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Samenvatting 

Het gebruik van een slagzin in een vreemde taal (VT) en het noemen van het land van 

oorsprong (COO) van een product, zijn vandaag de dag twee veel gebruikte 

advertentietechnieken. Bij het gebruik van deze technieken is het type product wellicht van 

belang. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hedonistische producten (waarbij het gaat om 

gevoel, status en plezier) en utilitaire producten (waarbij functie en nut centraal staan). Het 

is mogelijk dat VT en COO een ander effect hebben op deze twee verschillende producten. 

Verschillende studies bevestigen deze gedachte: het gebruik van VT zou meer invloed 

hebben op de waardering van hedonistische producten en het gebruik van COO zou meer 

invloed hebben op de waardering van utilitaire producten. Dit onderzoek gaat een stapje 

verder: in tegenstelling tot andere studies worden meerdere combinaties van 

advertentietechniek, type product en land van oorsprong met elkaar vergeleken, zullen twee 

vreemde talen tegen elkaar worden afgezet en zullen niet te typische producten per land 

worden gebruikt. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  Is er een verschil tussen 

het effect van vreemde talen (VT) als foreign language display en het noemen van land van 

herkomst (COO) voor hedonistische en utilitaire producten in reclames? Deze vraag is 

onderzocht aan de hand van een experiment, waaraan 235 proefpersonen hebben 

deelgenomen. Er werd gevraagd een enquête in te vullen, met elk een verschillende 

advertentie. Het experiment betrof een tussenproefpersoonontwerp met design 2 x 2 x 2. 

De resultaten van dit onderzoek zijn tegenstrijdig met die van eerdere studies. Zowel het 

gebruik van VT als COO hebben geen effect op de waardering van hedonistische en utilitaire 

producten. Het blijkt dat de huidige theorie dus een stuk genuanceerder ligt dan gedacht: 

een slagzin in een vreemde taal of het noemen van het land van oorsprong heeft niet altijd 

effect op een hedonistisch of utilitair product.  
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Inleiding 

Het gebruik van een vreemde taal (VT) in de reclameliteratuur is vandaag de dag een 

bekende strategie. Een voorbeeld is het Duitse automerk Opel met de slagzin “Wir leben 

autos”. Ook het make-upmerk l‘Oréal onderscheidt zich door de Engelse slagzin overal ter 

wereld in te zetten: “Because you’re worth it”. Het gebruik van zo’n slagzin in een vreemde 

taal wordt in de literatuur ook wel foreign-language display genoemd, waarbij woorden of 

zinnen in een andere taal worden gebruikt dan die van de eigen sociale groep (Eastman & 

Stein, 1993). 

Een andere manier om een vreemde taal in reclame te verwerken is foreign branding. 

Hierbij wordt de merknaam in een vreemde taal geschreven of uitgesproken (Leclerc, 

Schmitt, & Dubé, 1994). Bij foreign branding kan gedacht worden aan merken als Bertolli, 

Renault en Jägermeister. Deze merknamen zijn typisch Italiaans, Frans en Duits en worden 

tijdens bijvoorbeeld televisiecommercials ook zo uitgesproken. 

Een belangrijke reden voor het gebruik van een vreemde taal is om op een indirecte 

manier een koppeling naar dat betreffende land te maken. Dit wordt veroorzaakt door de 

associaties die aan die vreemde taal worden gelinkt. Deze associaties ontstaan door 

gedachten die worden opgeroepen wanneer men in contact komt met een vreemde taal. De 

associaties kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de geografie, de cultuur of sociale 

klassen van een bepaald land (Dragojevic, Giles, & Watson, 2013; Giles & Watson, 2013). 

Wanneer een consument bijvoorbeeld een Franse slagzin te zien of te horen krijgt, zal deze 

geassocieerd worden met de elegante en prachtige taal. Deze associaties zullen vervolgens 

op het betreffende product worden geprojecteerd (Leclerc et al., 1994). Dit is tevens de kern 

van foreign-language display: het gaat namelijk niet om de letterlijke betekenis van de 

slagzin, maar om de associaties die erdoor worden opgeroepen (Hornikx, Van Meurs, & Hof, 

2013). 

Naast een slagzin in een vreemde taal kan er ook direct aan een land gerefereerd worden 

door expliciet het land van oorsprong te vermelden. Dit wordt ook wel country-of-origin 

(COO) genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan een advertentie waarin vermeld staat dat 

de pasta afkomstig is uit Italië of dat de parfum gemaakt is in Frankrijk.  
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Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat congruentie tussen het product en de 

gebruikte COO een positief effect heeft op de evaluatie van dat product (Peterson & Jolibert, 

1995; Usunier & Cestre, 2007; Verlegh & Steenkamp, 1999; Verlegh, Steenkamp, & 

Meulenberg, 2005). Zo laat onderzoek van Verlegh et al. (2005) zien dat consumenten een 

hogere koopintentie met betrekking tot en een betere attitude hebben tegenover tomaten 

uit Spanje, dan tegenover tomaten uit Nederland. Dit komt voort uit het feit dat tomaten als 

congruent product voor Spanje worden gezien en als incongruent product voor Nederland. 

Ook uit het onderzoek van Usunier en Cestre (2007) komt naar voren dat consumenten 

eerder congruente producten zouden kopen (bijvoorbeeld make-up uit Frankrijk en auto’s 

uit Duitsland) dan incongruente producten (zoals make-up uit Mexico en auto’s uit China). 

De positieve attitude tegenover congruente en de minder positieve attitude tegenover 

incongruente producten komt ook naar voren bij het gebruik van slagzinnen in een vreemde 

taal. In een onderzoek van Hornikx et al. (2013) werden slagzinnen in de Franse, Duitse en 

Spaanse taal gekoppeld aan verschillende producten. De resultaten bevestigen de hypothese 

dat foreign-language display in advertenties effectiever is voor congruente dan voor 

incongruente producten. 

Bij het gebruik van bovenstaande strategieën (VT en COO) is het type product wellicht 

van groot belang. In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen utilitaire en 

hedonistische producten. Batra en Ahtola (1990) legden met hun onderzoek de basis voor de 

scheiding tussen deze twee producttypen. In drie verschillende studies toonden zij namelijk 

aan dat hedonistische producten worden geassocieerd met zintuiglijke en belevenisgerichte 

productattributen en utilitaire producten met meer functionele en instrumentele attributen. 

Daarnaast komt bij gedragingen die ‘handig’ zijn de utilitaire dimensie het duidelijkst naar 

voren, terwijl bij dingen die mensen doen omdat ze leuk zijn de hedonistische dimensie het 

sterkst naar voren komt. Kort gezegd gaat het bij utilitaire producten dus om de functie en 

het nut van het product en bij hedonistische producten vooral om het gevoel, de status en 

het plezier dat de consument aan het product beleeft. 

Het is mogelijk dat VT een ander effect op de evaluatie van utilitaire producten zou 

kunnen veroorzaken dan op de evaluatie van hedonistische producten. Ook het vermelden 

van een COO zou een andere invloed op de evaluatie van deze twee type producten kunnen 
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hebben. In Van Bezooijen (2002) wordt aangetoond dat talen onder andere op basis van 

esthetiek worden geëvalueerd. Zo wordt bijvoorbeeld Standaardnederlands als mooier 

ervaren dan haar dialecten. Daarentegen wordt de Nederlandse taal in vergelijking met 

vreemde talen als lelijk geëvalueerd. Talen als Italiaans, Spaans, Frans en Engels worden wel 

“mooi” gevonden (Van Bezooijen, 2002). Bij hedonistische producten gaat het ook om 

esthetiek. Het is dus mogelijk dat VT bij deze type producten meer invloed zou kunnen 

hebben op de waardering dan COO. Aan de andere kant zou COO meer invloed kunnen 

hebben op de waardering voor utilitaire producten. Door het expliciet noemen van een land 

wordt er namelijk direct een associatie gelegd met waar dat land goed in is. Deze gedachte 

sluit nauw aan bij de belangrijkste dimensie van een utilitair product: de kwaliteit. 

Verschillende onderzoekers hebben zich al gericht op (een deel van) bovenstaande 

veronderstelling, zoals Liu en Johnson (2005). In hun onderzoek laten zij zien dat het gebruik 

van een COO inderdaad effect heeft op productevaluaties zonder de intentie of controle van 

de proefpersonen. Daarnaast bevestigen verschillende studies dat foreign branding beter 

werkt bij hedonistische producten en dat het gebruik van de moedertaal beter werkt bij 

utilitaire producten (Leclerc, Schmitt, & Dubé-Rioux, 1989; Melnyk, Klein, & Völckner, 2012; 

Salciuviene, Ghauri, Streder, & De Mattos, 2010; Soto, Maborec, & Friedmann, 2009).  Ook 

uit het onderzoek van Leclerc et al. (1994) kwam naar voren dat foreign branding 

voornamelijk een positieve invloed heeft op de verwachtingen en attitude tegenover 

hedonistische producten. De in dit onderzoek gebruikte Franse merknaam was echter altijd 

congruent aan het hedonistische product en werd afgezet tegen de moedertaal van de 

consument. Er bestaat echter een grote kans dat de resultaten hierdoor zijn beïnvloed. Het 

vinden van significante resultaten zal een stuk moeilijker worden wanneer de VT niet 

meteen bij het product past en wanneer er een vergelijking wordt gemaakt met voor de 

respondent twee verschillende vreemde talen. 

Bij slechts één studie werd gekeken naar foreign language display, namelijk die van 

Hornikx en Van Meurs (2014). Zij onderzochten het effect van VT in de vorm van slagzinnen 

en COO op de waardering van utilitaire en hedonistische producten. De resultaten 

bevestigen bovenstaande veronderstelling: het gebruik van foreign language display heeft 

meer invloed op de waardering van hedonistische producten en het gebruik van COO heeft 

meer invloed op de waardering van utilitaire producten. 
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In het onderzoek van Hornikx en Van Meurs (2014) werd echter gekeken naar vier 

combinaties van product, COO en VT: een blender werd gecombineerd met een Duitse 

slagzin of “gemaakt in Duitsland”, een armband werd gecombineerd met een Franse slagzin 

of “gemaakt in Frankrijk”. Onderstaande studie zal hier op voortborduren door meerdere 

combinaties van type product, type land en advertentiestrategie met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast zal, net als in het onderzoek van Hornikx en Van Meurs (2014), gericht worden op 

foreign language display, omdat hier minder bekend over is dan over foreign branding. In 

het vervolg zal hiervoor de term “vreemde taal (VT)” worden gehanteerd. Ten slotte zal er 

gebruik worden gemaakt van twee verschillende vreemde talen om, in tegenstelling tot 

Leclerc et al. (1994), meer representatieve uitspraken te kunnen doen. Hierbij zullen er 

vreemde talen worden gekozen die niet te nauw aansluiten bij de gekozen producten. Dit 

om zichtbare manipulatie te voorkomen die de resultaten van het onderzoek zou kunnen 

beïnvloeden. 

Middels een experiment zal in dit onderzoek het verschil in effect worden nagegaan van 

verschillende combinaties van COO en VT met utilitaire en hedonistische producten. De 

volgende hoofdvraag zal hierbij centraal staan: 

Is er een verschil tussen het effect van vreemde talen (VT) als foreign language display en 

het noemen van land van herkomst (COO) voor hedonistische en utilitaire producten in 

reclames? 
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Methode 

Materiaal 

Om antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven is een experiment uitgevoerd met behulp 

van verschillende advertenties. Deze advertenties zijn door middel van drie onafhankelijke 

variabelen gemanipuleerd. De eerste variabele betrof het type product, waarbij onderscheid 

werd gemaakt tussen twee niveaus: een hedonistisch of utilitair product. De tweede 

variabele betrof een COO-markeerder. De twee bijpassende niveaus waren een slagzin in 

een vreemde taal of het vermelden van het land van oorsprong. De derde variabele betrof 

de COO van het product: Frankrijk of Duitsland. In totaal zijn er dus acht verschillende 

advertenties ontworpen. 

De advertenties lieten een illustratie zien van een hedonistisch (kristalglazen) of 

utilitair product (allesreiniger). Daarnaast werd een COO of VT vermeld. Bij de COO werd 

‘gemaakt in Duitsland/Frankrijk’ en een Nederlands slagzin (U wilt niets anders!) 

weergegeven. Bij de VT werd deze slagzin vertaald naar het Duits en Frans (‘Vous ne voulez 

rien d’autre!’ en ‘Sie möchten nichts anderes!’). De vertaling werd onderaan de advertentie 

weergegeven. De merknaam is bij al deze advertenties weggelaten om associaties te 

voorkomen. Er werd verder niets toegevoegd wat eventueel de aandacht af zou kunnen 

leiden. De advertenties zijn weergegeven in bijlage 1. 

Voor het kiezen van de juiste producten is een pretest afgenomen. Hierin werden 

meerdere producten getest om te kijken welke het meest geschikt zou zijn voor het 

hoofdonderzoek. De gekozen producten moesten door de proefpersonen hedonistisch of 

utilitair gevonden worden, ze mochten niet te prototypisch zijn voor Frankrijk of Duitsland 

en het product moest sekseneutraal zijn. De producten die op utilitaire kenmerken getest 

werden, waren: allesreiniger, wc-papier, grondverf en tandenborstel. De producten die op 

hedonistische kenmerken getest werden, waren: vulpen, draadloze speakerset, kristalglazen 

en hangmat. De vragenlijst is weergegeven in bijlage 2. 

Uit de pretest is gebleken dat de kristalglazen het meest geschikt werden bevonden 

als hedonistisch product: het product werd significant hedonistisch beschouwd en niet 

significant utilitair. Daarnaast werden de kristalglazen niet prototypisch Duits en Frans 
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bevonden en werd het product wel significant niet-mannelijk, maar niet significant 

vrouwelijk bevonden. De allesreiniger bleek het meest geschikt als utilitair product: het 

product werd namelijk significant utilitair en niet significant hedonistisch beschouwd. 

Daarnaast werd het product niet prototypisch Duits en Frans bevonden. De allesreiniger 

werd wel significant niet-mannelijk en significant vrouwelijk bevonden. Zie bijlage 3 voor de 

uitgebreide beschrijving van de methode en de resultaten van de pretest. 

Proefpersonen 

In totaal hebben 235 proefpersonen deelgenomen aan dit onderzoek. Het merendeel van de 

proefpersonen was vrouwelijk (59.1%). Alle proefpersonen bezaten de Nederlandse 

nationaliteit en hadden Nederlands als moedertaal. De leeftijd (M = 29.28, SD = 14.31) liep 

van 18 tot 80 jaar. De voltooide opleidingen liepen uiteen van vmbo-b, basisberoepsgerichte 

leerweg tot universiteit, technische/economische hogeschool oude stijl. Het merendeel van 

de proefpersonen (45,5%) had het vwo, atheneum, gymnasium of hbs voltooid. 58,3% van 

de proefpersonen was student. 

 Ook is gecontroleerd of de kenmerken van de proefpersonen voor de verschillende 

versies van de vragenlijsten al dan niet significant verschilden. Uit de χ2–toets tussen de 

versie van de vragenlijst en het geslacht van de respondent bleek er geen verband te 

bestaan (χ2 (7) = 13.04, p = .071). Uit een tweede χ2–toets tussen de versie van de vragenlijst 

en het opleidingsniveau bleek er tevens geen verband te bestaan (χ2 (49) = 51.38, p = .381). 

Ook uit de laatste χ2–toets tussen de versie van de vragenlijst en of de respondent student 

was of niet bleek geen verband te bestaan (χ2 (7) = 5.81, p = .562). Ten slotte bleek uit een 

eenweg variantie-analyse dat ook de leeftijd gelijkmatig was verdeeld tussen de 

verschillende versies (F (7,235) = 1.07, p = .383).  

Onderzoeksontwerp 

Bij dit experiment is gebruik gemaakt van een tussenproefpersoonontwerp. Het design van 

het onderzoek zag er als volgt uit: 2 (type product: hedonistisch of utilitair) x 2 (COO-

markeerder: slagzin in vreemde taal of land van oorsprong) x 2 (COO taal/land: Frans of 

Duits). Bij dit design kreeg iedere proefpersoon slecht één conditie te zien. Hiervoor is 
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gekozen om de proefpersonen geen idee te laten krijgen van de bedoeling van het 

experiment. 

Instrumentatie  

De eerste afhankelijke variabele betrof de impact van de COO-markeerder op de ervaren 

kwaliteit. Dit werd gemeten aan de hand van een open vraag: “Waarom zou dit een goede 

allesreiniger zijn?/Waarom zouden dit goede kristalglazen zijn? Leg a.u.b. zo duidelijk 

mogelijk uit waar u uw redenering op baseert.” Deze open vraag is vergelijkbaar met die uit 

het onderzoek van Hornikx en van Meurs (2014). Om de open vragen te categoriseren, 

werden ze gecodeerd aan de hand van zeven items: het noemen van het land, de taal, het 

land in combinatie met de taal, de slagzin, de slagzin in combinatie met het land, de slagzin 

in combinatie met de vreemde taal, iets anders/overig. De open vraag is vervolgens 

gezamenlijk door vier codeurs gecodeerd. 

De tweede afhankelijke variabele betrof de attitude ten opzichte van de advertentie. 

Deze variabele, gebaseerd op het onderzoek van Hornikx en Hof (2008), werd gemeten aan 

de hand van vijf zevenpunts semantische differentialen (‘niet leuk’ – ‘leuk’, ‘saai’ – 

‘fascinerend’, ‘niet origineel’ – ‘origineel’, ‘onaantrekkelijk’ – ‘aantrekkelijk’, ‘oninteressant’ 

– ‘interessant’). De betrouwbaarheid van de attitude ten opzichte van de advertentie 

bestaande uit vijf items was zeer goed: α=.88. 

De derde afhankelijke variabele betrof de attitude ten opzichte van het product. Deze 

variabele werd gemeten aan de hand van acht zevenpunts semantische differentialen 

(‘onaantrekkelijk’ – ‘aantrekkelijk’, ‘niet leuk’ – ‘leuk’, ‘niet praktisch’ – ‘praktisch’, ‘niet 

elegant’ – ‘elegant’, ‘niet stijlvol’ – ‘stijlvol’, ‘niet degelijk’ – ‘degelijk’, ‘negatief’ – ‘positief’, 

‘niet nuttig’ – ‘nuttig’) (gebaseerd op Levin, Chapman, & Johnson, 1988; Voss, Spangenberg 

& Grohmann, 2003, zoals geciteerd in Herz & Diamantopoulos, 2013, p. 414). De 

betrouwbaarheid van de attitude ten opzichte van het product bestaande uit acht items was 

zeer goed: α=.83. 

De vierde afhankelijke variabele betrof de kwaliteit van het product. Deze variabele 

werd gemeten aan de hand van vijf zevenpunts semantische differentialen (‘van lage 

kwaliteit’ – ‘van hoge kwaliteit’, ‘inferieur’ – ‘superieur’, ‘slecht’ – ‘goed’, ‘technisch niet 
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hoogstaand’ – ‘technisch hoogstaand’, ‘slechter dan de meeste merken’ – ‘beter dan de 

meeste merken’) (gebaseerd op Levin et al., 1988; Keller & Aaker, 1992, zoals geciteerd in 

Herz & Diamantopoulos, 2013, p. 414). De betrouwbaarheid van de kwaliteit van het product 

bestaande uit vijf items was zeer goed: α=.83. 

De vijfde afhankelijke variabele betrof de koopintentie. Deze variabele werd gemeten 

aan de hand van drie zevenpunts semantische differentialen (‘zou ik nooit willen doen’ – 

‘zou ik zeker willen doen’, ‘zou ik mijn vrienden niet aanraden’ – ‘zou ik mijn vrienden 

aanraden’, ‘is echt niets voor mij’ – ‘is echt iets voor mij’)  (gebaseerd op Hornikx et al., 

2013). De betrouwbaarheid van de koopintentie bestaande uit drie items was zeer goed: 

α=.90. 

De zesde afhankelijke variabele betrof een controlevraag waarbij de attitude ten 

opzichte van het land werd gemeten. Beide landen werden gemeten op de aspecten design, 

vakmanschap, prestige en innovativiteit aan de hand van vier zevenpunts Likertschalen 

(‘zeer laag’ – ‘zeer hoog’) (gebaseerd op Roth & Romeo, 1992, zoals geciteerd in Herz & 

Diamantopoulos, 2013, p. 415). Daarnaast werd de attitude ten opzichte van het land, de 

taal, producten uit het land en het specifieke product uit het land gemeten aan de hand van 

vier zevenpunts Likertschalen (‘heb ik een afkeer van’ – ‘houd ik van’) (gebaseerd op Liu & 

Johnson, 2005, zoals geciteerd in Herz & Diamantopoulos, 2013, p. 415). De 

betrouwbaarheid van de attitude ten opzichte van het land bestaande uit acht items was 

zeer goed: α=.81 

De zevende afhankelijke variabele betrof een manipulatiecheck waarbij het product 

op hedonistische en functionele kenmerken werd getest. Middels een korte inleiding werd 

het verschil tussen hedonistische en utilitaire producten uitgelegd. Vervolgens werd het 

product op deze twee niveaus gemeten aan de hand van twee zevenpunts Likertschalen 

(‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal mee eens’) (gebaseerd op Leclerc et al., 1989). 

Ten slotte werd naar de achtergrondgegevens van de proefpersoon gevraagd: 

leeftijd, geslacht, nationaliteit, moedertaal, hoogst voltooide opleiding en of de 

proefpersoon student was of niet. 

De volledige vragenlijst is weergegeven in bijlage 4. 
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Procedure 

De vragenlijsten zijn op papier afgedrukt en offline verspreid op de Radboud Universiteit 

Nijmegen, werk, stage, sportclub, familie, vrienden enz. van de onderzoekers. Door middel 

van deze persoonlijke benadering is geprobeerd het respons te verhogen. Op de voorpagina 

van de vragenlijst is weergegeven wat van de proefpersoon verwacht werd. Daar werd door 

de onderzoeker nadrukkelijk aan toegevoegd dat het invullen individueel moest gebeuren, 

om sociale wenselijkheid of andere vormen van manipulatie te voorkomen. Omdat de 

vragenlijsten niet in een gecontroleerd lab maar telkens op andere locaties zijn ingevuld, is 

er een grote kans dat dit storende factoren met zich mee heeft gebracht, zoals afleidingen in 

de omgeving van de proefpersoon. Wanneer de proefpersoon nieuwsgierig werd naar het 

doel van het onderzoek, werd dit na afloop verteld. Deze procedure was voor iedere 

proefpersoon gelijk. De afname van het onderzoek duurde gemiddeld vijf minuten. 
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Resultaten 

Alle gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen (attitude ten 

opzichte van advertentie, attitude ten opzichte van product, kwaliteit van product en 

koopintentie) in functie van de onafhankelijke variabelen (type product, COO en COO-

markeerder) zijn weergegeven in tabel 1. 

 
Tabel 1. Evaluaties van de advertenties voor type product (hedonistisch-utilitair), COO 

(Duitsland-Frankrijk) en COO-markeerder (COO-VT) 
 

 
    Attitude t.o.v. Attitude t.o.v. Kwaliteit Koopintentie 
    advertentie product product    
 

 
    M SD M SD M SD M SD n 
 

 
Hedonistisch product          116 

Frankrijk/COO  1.95 0.80 4.09 0.56 3.86 0.59 3.79 0.97 29 
Frankrijk/VT  2.14 0.80 4.03 0.79 3.57 0.97 3.47 1.36 29 
Duitsland/COO 2.16 1.01 3.99 1.32 3.73 1.22 3.88 1.47 28 
Duitsland/VT  2.33 0.84 4.14 0.67 3.71 0.60 3.49 1.12 30 

 
Utilitair product          119 

Frankrijk/COO  2.20 1.00 3.58 0.70 3.29 1.07 3.45 1.19 28 
Frankrijk/VT  2.29 1.02 3.55 0.95 3.33 0.99 3.71 1.27 30 
Duitsland/COO 2.23 1.18 3.63 0.86 3.69 0.75 3.71 1.23 30 
Duitsland/VT  2.29 1.21 3.77 0.93 3.60 0.87 3.89 1.03 31 
 

 
   

Uit een independent-samples t test voor hedonistische kenmerken met als factor type 

product bleek er een significant verschil te zijn tussen de hedonistische kenmerken van de 

kristalglazen en de allesreiniger (t (232) = 4.71, p < .001). De kristalglazen werden namelijk 

significant meer hedonistisch beschouwd (M = 3.81, SD = 1.67) dan de allesreiniger (M = 

2.82, SD = 1.54). Uit eenzelfde t-toets voor utilitaire kenmerken met als factor type product 

bleek er ook een significant verschil te zijn tussen de utilitaire kenmerken van de 

kristalglazen en de allesreiniger (t (233) = 5.28, p < .001). De allesreiniger werd significant 

meer utilitair beschouwd (M = 5.20, SD = 1.52) dan de kristalglazen (M = 4.15, SD = 1.55). 
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Een independent-samples t test liet zien dat er geen significant verschil was tussen de 

attitude tegenover Duitsland en de attitude tegenover Frankrijk (t (233) = 1.33, p = .184). 

Uit een χ2–toets tussen het type advertentie en de reden waarom het een goed product 

zou zijn bleek er een verband te bestaan (χ2 (28) = 51.32, p < .001). De vergelijking van het 

aantal keren dat COO en VT genoemd werden, liet zien dat COO vaker genoemd werd (43) 

dan VT (0) in een advertentie met COO en dat VT vaker genoemd werd (7) dan COO (4) in 

een advertentie met VT. 

Tabel 2. Thoughtlisting bij advertenties met COO en VT: aantal keer dat het land, de 
taal, de slagzin, de slagzin+land of iets anders wordt genoemd. 

 

 
  Land      Taal            Slagzin         Slagzin+land Anders             Totaal 

 

 
COO-markeerder 

COO  43       0  8          3   61  115 
VT   4       7  25          2   82  120 

 

Uit een drieweg variantie-analyse voor attitude advertentie met als factoren type 

product, COO en COO markeerder bleek geen significant hoofdeffect van type product 

(F(1,235) < 1), COO (F(1,235) < 1) en COO markeerder (F(1,235) = 1.02, p = .314). Er trad ook 

geen interactie op tussen type product en COO markeerder (F(1,235) < 1), tussen type 

product en COO (F(1,235) < 1), tussen COO markeerder en COO (F(1,235) < 1) en tussen type 

product, COO en COO markeerder (F(1,235) < 1). 

Uit een drieweg variantie-analyse voor kwaliteit product met als factoren type product, 

COO en COO markeerder bleek een significant hoofdeffect van type product (F(1,235) = 4.16, 

p = .043). De kwaliteit van hedonistische producten (M = 3.72, SD = .88) werd hoger 

ingeschat dan de kwaliteit van utilitaire producten (M = 3.48, SD = .93). Er bleek geen 

significant hoofdeffect van COO (F(1,235) = 2.10, p = .149) en COO markeerder (F(1,235) < 1). 

Er trad geen interactie op tussen type product en COO markeerder (F(1,235) < 1), tussen 

type product en COO (F(1,235) = 1.95, p = .164), tussen COO markeerder en COO (F(1,235) < 

1) en tussen type product, COO en COO markeerder (F (1,235) < 1). 
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Uit een drieweg variantie-analyse voor attitude product met als factoren type product, 

COO en COO markeerder bleek een significant hoofdeffect van type product (F (1,235) = 

14.14, p < .001). De attitude ten opzichte van de hedonistische producten (M = 4.06, SD = 

.87) was beter dan de attitude ten opzichte van utilitaire producten (M = 3.64, SD = .86). Er 

bleek geen significant hoofdeffect van COO (F (1,235) < 1) en COO markeerder (F (1,235) < 

1). Er trad geen interactie op tussen type product en COO markeerder (F(1,235) < 1), tussen 

type product en COO (F(1,235) < 1), tussen COO markeerder en COO (F(1,235) < 1) en tussen 

type product, COO en COO markeerder (F(1,235) < 1). 

Uit een drieweg variantie-analyse voor koopintentie met als factoren type product, COO 

en COO markeerder bleek geen significant hoofdeffect van type product (F(1,235) < 1), COO 

(F(1,235) < 1) en COO markeerder (F (1,235) = 1.02, p = .314). Er trad ook geen interactie op 

tussen type product en COO markeerder (F(1,235) = 3.32, p = .070), tussen type product en 

COO (F(1,235) < 1), tussen COO markeerder en COO (F(1,235) < 1) en tussen type product, 

COO en COO markeerder (F(1,235) < 1). 
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Conclusie en discussie 

Het doel van deze studie was om antwoord op de volgende hoofdvraag te vinden: Is er een 

verschil tussen het effect van vreemde talen (VT) als foreign language display en het 

noemen van land van herkomst (COO) voor hedonistische en utilitaire producten in 

reclames?  

 Ten eerste zijn de resultaten van de pretest bevestigd middels de manipulatiecheck: 

de kristalglazen en de allesreiniger worden ook door de proefpersonen van het 

hoofdonderzoek als significant hedonistisch en utilitair beschouwd. Ook het resultaat van de 

controlevraag is positief: er is geen significant verschil tussen de attitude tegenover 

Duitsland en de attitude tegenover Frankrijk. Er is dus geen sprake van een storende 

variabele (verschil in attitude) die invloed zou kunnen hebben op de resultaten. 

 Uit de resultaten is gebleken dat de twee COO-markeerders (COO en VT) en de twee 

COO’s (Frankrijk en Duitsland) in reclame geen invloed hebben op de ervaren kwaliteit, de 

attitude ten opzichte van de advertentie, de attitude ten opzichte van het product, de 

kwaliteit van het product en de koopintentie. Ook tussen combinaties van onafhankelijke 

variabelen is geen effect gevonden op de afhankelijke variabelen. Het type product heeft wel 

invloed op de attitude en kwaliteit van het product. De kwaliteit van hedonistische 

producten wordt hoger gewaardeerd dan de kwaliteit van utilitaire producten en de attitude 

ten opzichte van hedonistische producten is beter dan de attitude ten opzichte van utilitaire 

producten. Ten slotte wordt het land frequenter als reden genoemd waarom het product 

een goed product zou zijn, als de advertentie een COO bevatte en wordt de taal frequenter 

als reden genoemd, als de advertentie een VT bevatte. Zoals hierboven aangegeven blijkt dit 

echter geen verdere invloed te hebben op de evaluatie van de andere variabelen.  

 Op grond van deze resultaten luidt het antwoord op de hoofdvraag: er is geen 

verschil tussen het effect van vreemde talen (VT) als foreign language display en land van 

herkomst (COO) voor hedonistische en utilitaire producten in reclames. 

 Deze resultaten komen niet overeen met eerdere studies. Zo komt uit het onderzoek 

van Liu en Johnson (2005) naar voren dat het gebruik van COO effect had op 

productevaluaties. Uit andere onderzoeken komt naar voren dat foreign branding een 
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positieve invloed heeft op de attitude tegenover en koopintentie met betrekking tot 

hedonistische producten (Leclerc et al., 1989; Leclerc et al., 1994; Melnyk et al., 2012; 

Salciuviene et al., 2010; Soto et al., 2009). Dit verschil in resultaten zou verklaard kunnen 

worden door het feit dat deze studie zich niet op foreign branding heeft gericht, maar op 

foreign language display. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een merknaam in een vreemde 

taal meer associaties oproept dan een slagzin in een vreemde taal. Toch zijn ook in de studie 

van Hornikx en Van Meurs (2014) resultaten gevonden dat het gebruik van foreign language 

display invloed heeft op de waardering van hedonistische producten en dat het gebruik van 

COO invloed heeft op de waardering van utilitaire producten. 

De verschillen in resultaten zouden verklaard kunnen worden aan de hand van de 

verschillen in de gebruikte methodes. Zo is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee 

verschillende vreemde talen. Dit in tegenstelling tot het onderzoek van Leclerc et al. (1994), 

waarbij de gekozen vreemde taal afgezet wordt tegen de moedertaal van de respondenten. 

Er bestaat een grote kans dat wanneer een vreemde taal wordt vergeleken met de eigen 

taal, er andere associaties ontstaan dan wanneer twee voor de respondent vreemde talen 

met elkaar worden vergeleken. Daarnaast is in dit onderzoek, in tegenstelling tot andere 

studies (Leclerc et al., 1994; Hornikx & Van Meurs, 2014), gekozen voor producten die niet 

congruent waren met de gekozen vreemde talen. Ook hierdoor zouden de resultaten 

beïnvloed kunnen zijn, omdat  het leggen van associaties tussen een vreemde taal en een 

incongruent product moeilijker is dan tussen een vreemde taal en een congruent product. 

Door middel van deze verschillen kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de 

huidige theorie. Ondanks het feit dat voorgaande studies significante resultaten hebben 

gevonden wat betreft het effect van een vreemde taal op een hedonistisch product en het 

noemen van het land van oorsprong op een utilitair product, kan door middel van deze 

studie bevestigd worden dat dit een stuk genuanceerder ligt. Wanneer twee vreemde talen 

tegen elkaar worden afgezet en wanneer de producten niet per se congruent zijn met de 

gekozen talen, gaan deze resultaten niet op. Hierdoor is gebleken dat een slagzin in een 

vreemde taal of het noemen van het land van oorsprong niet altijd effect heeft op een 

hedonistisch of utilitair product.  
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Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste vond het invullen 

van de vragenlijsten niet plaats in een gecontroleerd lab. De omstandigheden waren om 

deze reden voor geen enkele respondent exact hetzelfde, wat invloed gehad zou kunnen 

hebben op de resultaten. Daarnaast is het design van de advertentie wellicht te basic, wat 

invloed gehad zou kunnen hebben op de waardering van het product. Wat betreft de 

vragenlijst had een uitleg over de Likertschalen voor meer duidelijkheid kunnen zorgen. Bij 

sommige respondenten bleek dit namelijk noodzakelijk. Ten slotte had ter controle een 

Nederlandse versie als nulpunt meegenomen kunnen worden. Met deze Nederlandse versie 

zou een betere vergelijking tussen de twee vreemde talen gemaakt kunnen worden.  

De kans bestaat dat deze beperkingen de resultaten van het onderzoek hebben 

beïnvloed. Een suggestie voor verder onderzoek is dan ook het opheffen van deze 

beperkingen gedurende een vergelijkbare studie: de vragenlijsten op dezelfde tijd en in 

eenzelfde ruimte laten invullen, meer duidelijkheid wat betreft de gebruikte schalen  en het 

meenemen van een nulpunt ter controle. Daarnaast zijn er nu een aantal studies die 

onderzoek hebben gedaan naar foreign branding (Leclerc et al., 1989; Leclerc et al., 1994; 

Melnyk et al., 2012; Salciuviene et al., 2010; Soto et al., 2009) en slechts twee studies, 

waaronder deze, naar foreign language display (Hornikx & Van Meurs, 2014). Op dit 

moment is het dus nog moeilijk om harde uitspraken te doen over het effect van foreign 

language display op de attitude tegenover verschillende producten. Het is dus belangrijk om 

hier in de toekomst meer onderzoek naar te doen. Ten slotte kan een studie waarbij het 

verschil tussen foreign branding en foreign language display wordt onderzocht, interessante 

inzichten opleveren. Hierdoor zou antwoord op de vraag kunnen worden gegeven of deze 

twee verschillende advertentietechnieken andere effecten hebben op verschillende 

producten. 

Ten slotte kan deze studie ook een bijdrage leveren aan de praktijk. Het is gebleken 

dat een slagzin in een vreemde taal of het gebruik van een COO in reclame geen invloed 

heeft op de waardering of waargenomen kwaliteit van een product. De COO en de taal 

worden wel als reden genoemd waarom het een goed product zou zijn. De koppeling naar 

een bepaald land wordt dus opgemerkt, maar vervolgens niet gekoppeld aan de kwaliteit en 

waardering van het product. Het verschil in land van oorsprong (Frankrijk of Duitsland) heeft 

tevens geen invloed op de waardering van de producten. Wanneer er dus gestreefd wordt 
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naar een hogere waardering of waargenomen kwaliteit van een product door middel van 

reclame, heeft het noemen van een slagzin in het Duits of Frans of het weergeven van het 

land van herkomst (Frankrijk of Duitsland) geen effect. Het type product blijkt wel effect te 

hebben op de attitude en kwaliteit van het product. Het hedonistisch weergeven van een 

product in reclame verhoogt daarom wellicht de kans op een betere waargenomen kwaliteit 

en een betere attitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Theoretisch gestuurd bachelorwerkstuk – Nikki Theuns 

19 
 

Referenties 

Batra, R., & Ahtola, O. T. (1990). Measuring the hedonic and utilitarian sources of consumer 

attitudes. Marketing Letters, 2(2), 159-170. 

Dragojevic, M., Giles, H., & Watson, B. M. (2013). Language ideologies and language 

attitudes: A foundational framework. In H. Giles & B. Watson (Eds.), The social 

meanings of language, dialect and accent: International perspectives on speech styles 

(pp. 1-25). New York: Peter Lang. 

Eastman, C. M., & Stein, R. F. (1993). Language display: Authenticating claims to social 

identity. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 14(3), 187-202. 

Giles, H., & Watson, B. (2013). The social meanings of language, dialect and accent: 

International perspectives on speech styles. New York: Peter Lang. 

Herz, M.F., & Diamantopoulos, A. (2013). Activation of country stereotypes: automaticity, 

consonance, and impact. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(4), 400-

417. 

Hornikx, J., & Hof, R.-J. (2008). De effectiviteit van vreemde talen in productreclame: moet 

het product passen bij de taal? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30(2), 147-156. 

Hornikx, J., & Van Meurs, F. (17-12-2014). Dure woorden of een duur land: Het effect van 

vreemde taal versus COO op productperceptie. Presentatie VIOT (Vereniging voor 

Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) De macht van taal / De taal van de macht. 

KU Leuven. 

Hornikx, J., Van Meurs, F., & Hof, R.-J. (2013). The effectiveness of foreign-language display 

in advertising for congruent versus incongruent products. Journal of International 

Consumer Marketing, 25(3), 152-165. 

Leclerc, F., Schmitt, B. H., & Dubé-Rioux, L. (1989). Brand name à la française? Oui, but for 

the right product. Advances in Consumer Research, 16, 253-257. 

Leclerc, F., Schmitt, B. H., & Dubé, L. (1994). Foreign branding and its effects on product 

perceptions and attitudes. Journal of Marketing Research, 31(2), 263-270. 

Levin, I.P., Chapman, D.P., & Johnson, R.D. (1988). Confidence in judgments based on 

incomplete information: an investigation using both hypothetical and real gambles. 

Journal of Behavioral Decision Making, 1, 29-41. 

Liu, S. S., & Johnson, K. F. (2005). The automatic country-of-origin effects on brand 



 Theoretisch gestuurd bachelorwerkstuk – Nikki Theuns 

20 
 

judgments. Journal of Advertising, (34)1, 87-97. 

Melnyk, V., Klein, K., & Völckner, F. (2012). The double-edged sword of foreign brand names 

for companies from emerging countries. Journal of Marketing, 76(6), 21-37. 

Peterson, R. A., & Jolibert, A. J. P. (1995). A meta-analysis of country-of-origin effects. 

Journal of International Business Studies, 26(4), 883-900. 

Salciuviene, L., Ghauri, P. N., Streder, R. S., & De Mattos, C. (2010). Do brand names in a 

foreign language lead to different brand perceptions? Journal of Marketing 

Management, 26(11-12), 1037-1056. 

Soto, S. O., Maborec, E. M., & Friedmann, R. (2009). Foreign branding: Examining the 

relationship between language and international brand evaluations. Innovar, 19(35), 

9-18. 

Usunier, J.-C., & Cestre, G. (2007). Product ethnicity: Revisiting the match between products 

and countries. Journal of International Marketing, 15(3), 32-72. 

Van Bezooijen, R. (2002). Aesthetic evaluation of Dutch. Comparisons across dialects, 

accents, and languages. In D. Long & D. R. Preston (Eds.), Handbook of perceptual 

dialectology, Vol. 2 (pp. 13-30). Amsterdam, the Netherlands: Benjamins. 

Verlegh, P. W., & Steenkamp, J.-B. E. M. (1999). A review and meta-analysis of country-of- 

origin research. Journal of Economic Psychology, 20(5), 521-546. 

Verlegh, P. W., Steenkamp, J.-B. E. M., & Meulenberg, M. T. G. (2005). Country-of-origin 

effects in consumer processing of advertising claims. International Journal of 

Research in Marketing, 22(2), 127-139. 

 

 

 

  



 Theoretisch gestuurd bachelorwerkstuk – Nikki Theuns 

21 
 

Bijlagen 

Bijlage 1: advertenties gebruikt in het experiment 

  

Afb. 1. Advertentie hedonistisch product, VT, Franse taal        Afb. 2. Advertentie hedonistisch product, VT, Duitse taal 

 

  

Afb. 3. Advertentie hedonistisch product, COO, Franse taal        Afb. 4. Advertentie hedonistisch product, COO, Duitse taal 
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Afb. 5. Advertentie utilitair product, VT, Franse taal                     Afb. 6. Advertentie utilitair product, VT, Duitse taal 

 

  

Afb. 7. Advertentie utilitair product, COO, Franse taal                 Afb. 8. Advertentie utilitair product, COO, Duitse taal 
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Bijlage 2: vragenlijst pretest 

Deze vragenlijst gaat over acht producten. Zou u de bijbehorende vragen over de 
eigenschappen van een product willen beantwoorden? Het invullen duurt ongeveer 5 tot 10 
minuten. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Product 1: allesreiniger 
 
 Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 
 

Dit product past goed bij Duitsland. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
Product 2: vulpen 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 
 

Dit product past goed bij Duitsland. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
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 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
Product 3: wc-papier 

 
Dit product is… 

 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 

 
Dit product past goed bij Duitsland. 

 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 

 
Product 4: grondverf 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 

 
Dit product past goed bij Duitsland. 

 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
  



 Theoretisch gestuurd bachelorwerkstuk – Nikki Theuns 

25 
 

Dit product past goed bij Frankrijk. 
Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 

 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 

 
Product 5: draadloze speakerset 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 

 
Dit product past goed bij Duitsland. 

 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
Product 6: kristalglazen 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 
 

Dit product past goed bij Duitsland. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
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 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
Product 7: tandenborstel 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 
 

Dit product past goed bij Duitsland. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
Product 8: hangmat 
 

Dit product is… 
 Nuttig    0  0  0  0  0  0  0   Nutteloos 
 Waardevol   0  0  0  0  0  0  0 Waardeloos 
 Gunstig   0  0  0  0  0  0  0  Schadelijk 
 Verstandig    0  0  0  0  0  0  0 Dwaas 
 Aangenaam   0  0  0  0  0  0  0 Onaangenaam 
 Leuk    0  0  0  0  0  0  0 Verschrikkelijk 
 Prettig    0  0  0  0  0  0  0 Onprettig 
 Vrolijk    0  0  0  0  0  0  0 Triest 
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Dit product past goed bij Duitsland. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product past goed bij Frankrijk. 

Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0  Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch mannelijk. 
 Helemaal mee oneens 0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 Dit product is typisch vrouwelijk.  
 Helemaal mee oneens  0  0  0  0  0  0  0 Helemaal mee eens 
 
 
Tot slot willen we u vragen de volgende gegevens in te vullen. 
 
Wat is uw leeftijd?   
___ jaar 
 
Wat is uw geslacht? 
☐ Man 
☐ Vrouw 
 
Wat is uw nationaliteit?  
☐ Nederlands 
☐ Anders, namelijk ______________________________ 
 
Wat is uw moedertaal?  
☐ Nederlands 
☐ Anders, namelijk ______________________________ 
 
Wat is de hoogste schoolopleiding die u heeft voltooid? 
☐ niet voltooid lager onderwijs 
☐ basisschool, (speciaal) lager 

onderwijs 
☐ vmbo-b, basisberoepsgerichte 

leerweg (lbo/lts/huishoudschool) 
☐ vmbo-g/t, gemengde leerweg, 

theoretische leerweg (mavo) 
☐ kmbo, kort mbo (vhbo) 
☐ mbo, beroepsgerichte leerweg 
 
 
 
 
 
 

☐ mbo-plus, voor toegang tot het 
hbo, korte hbo-opleiding (korter 
dan 2 jaar) 

☐ havo, mms 
☐ vwo, atheneum, gymnasium, hbs 
☐ hbo 
 
☐ wo, technische/economische 

hogeschool oude stijl



Bijlage 3: resultaten pretest 

In totaal hebben 30 proefpersonen deelgenomen aan de pretest. Het merendeel van de 

proefpersonen was vrouwelijk (60%). Op één proefpersoon na bezat iedereen de 

Nederlandse nationaliteit. Alle proefpersonen hadden Nederlands als moedertaal. De leeftijd 

(M = 38.23, SD = 18.23) liep van 17 tot 70 jaar. De voltooide opleidingen liepen uiteen van 

basisschool, (speciaal) lager onderwijs tot wo, technische/economische hogeschool oude 

stijl. Het merendeel van de proefpersonen (36,7%) had het vwo, atheneum, gymnasium of 

hbs voltooid.  

De producten uit de pretest werden gemeten aan de hand van acht zevenpunts 

semantische differentialen (‘nuttig’ – ‘nutteloos’, ‘waardevol’ – ‘waardeloos’, ‘gunstig’ – 

‘schadelijk’, ‘verstandig’ – ‘dwaas’, ‘aangenaam’ – ‘onaangenaam’, ‘leuk’ – ‘verschrikkelijk’, 

‘prettig’ – ‘onprettig’, ‘vrolijk’ – ‘triest’) (gebaseerd op Batra en Ahtola, 1990). Daarnaast 

werd aan de hand van vier zevenpunts Likertschalen (‘helemaal mee oneens’ – ‘helemaal 

mee eens’) gemeten of het product goed bij Duitsland past, goed bij Frankrijk past, typisch 

mannelijk is en typisch vrouwelijk is. 

Uit de pretest bleek door middel van een One-sample T-test dat de kristalglazen het 

meest geschikt waren als hedonistisch product: ze werden significant hedonistisch 

beschouwd (t (29) = 3.58, p = .001, M = 3.05, SD = 1.45) en niet significant utilitair (t (29) = 

1.77, p = .088). De kristalglazen werden niet prototypisch Duits (t (29) = .00, p = 1.000) en 

Frans bevonden (t (29) = 1.17, p = .25). Het product werd wel significant een niet-mannelijk 

product gevonden (t (29) = 2.17, p = .038, M = 3.3, SD = 1.77), maar niet significant een 

vrouwelijk product (t (29) = 1.91, p = .066). 

De allesreiniger bleek het meest geschikt te zijn als utilitair product: het werd 

namelijk significant utilitair bevonden (t (29) = 7.04, p < .001, M = 3.04, SD = .75) en niet 

significant hedonistisch (t (29) = 1.07, p = .295). Het werd niet prototypisch Duits (t(29) = .09, 

p = .926) en Frans beschouwd (t (29) = 1.19, p = .245). De allesreiniger werd significant niet-

mannelijk bevonden (t (29) = 5.11, p < .001, M = 2.60, SD = 1.50) en significant  vrouwelijk 

(t(29) = 3.53, p =.001, M = 5.20, SD = 1.86). 
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Bijlage 4: vragenlijst hoofdonderzoek 

Onderzoek naar de kwaliteit van producten 
 
Hieronder krijgt u een conceptversie van een advertentie te zien. De merknamen zijn 
weggelaten om de anonimiteit van de fabrikant te garanderen. Zou u de bijbehorende 
vragen willen invullen? Dit duurt ongeveer 5 minuten. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
[Afbeelding advertentie] 
 
Waarom zouden dit goede kristalglazen zijn? / Waarom zou dit een goede allesreiniger 

zijn? 

Leg a.u.b. zo duidelijk mogelijk uit waar u uw redenering op baseert.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Ik vind deze advertentie... 
 
niet leuk    O   O   O   O   O   O   O  leuk 
saai     O   O   O   O   O   O   O  fascinerend  
niet origineel    O   O   O   O   O   O   O  origineel  
onaantrekkelijk   O   O   O   O   O   O   O  aantrekkelijk 
oninteressant    O   O   O   O   O   O   O  interessant   
 
Ik vind dit product…  
 
van lage kwaliteit    O   O   O   O   O   O   O  van hoge kwaliteit 
onaantrekkelijk   O   O   O   O   O   O   O  aantrekkelijk 
inferieur    O   O   O   O   O   O   O  superieur 
niet leuk    O   O   O   O   O   O   O   leuk 
niet praktisch    O   O   O   O   O   O   O  praktisch 
niet elegant     O   O   O   O   O   O   O  elegant 
slecht     O   O   O   O   O   O   O  goed 
niet stijlvol     O   O   O   O   O   O   O  stijlvol 
niet degelijk     O   O   O   O   O   O   O  degelijk 
negatief    O   O   O   O   O   O   O  positief 
niet nuttig    O   O   O   O   O   O   O  nuttig 
technisch niet hoogstaand   O   O   O   O   O   O   O  technisch hoogstaand 
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slechter dan de meeste merken O   O   O   O   O   O   O  beter dan de meeste 
merken 
 
Het product kopen...  
 
zou ik nooit willen doen   O   O   O   O   O   O   O  zou ik zeker willen doen 
zou ik mijn vrienden niet  O   O   O   O   O   O   O  zou ik mijn vrienden  
aanraden          aanraden  
is echt niets voor mij    O   O   O   O   O   O   O  is echt iets voor mij 
 
        
Hoe schat u Frankrijk/Duitsland in op de volgende aspecten: 
 
design   zeer laag O   O   O   O   O   O   O zeer hoog 
vakmanschap  zeer laag O   O   O   O   O   O   O zeer hoog 
prestige  zeer laag O   O   O   O   O   O   O zeer hoog 
innovativiteit  zeer laag O   O   O   O   O   O   O zeer hoog 
 
Frankrijk/Duitsland in het algemeen: 
 
heb ik een afkeer van   O   O   O   O   O   O   O  houd ik van 
 
De Franse/Duitse taal in het algemeen: 
 
heb ik een afkeer van   O   O   O   O   O   O   O  houd ik van 
 
De producten die in Frankrijk/Duitsland gemaakt worden in  het algemeen: 
  
heb ik een afkeer van   O   O   O   O   O   O   O  houd ik van 
 
Kristalglazen/Allesreiniger die in Frankrijk/Duitsland gefabriceerd worden: 
 
heb ik een afkeer van   O   O   O   O   O   O   O  houd ik van 
 
Sommige producten worden vaak beschreven aan de hand van hun functionele voordelen; 
voorbeelden van deze functionele producten zijn een schroevendraaier en een 
rekenmachine. Andere producten worden vaak beschreven aan de hand van het plezier dat 
het gebruik oplevert; voorbeelden van deze hedonistische producten zijn nagellak en een 
geurtje. 
 
Deze kristalglazen/allesreiniger hebben/heeft veel hedonistische kenmerken. 
 
helemaal mee oneens  O   O   O   O   O   O   O  helemaal mee eens 
 
Deze kristalglazen/allesreiniger hebben/heeft veel functionele kenmerken. 
 
helemaal mee oneens  O   O   O   O   O   O   O  helemaal mee eens 
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Tot slot verzoeken we u om de volgende gegevens in te vullen. 
 
1 Wat is uw leeftijd?   
___ jaar 
 
2 Wat is uw geslacht? 
O man 
O vrouw 
 
3 Wat is uw nationaliteit?  
O Nederlandse 
O anders, namelijk ______________________________ 
 
3 Wat is uw moedertaal?  
O Nederlands 
O anders, namelijk ______________________________ 
 
4 Wat is de hoogste schoolopleiding die u heeft voltooid? 
O niet voltooid lager onderwijs 
O basisschool, (speciaal) lager onderwijs 
O vmbo-b, basisberoepsgerichte leerweg (lbo/lts/huishoudschool) 
O vmbo-g/t, gemengde leerweg, theoretische leerweg (mavo) 
O kmbo, kort mbo (vhbo) 
O mbo, beroepsgerichte leerweg 
O mbo-plus, voor toegang tot het hbo, korte hbo-opleiding (korter dan 2 jaar) 
O havo, mms 
O vwo, atheneum, gymnasium, hbs 
O hbo 
O universiteit, technische/economische hogeschool oude stijl 
 
5 Bent u momenteel… 
 O student 
 O  geen student 
 
 

 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. 
 


