender verwerkt dan de metaforen (M = 3.88, SD = 0.92). Ook bij 

een aanbiedingstijd van 5000 ms werden de niet-metaforen (M = 5.62, SD = 1.29) conceptueel 

vloeiender verwerkt dan de metaforen (M = 3.69, SD = 0.97). 
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Uit de tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen voor Esthetisch Plezier met als 

factoren Aanbiedingstijd en Type Metafoor bleek een significant hoofdeffect van Type Metafoor (F 

(3,360) = 2.66, p = 0.048) en van Aanbiedingstijd (F (1,120) = 6.62, p = 0.011). Deze hoofdeffecten 

werden gekwalificeerd door een significant interactie-effect tussen Type Metafoor en 

Aanbiedingstijd (F (3,360) = 4.53, p = 0.004). Het verschil in ervaren esthetisch plezier voor de 

verschillende typen metaforen bleek alleen op te treden in het geval van een korte aanbiedingstijd (F 

(3,180) = 4.53, p = 0.004). De gemiddelden qua esthetisch plezier lagen bij een aanbiedingstijd van 

100 ms het hoogst bij de vervangingen (M = 4.34, SD = 1.14), daarna bij de advertenties zonder 

metafoor (M = 4.25, SD = 0.90), vervolgens bij de juxtaposities (M = 3.95, SD = 0.97) en tenslotte bij 

de fusies (M = 3.85, SD = 1.11). Paarsgewijze vergelijkingen toonden echter aan dat er geen 

significant verschil in esthetisch plezier tussen vervangingen en afbeeldingen zonder metafoor was (p 

= ,589). Dit gold ook voor de vergelijking tussen juxtaposities en fusies (p = ,530). Wel kan worden 

vastgesteld dat het esthetisch plezier in het geval van een korte aanbiedingstijd bij de vervangingen 

significant hoger lag dan bij de juxtaposities (p = ,019) en fusies (p = ,008). Hetzelfde gold voor de 

niet-metaforen ten opzichte van de juxtaposities (p = ,024) en fusies (p = ,009). Bij de lange 

aanbiedingstijd werd alleen een marginaal significant effect gevonden (F (3,180) = 2.51, p = 0.061). 

Een aanbiedingstijd van 5000 ms leverde de hoogste gemiddelde score op voor de fusies (M = 3.94, 

SD = 1.13), daarna volgden de afbeeldingen zonder metafoor (M = 3.82, SD = 0.88), vervolgens de 

vervangingen (M = 3.65, SD = 1.10) en als laatste de juxtaposities (M = 3.57, SD = 1.09). De fusies 

verschilden volgens de paarsgewijze vergelijkingen echter niet significant van de afbeeldingen zonder 

metafoor (p = ,475). Het verschil in esthetisch plezier bij een lange aanbiedingstijd ging ook niet op 

tussen de vervangingen en de juxtaposities (p = ,529). Het ervaren esthetisch plezier van de fusies 

verschilde wel significant van dat van de juxtaposities (p = ,005) en vervangingen (p = ,047). De 

afbeeldingen zonder metafoor verschilden noch van de juxtaposities (p = ,119), noch van de 

vervangingen (p = ,303). 

Een zelfde soort analyse, maar dan met Interessantheid als afhankelijke variabele, leverde de 

volgende resultaten op: een significant hoofdeffect van Type Metafoor (F (3,360) = 15.61, p < 0.001) 

en van Aanbiedingstijd (F (1,120) = 4.28, p = 0.041). Een interactie-effect tussen Type Metafoor en 

Aanbiedingstijd bleef echter uit (F (3,360) < 1). Bij een aanbiedingstijd van 100 ms werden fusies het 

meest interessant gevonden (M = 4.29, SD = 1.45), gevolgd door vervangingen (M = 4.09, SD = 1.24), 

juxtaposities (M = 4.07, SD = 1.52) en advertenties zonder metafoor (M = 3.42, SD = 1.38). Uit de 

paarsgewijze vergelijkingen is echter gebleken dat fusies bij een korte aanbiedingstijd qua ervaren 

interessantheid wel significant verschilden van niet-metaforen (p < 0,001), maar niet van 

juxtaposities (p = ,372) en vervangingen (p = ,390). De scores van de vervangingen leverden geen 

significante verschillen op ten opzichte van die van de juxtaposities (p = ,920), maar wel ten opzichte 

van de scores van de niet-metaforen (p = ,004), net zoals de juxtaposities significant verschilden van 

de niet-metaforen (p = ,005) qua ervaren interessantheid. Bij een aanbiedingstijd van 5000 ms waren 

het opnieuw de fusies die de hoogste ervaren interesse hadden (M = 4.26, SD = 1.41), daarna de 

vervangingen (M = 3.65, SD = 1.41), vervolgens de juxtaposities (M = 3.63, SD = 1.35) en als laatste de 

advertenties zonder metafoor (M = 2.99, SD = 1.34). Paarsgewijze vergelijkingen toonden aan dat de 

fusies qua ervaren interessantheid significant verschilden van zowel de niet-metaforen (p < ,001), als 

de juxtaposities (p = ,005) als de vervangingen (p = ,001). De vervangingen verschilden niet significant 

van de juxtaposities (p = ,941), maar wel van de niet-metaforen (p = ,007). De juxtaposities ten slotte 

werden significant interessanter gevonden dan de niet-metaforen (p = ,002). 
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Uit de tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen voor Perceptuele Vloeiendheid 

bleek een significant hoofdeffect van Type Metafoor (F (3,360) = 48.72, p < 0.001) en van 

Aanbiedingstijd (F (1,120) = 4.76, p = 0.030). Deze hoofdeffecten werden gekwalificeerd door een 

significant interactie-effect tussen Type Metafoor en Aanbiedingstijd (F (3,360) = 25.67, p < 0.001). 

Het verschil in perceptuele vloeiendheid tussen de verschillende typen metaforen bleek op te treden 

bij zowel de korte aanbiedingstijd (F (3,180) = 30.09, p < 0.001) als bij de lange aanbiedingstijd (F 

(3,180) = 45.40, p < 0.001). Bij een aanbiedingstijd van 100 ms lag de gemiddelde score het hoogst bij 

de advertenties zonder metafoor (M = 5.37, SD = 1.26), daarna bij de vervangingen (M = 4.81, SD = 

1.44), vervolgens bij de juxtaposities (M = 3.93, SD = 1.27) en als laatste bij de fusies (M = 3.43, SD = 

1.33). De ervaren perceptuele vloeiendheid van de niet-metaforen verschilde volgens de 

paarsgewijze vergelijkingen significant van die van de juxtaposities (p < ,001), de fusies (p < ,001) en 

de vervangingen (p = ,011). De vervangingen verschilden significant van de juxtaposities (p < ,001) en 

de fusies (p < ,001). De juxtaposities en fusies verschilden bij een korte aanbiedingstijd ook significant 

van elkaar (p = ,029) qua ervaren perceptuele vloeiendheid. Bij een aanbiedingstijd van 5000 ms lag 

het gemiddelde ook het hoogst bij de advertenties zonder metafoor (M = 5.30, SD = 1.31). Hierna 

volgden de juxtaposities (M = 4.04, SD = 1.41), vervolgens de fusies (M = 3.97, SD = 1.39) en als 

laatste de vervangingen (M = 2.87, SD = 1.34). Volgens de paarsgewijze vergelijkingen verschilde de 

ervaren perceptuele vloeiendheid van de niet-metaforen significant van die van de andere drie 

categorieën (in alle drie de gevallen p < ,001). De juxtaposities verschilden niet significant van de 

fusies (p = ,729), maar wel van de vervangingen (p < ,001). De fusies en de vervangingen ten slotte 

verschilden significant van elkaar (p < ,001) voor wat betreft ervaren perceptuele vloeiendheid. 

Uit de tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen voor Conceptuele Vloeiendheid 

ten slotte bleek een significant hoofdeffect van Type Metafoor (F (3,360) = 61.77, p < 0.001), maar 

geen significant hoofdeffect van Aanbiedingstijd (F (1,120) < 1). Wel was er sprake van een significant 

interactie-effect tussen Type Metafoor en Aanbiedingstijd (F (3,360) = 23.26, p < 0.001). Het verschil 

in conceptuele vloeiendheid tussen de verschillende typen metaforen bleek op te treden bij zowel de 

korte aanbiedingstijd (F (3,180) = 26.56, p < 0.001) als bij de lange aanbiedingstijd (F (3,180) = 65.01, 

p < 0.001). Bij een aanbiedingstijd van 100 ms lag de gemiddelde ervaren conceptuele vloeiendheid 

het hoogst bij de afbeeldingen zonder metafoor (M = 5.40, SD = 1.34), daarna bij de vervangingen (M 

= 4.46, SD = 1.52), vervolgens bij de juxtaposities (M = 3.81, SD = 1.53) en als laatste bij de fusies (M = 

3.37, SD = 1.38). De ervaren conceptuele vloeiendheid van de niet-metaforen verschilde volgens de 

paarsgewijze vergelijkingen significant van die van de andere drie categorieën (in alle drie de gevallen 

p < ,001). De vervangingen verschilden in ervaren conceptuele vloeiendheid significant van de 

juxtaposities (p = ,012) en van de fusies (p < ,001). De juxtaposities en de fusies verschilden niet 

significant van elkaar (p = ,109). Ook bij een aanbiedingstijd van 5000 ms scoorden de advertenties 

zonder metafoor het hoogste gemiddelde (M = 5.62, SD = 1.29), daarna de juxtaposities (M = 4.21, SD 

= 1.34), vervolgens de fusies (M = 4.07, SD = 1.25) en als laatste de vervangingen (M = 2.78, SD = 

1.32). Uit de paarsgewijze vergelijkingen bleek dat de ervaren conceptuele vloeiendheid van de niet-

metaforen ook bij een lange aanbiedingstijd significant verschilde van die van de andere drie 

categorieën (in alle drie de gevallen p < ,001). De juxtaposities verschilden qua conceptuele 

vloeiendheid niet significant van de fusies (p = ,469), maar wel van de vervangingen (p < ,001). De 

ervaren conceptuele vloeiendheid van de fusies verschilde ook significant van die van de 

vervangingen (p < ,001). 
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Als laatste zijn de correlaties tussen esthetisch plezier, interessantheid, perceptuele 

vloeiendheid en conceptuele vloeiendheid, op basis van een lange en een korte aanbiedingstijd, 

berekend voor alle vier de varianten van een advertentie. De bevindingen hiervan zijn terug te 

vinden in Tabel 4. 

Tabel 4: Correlaties (r) tussen esthetisch plezier, interessantheid, perceptuele vloeiendheid en 
conceptuele vloeiendheid gesplitst naar aanbiedingstijd 

Aanbiedings
tijd 

 Esthetisch 
plezier 

Interessantheid Perceptuele 
Vloeiendheid 

  

100 ms Esthetisch plezier      

 Interessantheid 0,80**     

 Perceptuele 
Vloeiendheid 

0,32* 0,27*    

 Conceptuele 
Vloeiendheid 

0,15 0,11 0,74**   

5000 ms Esthetisch plezier      

 Interessantheid 0,78**     

 Perceptuele 
Vloeiendheid 

0,49** 0,37**    

 Conceptuele 
Vloeiendheid 

0,35** 0,21 0,65**   

** p < 0,01       

* p < 0,05       

 

Bij een aanbiedingstijd van 100 ms bleek er een sterk significant positief verband te bestaan 

tussen Esthetisch plezier en Interessantheid (r (61) = .80, p < .001) en tussen Perceptuele 

Vloeiendheid en Conceptuele Vloeiendheid (r (61) = .74, p < .001). Met andere woorden: hoe 

interessanter men een advertentie vond, hoe meer esthetisch plezier die advertentie opleverde. 

Daarnaast bleek het herkennen van een advertentie bij een korte aanbiedingstijd sterk samen te 

hangen met het begrijpen van een advertentie. Een minder overtuigend, maar wel significant, 

positief verband werd gevonden tussen Perceptuele Vloeiendheid en Esthetisch Plezier (r (61) = .32, 

p = .011). Het herkennen van een reclame-uiting had, in het geval van een korte aanbiedingstijd, dus 

enige invloed op het ervaren esthetisch plezier. Het begrijpen van een reclame-uiting hing echter in 

veel mindere mate samen met het ervaren esthetisch plezier, gezien de bepaald niet significante 

correlatie tussen Conceptuele Vloeiendheid en Esthetisch Plezier (r (61) = .15, p = .239). Hetzelfde 

kan gezegd worden over de correlatie tussen Conceptuele Vloeiendheid en Interessantheid (r (61) = 

.11, p = .395). 

Bij een aanbiedingstijd van 5000 ms bleek er ook een sterk significant positief verband te 

bestaan tussen Esthetisch plezier en Interessantheid (r (61) = .78, p < .001) en tussen Perceptuele 

Vloeiendheid en Conceptuele Vloeiendheid (r (61) = .65, p < .001). Daarnaast werd er een significant, 

positief verband gevonden tussen Perceptuele Vloeiendheid en Esthetisch Plezier (r (61) = .49, p < 

.001). De samenhang tussen het herkennen van een advertentie en het esthetisch plezier dat deze 

advertentie biedt, bleek bij een lange aanbiedingstijd dus sterker aanwezig dan bij een korte 

aanbiedingstijd. Een significant, positief verband bleek ook op te treden tussen Conceptuele 

Vloeiendheid en Esthetisch Plezier (r (61) = .35, p = .006), daar waar enige correlatie tussen deze 
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twee variabelen bij een korte aanbiedingstijd nog achterwege was gebleven, en tussen Perceptuele 

Vloeiendheid en Interessantheid (r (61) = .37, p = .004). Bij een lange aanbiedingstijd was het verband 

tussen het herkennen van een afbeelding en de opgewekte interesse dus sterker aanwezig dan bij 

een korte aanbiedingstijd. Tussen Conceptuele Vloeiendheid en Interessantheid ten slotte is, net als 

in het geval van een korte aanbiedingstijd, geen significante correlatie gevonden (r (61) = .21, p = 

.104). 

Conclusie en discussie 

Op basis van de t-toetsen met afhankelijke waarnemingen kon uitsluitsel gegeven worden over 

enkele vooraf uitgesproken verwachtingen. De resultaten van de t-toets leverden meteen al een 

opmerkelijk resultaat op: er bleken geen significante verschillen te bestaan in ervaren esthetisch 

plezier tussen metaforen en niet-metaforen, noch bij een korte noch bij een lange aanbiedingstijd. 

Deze bevindingen waren in tegenspraak met de vooraf uitgesproken verwachtingen, gebaseerd op 

de resultaten van Jakesch et al. (2013), dat metaforen bij beide aanbiedingstijden juist wel meer 

esthetisch plezier op zouden leveren dan niet-metaforen. Dat de ervaren perceptuele en conceptuele 

vloeiendheid van metaforen significant hoger bleek te zijn dan die van niet-metaforen, 

beantwoordde wel aan de verwachtingen. Dat er bij een aanbiedingstijd van 5000 ms een significant 

verschil tussen metaforen en niet-metaforen qua ervaren perceptuele en conceptuele vloeiendheid 

bleek te bestaan, is dan wel weer opvallend. Een aanbiedingstijd van 5000 ms zou immers lang 

genoeg moeten zijn om een complexe afbeelding volledig te bekijken, te interpreteren en de 

creatieve afwijking te doorgronden. Eveneens opmerkelijk is het feit dat de gemiddelde conceptuele 

en perceptuele vloeiendheid bij 5000 ms niet significant hoger bleek te liggen dan bij 100 ms. 

Wellicht was een aanbiedingstijd van 5000 ms net iets te lang, waardoor participanten de neiging 

hadden om te twijfelen aan hun eerste ingeving (deze eerste ingeving zou in dat geval bij een 

aanbiedingstijd van 100 ms juist wel leidend zijn). 

De uitkomsten van de tweeweg variantieanalyse toonden aan dat fusies, zoals verwacht, bij 

een lange aanbiedingstijd op meer esthetisch plezier konden rekenen dan juxtaposities en 

vervangingen. Opvallend genoeg  werden advertenties zonder metafoor ook plezieriger gevonden 

dan juxtaposities en fusies en was er bij een lange aanbiedingstijd geen verschil tussen de niet-

metaforen en de fusies. Een mogelijke verklaring hiervoor is de relatief sterke correlatie tussen 

esthetisch plezier en conceptuele vloeiendheid bij een aanbiedingstijd van 5000 ms, aangezien de 

advertenties zonder metafoor het minst complex van alle vier de categorieën zijn, de minste 

denkstappen vereisen en normaalgesproken het meest eenvoudig te doorgronden zijn. Dat dergelijke 

niet-complexe afbeeldingen het meeste esthetisch plezier opleveren, mag aangevoerd worden als 

ondersteuning van de fluency theory, die door Reber et al. (2004) en Van Enschot en Van Mulken 

(2014) ter sprake is gebracht. Een aanbiedingstijd van 100 ms leverde, tegen de verwachting in, een 

verschil in esthetisch plezier op tussen vervangingen enerzijds en juxtaposities en fusies anderzijds.  

Voor wat betreft de perceptuele en conceptuele vloeiendheid springen de scores van de 

categorie ‘vervanging’ in het oog. Bij een aanbiedingstijd van 100 ms bekleedde deze in beide 

gevallen de tweede plaats (achter de afbeeldingen zonder metafoor, die het meest vloeiend 

verwerkt werden), maar bij een aanbiedingstijd van 5000 ms kregen de vervangingen juist verreweg 

de laagste scores. Zowel qua perceptuele als qua conceptuele vloeiendheid leverde een 

aanbiedingstijd van 5000 ms een vrij logische volgorde op, die voldoet aan de indeling van Phillips en 
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McQuarrie (2004): afbeeldingen zonder metafoor werden het meest vloeiend verwerkt en dus het 

minst complex gevonden, gevolgd door juxtaposities, fusies en vervangingen. De gemiddelde 

waarderingen voor juxtaposities en fusies verschilden in beide gevallen echter niet van elkaar, maar 

verschilden wel van die voor de vervangingen. De aanwezigheid van dergelijke verschillen in 

perceptuele en conceptuele vloeiendheid bij een lange aanbiedingstijd beantwoordt niet aan de 

vooraf gestelde verwachtingen. Onverwachte uitkomsten deden zich ook voor bij de perceptuele 

vloeiendheid bij een korte aanbiedingstijd, waarbij voor alle vier de typen stimuli gold dat ze qua 

gemiddelde ervaren perceptuele vloeiendheid significant verschilden van de andere typen stimuli. De 

verwachting dat de juxtaposities bij een korte aanbiedingstijd de meest conceptueel vloeiend 

verwerkte metaforen zouden zijn, bleek ook niet juist, aangezien vervangingen bij een 

aanbiedingstijd van 5000 ms een hogere gemiddelde waardering kregen op het gebied van 

conceptuele vloeiendheid. 

De sterkste correlaties bleken die tussen esthetisch plezier en interessantheid en tussen 

perceptuele vloeiendheid en conceptuele vloeiendheid te zijn. Over het algemeen was de invloed van 

perceptuele vloeiendheid op esthetisch plezier en interessantheid net iets groter dan die van 

conceptuele vloeiendheid. Bij een aanbiedingstijd van 5000 ms hadden beide vormen van 

vloeiendheid nog enige invloed op het ervaren esthetisch plezier en de ervaren interesse, maar bij 

een aanbiedingstijd van 100 ms was deze invloed heel wat minder sterk. Deze bevindingen zijn 

gedeeltelijk in overeenstemming met de fluency theory, aangezien het relatief sterke verband tussen 

esthetisch plezier en vloeiendheid, bij een lange aanbiedingstijd, enerzijds de voorkeur bevestigt voor 

eenvoudig te verwerken informatie, die men volgens de fluency theory geacht wordt te hebben. Bij 

een aanbiedingstijd van 100 ms bleek deze correlatie echter een stuk geringer, vermoedelijk doordat 

de participanten een afbeelding gedurende een dergelijk korte tijd te zien kregen, waardoor ze niet 

eens de tijd hadden om die te interpreteren en ze zich eerder lieten leiden door een primaire, 

esthetische reactie dan door een weloverwogen interpretatie van de betekenis. 

Volgens de Optimal Innovation Hypothesis van Giora et al. (2004) en de bevindingen van Van 

Mulken et al. (2014) zouden fusies in het huidige onderzoek de best gewaardeerde soort metafoor 

moeten zijn. Wat opviel aan de fusies in dit onderzoek is de constante score op het gebied van 

ervaren esthetisch plezier en ervaren interesse: de gemiddelde waarderingen bij een korte 

aanbiedingstijd verschilden minimaal van die bij een lange aanbiedingstijd. Op het gebied van 

interessantheid behaalden de fusies bij beide aanbiedingstijden de hoogste scores, maar over het 

algemeen kregen de fusies niet heel opzienbarende waarderingen, in vergelijking met de andere 

typen metaforen. Gezien de relatief sterke correlatie tussen ervaren conceptuele vloeiendheid en 

esthetisch plezier bij fusies en de middelmatige gemiddelde scores, kan geconcludeerd worden dat 

de fusies, vooral bij een lange aanbiedingstijd, niet goed genoeg begrepen werden. Het huidige 

onderzoek heeft echter ook resultaten opgeleverd die de Optimal Innovation Hypothesis juist 

bevestigen. De gemiddelden bij een aanbiedingstijd van 5000 ms, met name die voor 

Interessantheid, volgen namelijk de omgekeerde U-curve van Berlyne (1974): oplopend vanaf Geen 

Metafoor, via Juxtapositie, totdat er bij Fusie de hoogste score wordt bereikt (het Optimal Tipping 

Point), waarna het gemiddelde bij Vervanging weer omlaag gaat. Tegelijkertijd liepen de gemiddelde 

scores voor ervaren vloeiendheid volgens verwachting terug van Geen Metafoor, via Juxtapositie en 

Fusie, naar Vervanging. 



19 
 

De uitkomsten van de tweeweg variantieanalyse met herhaalde metingen en de 

bijbehorende paarsgewijze vergelijkingen kunnen een antwoord geven op de onderzoeksvraag, 

namelijk het effect van aanbiedingstijd en type metafoor op het ervaren esthetisch plezier. Uit deze 

statistische toetsen is gebleken dat bij een korte aanbiedingstijd de vervangingen het meeste 

esthetisch plezier opleverden van alle drie de typen metafoor en bij een lange aanbiedingstijd de 

fusies. De conclusie dat er een esthetische voorkeur bestaat voor meer complexe, creatief 

afwijkende reclame-uitingen lijkt hierdoor te rechtvaardigen. Het is echter nog maar de vraag of de 

vervangingen bij de korte aanbiedingstijd volledig herkend zijn als een vervanging (bijvoorbeeld als 

een pannenkoek in een reclame voor flatscreen tv’s en niet in een reclame voor pannenkoeken). De 

ervaren perceptuele en conceptuele vloeiendheid bleek voor de vervangingen bij een aanbiedingstijd 

van 100 ms immers een stuk hoger te zijn dan bij een aanbiedingstijd van 5000 ms. Verder viel op dat 

het gemiddeld ervaren esthetisch plezier van metaforen bij een korte aanbiedingstijd op een schaal 

boven de 4 punten uitkwam (op een schaal van 1 tot 7) en bij een lange aanbiedingstijd onder de 4 

punten bleef. Er lijkt dus geen positief verband te bestaan tussen aanbiedingstijd en ervaren 

esthetisch plezier. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat een ruime aanbiedingstijd aan de 

kijker de mogelijkheid biedt om relatief lang na te denken over de afbeelding. Hierdoor zou men 

gaan twijfelen aan zijn eerste indruk en op een meer afgewogen en beargumenteerde manier gaan 

waarnemen. Het is eveneens mogelijk dat een aanbiedingstijd van 5000 ms eenvoudigweg te lang is, 

waardoor kijkers op een gegeven moment uitgekeken raken op de afbeelding (bijvoorbeeld wanneer 

het gaat om participanten die deelnemen aan een experiment en steeds opnieuw gedurende 5000 

ms een afbeelding dienen te bekijken). Een optie voor eventueel vervolgonderzoek is het naar 

beneden bijstellen van de maximale aanbiedingstijd naar bijvoorbeeld 3000 ms of zelfs nog korter, 

afhankelijk van wanneer het moment waarop de ‘verveling’ bij de participanten op begint te spelen. 

Een andere mogelijkheid is de participanten de gelegenheid te bieden om zelf te kiezen hoe lang ze 

naar een afbeelding willen kijken.  

De resultaten van het huidige onderzoek kunnen niet eenduidig geïnterpreteerd worden als 

ondersteuning voor de fluency theory ofwel de Optimal Innovation Hypothesis. Bij een korte 

aanbiedingstijd werden vervangingen namelijk even plezierig gevonden als advertenties zonder 

metafoor en bij een lange aanbiedingstijd werden fusies even plezierig gevonden als niet-metaforen. 

De combinatie van de sterke correlatie tussen esthetisch plezier enerzijds en perceptuele en 

conceptuele vloeiendheid anderzijds en het relatief hoge ervaren esthetisch plezier bij een lange 

aanbiedingstijd lijkt echter de kant van de fluency theory op te wijzen. Dit is opmerkelijk, want 

volgens het Dual Process Model of Aesthetic Preference van Hekkert et al. (2003), eveneens 

besproken door Van Enschot en Van Mulken (2014), zou een esthetische voorkeur voor informatie, 

die niet al te complex is en eenvoudig vloeiend verwerkt kan worden, juist bij een korte 

aanbiedingstijd op moeten treden. Eventueel vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of de 

uitkomsten van het huidige onderzoek, het optreden een dergelijke esthetische voorkeur bij een 

lange aanbiedingstijd, berusten op toeval of structureel van aard zijn. Een ander opvallend resultaat 

van het huidige onderzoek is het verschil in correlatie tussen esthetisch plezier en beide vormen van 

vloeiendheid; bij een lange aanbiedingstijd is deze correlatie heel wat sterker dan bij een korte 

aanbiedingstijd. Dit zou inhouden dat het begrijpen van reclame-uitingen zoals kranten- of 

tijdschriftenadvertenties meer invloed heeft op het esthetisch plezier ervan dan bijvoorbeeld bij 

televisiereclames het geval is. Ook deze uitkomsten kunnen onderzocht worden door middel van 

eventueel vervolgonderzoek. Een mogelijke aanvulling op het huidige onderzoek is het aanbieden 



20 
 

van metaforen in de pretest bij een korte aanbiedingstijd, in tegenstelling tot de pretest van het 

huidige onderzoek, waar slechts afbeeldingen zonder metafoor werden weergegeven. Dit is vooral 

bedoeld om onduidelijkheden met betrekking tot de ervaren vloeiendheid van vervangingen te 

vermijden. De hoge scores op dit gebied zouden vertekenend kunnen zijn, aangezien participanten 

gedurende 100 ms bijvoorbeeld een zakmes zien en denken de afbeelding herkend te hebben, terwijl 

er eigenlijk reclame werd gemaakt voor een smartphone. Wanneer bij een pretest al duidelijk zou 

zijn of participanten bij een korte aanbiedingstijd in staat zijn om een vervanging correct te 

interpreteren, zou dat dergelijke misverstanden voorkomen in het hoofdexperiment. 
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Bijlage 1: 
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