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1. Inleiding 

Door de toenemende globalisering zijn er steeds meer bedrijven actief in meerdere landen en 

soms zelfs op meerdere continenten. Om in meerdere landen en continenten, die onderling 

verschillen in cultuur, succesvol te zijn, moet een bedrijf een goede internationale 

marketingstrategie bedenken. De Oostenrijkse wetenschapper Apfelthaler zegt daarover het 

volgende: “Vereinzelt gibt es natürlich globale Produkte, aber es gibt keine globalen 

Menschen“ (2002: p. 160). Apfelthaler beweert dat een consument niet alleen koopt wat hij 

mooi vindt of wat hij nodig heeft, maar ook wat vanuit de cultuur als ‘geaccepteerd’ wordt 

beschouwd. Door zo’n ‘geaccepteerd’ product te kopen, hoopt een consument waardering te 

krijgen van mensen uit dezelfde cultuur. Een multinational is er dus bij gebaat er voor te 

zorgen dat haar producten geaccepteerd worden door elk van de culturen in de landen waar zij 

gevestigd is. Volgens Apfelthaler kan men dit bereiken door de marketingstrategieën af te 

stemmen op de cultuur van het land waarin men het product wil verkopen.  

Dit geldt eveneens voor de auto‐industrie. Aangezien er wereldwijd steeds minder 

productdifferentiatie plaatsvindt, is het noodzakelijk voor autofabrikanten om zich op andere 

niveaus te onderscheiden van de concurrentie. Dit kan met name met behulp van reclame 

bewerkstelligd worden.  

Naar aanleiding van het interessante onderzoek van De Haan naar reclames van Franse en 

Duitse automerken (zie hoofdstuk 2) en de actualiteit van interculturele marketing, besloot ik 

nader onderzoek te doen naar culturele differentiatie in autoadvertenties. De Haan heeft zich 

met name toegelegd op de teksten in de advertenties. Mijn doelstelling is om vooral te kijken 

naar het beeld in de autoadvertenties en naar de relatie tussen de tekst en het beeld en het 

bestuderen van de manieren waarop er in advertenties wordt omgegaan met culturele 

verschillen. Dit doe ik door gebruik te maken van de semiotiek (en afgeleiden daarvan), 

oftewel de leer der tekens, omdat zowel tekst als beeld kunnen worden opgevat als teken. Deze 

materie vormt eveneens een uitdaging. De semiotiek is een complexe theorie, die bij uitstek de 

interpretatiegevoeligheid van een echte geesteswetenschap laat zien. Mijn doelstelling is 

daarom dan ook, naast het analyseren van de autoadvertenties op culturele differentiatie, een 

helder overzicht te geven van deze interessante leer. Hierbij streef ik niet naar volledigheid in 

het weergeven van alles wat er ooit over gepubliceerd is, maar des te meer naar 

toegankelijkheid en toepasbaarheid van deze theorie voor mijn vraagstelling (zie hoofdstuk 3).  

Voordat ik overga tot analyse van de advertenties, zet ik eerst in hoofdstuk 2 de theorie uiteen. 

In hoofdstuk 3 bespreek ik de opzet van het onderzoek en de samenstelling van het corpus. In 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hoofdstuk 4 laat ik zien welke methode ik hanteer bij het uitvoeren van de analyses om zo tot 

beantwoording van mijn onderzoeksvragen te komen. In hoofdstuk 5 komen de analyses 

uitvoerig aan de orde. In hoofdstuk 6 bespreek ik de resultaten en tenslotte komen 

achtereenvolgens de conclusie en discussie in hoofdstuk 7 aan bod. 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2. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader bespreek ik allereerst het onderzoek van De Haan (2008). Daarna 

volgen de theorieën die van belang zijn voor mijn onderzoek naar culturele differentiatie in 

autoadvertenties. 

2.1 Onderzoek De Haan 

De Haan heeft in het kader van het Masterprogramma Interculturele Communicatie een 

interessant werkstuk geschreven (Universiteit van Utrecht, 2008) met als studieobject 

reclames van Franse en Duitse automerken. Een manier om als autofabrikant onderscheidend 

te zijn volgens De Haan, is door de herkomst van een merk te benadrukken in reclame (2008: 

p. 3). Duitse auto’s zouden luxe en bovenal degelijk zijn en bij Franse automerken gaat het 

meer om het design. Om te onderzoeken of dit zich op deze manier manifesteert in de 

reclames en of er andere culturele eigenschappen of specifieke kenmerken van reclamestijlen 

van het land van herkomst worden gepresenteerd, heeft De Haan 168 tijdschriftadvertenties 

verzameld: 84 advertenties verzamelde hij van vijf Duitse automerken (resp. Audi, BMW, 

Mercedes‐Benz, Opel en Volkswagen) en 84 van drie Franse automerken (resp. Citroën, 

Peugeot, Renault). De reclames zijn afkomstig uit de periode januari 2004 tot mei 2007. 

Hieronder volgt een samenvatting van zijn onderzoek: 

De probleemstellingen en de daarbij horende deelvragen die De Haan heeft opgezet bij dit 

onderzoek zijn als volgt (De Haan 2008: p. 20): 

- In hoeverre verschillen advertenties van Franse en Duitse automerken uitgebracht in 

Nederland? 

- Zijn de gevonden verschillen te herleiden tot de prijsklasse? 

- Zijn de gevonden verschillen te herleiden tot specifieke merken? 

- Zijn de gevonden verschillen te herleiden tot specifieke kenmerken van de 

respectievelijke Franse, Duitse of Nederlandse reclamestijl? 

- Zijn de gevonden verschillen te herleiden tot specifieke kenmerken van de 

respectievelijke Franse, Duitse of Nederlandse cultuur? 

 

De hypothese van De Haan was dat de advertenties van de merken uit Frankrijk en Duitsland 

aanzienlijk verschillend zouden zijn. Om dit te toetsen heeft De Haan gebruik gemaakt van de 

theorie van Bolten (1996) en Janich (2001). Aan de hand van deze theorieën heeft de Haan de 

teksten uit de advertenties opgedeeld; hij heeft gekeken naar de niveaus die Bolten (1996) 

onderscheidt en hij heeft vervolgens de advertenties geanalyseerd aan de hand van de  



SEMIOTIEK IN RECLAME    Emilie van der Ven 

  6 
 

Bausteine van Janich (2001). Als aanvulling daar op heeft hij de waarden zoals opgesteld door 

Wehner (1996) en Bolten (1996) gebruikt. De gevonden verschillen tussen de Duitse en Franse 

advertenties heeft hij vervolgens geïllustreerd aan de hand van korte semiotische analyses 

zoals beschreven door Floch (2003). Ten slotte heeft hij de opgespoorde verschillen vergeleken 

met de karakteriseringen die De Mooij (1997) geeft van de reclamestijlen van Nederland, 

Duitsland en Frankrijk (De Haan 2008: p. 20). 

De Haan concludeert (2008: p. 54) dat er op basis van het verrichte onderzoek inderdaad 

verschillen aan het licht zijn gekomen. Hij heeft dit schematisch in een tabel uiteengezet 

(2008: p. 53). De aanduiding [*] betekent dat de gevonden verschillen zowel evident zijn voor 

het land (Frankrijk of Duitsland) als in de prijsklassen laag en midden en dus niet in het 

hogere prijssegment worden aangetroffen. In paragraaf 3.2 staan de criteria voor de indeling 

qua prijsklassen. 

Frans  Duits 

beschrijven van het uiterlijk  demonstreren van de gebruiksmogelijkheden 

noemen van externe eigenschappen 
benadrukken van bepaalde 
gebruiksmogelijkheden 

citeren van testuitkomsten  niet of in detail laten zien van de auto 

wijzen op kwaliteitscontrole    

citeren van autoriteiten    

extra's *    

prijs noemen *    

auto stilstaand op abstracte/geen achtergrond*    

gebruik van tekeningen/ strips *    

Tabel 1: gevonden significante verschillen van Franse en Duitse automerken (De Haan 2008: p. 53). 

De volgende variabelen zijn significant verschillend bij advertenties van Franse merken ten 

opzichte van de Duitse advertenties: 

- Het beschrijven van het uiterlijk; 

- Het noemen van externe eigenschappen; 

- Het citeren van testuitkomsten; 

- Het wijzen op kwaliteitscontrole; 

- Het citeren van autoriteiten; 

- Het citeren/aan het woord laten van vaktechnische autoriteiten. 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De volgende variabelen zijn significant verschillend bij advertenties van Duitse merken: 

- Het demonstreren van de gebruiksmogelijkheden; 

- Het benadrukken van bepaalde gebruiksmogelijkheden; 

- De manier waarop de auto is afgebeeld; het niet of in detail laten zien van de auto. 

 

De volgende variabelen zijn zowel significant verschillend bij advertenties van de Franse 

merken als bij de lage en middenklasse, dat wil zeggen dat deze variabelen voornamelijk bij de 

Franse merken voorkomen en daarnaast duidelijk verschillend zijn in hun spreiding over de 

prijsklassen. Zij komen namelijk het meest in de lage‐ en middenprijsklassen voor. 

- Het opnoemen van extra’s (gebeurt met name in de lage + middenklasse); 

- Het noemen van de prijs (gebeurt met name in de lage + middenklasse); 

- De manier waarop de auto is afgebeeld: het stilstaand op een abstracte of geen 

achtergrond laten zien van de auto (gebeurt met name in de lage klasse); 

- Het gebruik van tekeningen/strips (gebeurt met name in de lage klasse). 

 

En de volgende variabelen bleken niet significant verschillend voor één van de landen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Het beschrijven van manier(en) gebruik; 

- Het noemen van gebruikssituatie(s); 

- Het noemen van verkoopvoorwaarden. 

 

De Haan stipt aan dat bepaalde kenmerken van zijn analyse niet overeenkomen met die van 

De Mooij (1997), noch met die van Wehner (1996). Hij merkt op dat dit verschillende oorzaken 

kan hebben (2008: p. 52): Wehner heeft bijvoorbeeld alleen maar gebruik gemaakt van Duitse 

advertenties en De Mooij heeft advertenties geanalyseerd van verschillende producten en uit 

verschillende landen terwijl De Haan enkel heeft gekeken naar autoadvertenties voor de 

Nederlandse markt. De Haan geeft aan het om die reden juist bijzonder te vinden dat er wel 

degelijk bepaalde kenmerken zijn terug te vinden, die wel overeenkomen en dus specifiek zijn 

voor een bepaald land (2008: p. 52). 

Design blijkt in beide culturen gebruikt te worden in reclame. Er is echter in de Franse reclame 

meer aandacht voor esthetiek/schoonheid dan in Duitse reclame (De Haan 2008: p. 49). Dit 

komt overeen met de verwachtingen op basis van De Mooij (1997).  

De Haan heeft wel degelijk evidente verschillen gevonden, maar deze verschillen bleken 

uiteindelijk toch moeilijk om te zetten naar harde feiten over het verschil in adverteren tussen 

de verschillende culturen. Daarnaast waren het semiotisch theoretisch gedeelte van de scriptie 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en de semiotische analyses van de advertenties erg summier. Ze waren vooral bedoeld als 

illustratie van de kwantitatieve analyse. Bovendien is het moeilijk vast te stellen bij of het nu 

om een cultureel aangepaste advertentie gaat of om een onaangepaste advertentie. Met andere 

woorden: hebben we te maken met een Nederlandse of een, vanuit het Frans of Duits, 

vertaalde advertentie? De Haan zegt daar het volgende over: “De verschillende advertenties die 

ik heb verzameld zijn deels speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt en deels adaptaties 

van het moederbedrijf. Hoewel dit zeker relevante informatie is, had ik niet van alle merken 

deze gegevens” (2008: p. 21). De sterke punten van De Haan zijn dat hij wel degelijk verschillen 

heeft aangetroffen in de reclamestijl, maar hij heeft dit niet in relatie tot de semiotiek gedaan. 

In mijn onderzoek besteed ik ruime aandacht aan de semiotiek en illustreer ik de semiotiek in 

de vorm van analyses van enkele advertenties. 

2.2 Inleiding op de semiotiek 

Semiotiek wordt gezien als de leer der tekens, of beter gezegd: de leer van het proces van 

betekenen. “Het object van de semiotiek is het oprijzen van de betekenis” (Parret 1991: p. 13). 

Het gaat de semiotiek vooral om de ‘bedoeling’ van het discours, niet om de intentie van de 

maker, evenmin om andere contextuele zaken (Laeven 2006: p.7). “De semiotiek stelt dat 

betekenissystemen (zoals de natuurlijke taal er één is) bemiddelen tussen het 

kennend/voelend subject en de objectieve wereld” (Parret 1991: p. 3‐17). Het analyseobject van 

de semiotiek is daarmee de betekenisvormgeving. Deze term heeft betrekking op de kern van 

het betekenisproces, namelijk het ‘verschil’ “[…] dat wil zeggen: de productie en het feitelijk in 

de greep krijgen van de onderscheidgevende verschillen” (Maas en Smeets 1999: p. 3). Het 

object is een geheel van vormgeving van de betekenis. Het doel van de semiotiek is dan ook 

het beschrijven van betekenisvormgeving (Bakker 1999: p. 8) Het legt de nadruk op het 

verklaren van de wereld van de tekst (Bakker 1999: p. 11). Claes (1991) stelt dat volgens Greimas 

betekenis niet iets is dat vooraf gegeven is, maar iets dat ontstaat als gevolg van 

betekenisgeving. Betekenis, vervolgt Claes, ontstaat op basis van overeenkomst en verschil.   

Semiotiek is belangrijk omdat het ons kan helpen de realiteit niet voor lief te nemen als iets 

dat objectief is en onafhankelijk bestaat van de menselijke interpretatie. Het leert ons dat de 

realiteit een systeem van tekens is. Het bestuderen van de semiotiek kan ons helpen bewust te 

worden van een realiteit als constructie en van de rollen die wij zelf en anderen spelen in het 

construeren van die realiteit. Betekenis is niet iets wat wordt overgebracht op ons; we creëren 

het actief volgens een complexe interactie van codes of conventies waarvan we ons normaal 

niet bewust zijn. We leren van semiotiek dat we in een wereld leven van tekens en we kunnen 

alleen tot begrip van iets komen door middel van tekens en de codes waarin ze georganiseerd 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zijn. “Door de studie van de semiotiek worden we ons bewust van het feit dat deze tekens en 

codes normaal gesproken transparant zijn en onze taak verhullen om ze te lezen. We moeten 

leren inzien dat in een wereld van steeds meer visuele tekens zelfs de meest realistische tekens 

niet zijn wat ze lijken te zijn. De studie van tekens is de studie van de constructie en behoud 

van realiteit” (website Chandler: aber.ac.uk; geraadpleegd 28 juni 2008). 

Volgens Lukken en Maas houdt de hedendaagse semiotiek zich niet bezig met zoeken naar de 

betekenis, maar doet zij voorstellen voor zinvolle betekenisverlening aan concrete objecten 

(Lukken en Maas 1999: p. 3). Deze semiotiek is geïnspireerd op de Parijse School van Greimas 

en sinds eind jaren zestig in beweging (1999: p. 6). De semiotiek is de wetenschap die zich 

bezighoudt met allerlei soorten verbale en niet verbale tekens. “Mensen maken gebaren, zij 

bewegen zich, hebben hun mimiek. Ze bouwen, tekenen, zingen, musiceren, dansen 

enzovoort. En in al deze activiteiten is er sprake van tekens en het produceren van betekenis.”  

2.3 De semiotiek van Greimas 

De semiotiek van de Litouwse linguïst Algirdas Julien Greimas (1917‐1992) is beïnvloed door de 

Zwitserse taalwetenschapper Ferdinand de Saussure (1857‐1913) en door de Deense linguïst 

Louis Hjelmslev (1899‐1965). De structuralistische semiotiek van Greimas onderscheidt zich 

van de moderne semiotische theorieën (zie latere paragrafen in dit hoofdstuk) door het 

formele karakter; het heeft als object van analyse de betekenisvormgeving, namelijk de wijze 

waarop de betekenis in concrete objecten tot stand komt. Het is erop gericht het object zelf tot 

spreken te brengen. Zij construeert een metataal (een taal over de taal) die doordringt in 

betekenislagen van het object die niet direct waarneembaar zijn (Lukken en Maas 1999: p. 9). 

“Dit speelt zich niet af op het onmiddellijk waarneembare niveau van de tekst. Het gaat haar 

niet om het object zoals dit met het blote oog wordt waargenomen: het zogenaamde 

manifestatieniveau. De semiotische analysepraktijk gaat ervan uit dat de betekenisvormgeving 

niet onmiddellijk in de tekens is waar te nemen en te vatten. De betekenisvormgeving moet 

daarentegen door lezer, kijker en hoorder worden geconstrueerd, waarbij de semiotische 

metataal hem behulpzaam is” (Lukken en Maas 1999: p. 13). De metataal staat volledig in 

dienst van haar objecten die worden gevormd door talloze betekenisgehelen. “Daarbij gaat het 

zowel om tekstuele als niet tekstuele objecten, om literatuur, maar ook om schilderijen, films, 

stripverhalen, muziek, rituelen, enzovoort” (Lukken en Maas 2006: p. 196). De metataal is erop 

gericht om aan het licht te brengen langs welke lijnen en met welke mechanismen de 

betekenis vorm krijgt.  

Volgens Greimas wordt de betekenis aan de mensen opgedrongen: de manier waarop het 

kennend/voelend subject de werkelijkheid buiten zich waarneemt en interpreteert, wordt 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volledig bepaald door de structuur en de eigenschappen van de betekenissystemen zelf, 

waaronder de natuurlijke talen en de gebaren‐ en lichaamstalen vallen (Parret 1991: p. 3). 

Daarnaast gaat Greimas uit van een streng structuralistisch standpunt dat stelt dat de 

betekenis onafhankelijk van de context bestaat en functioneert en als het ware ‘berekend’ kan 

worden vanuit de mogelijkheden van een vooraf gegeven systeem (1991: p. 5). Greimas 

beschouwt de semiotiek als de wetenschap van de betekenis. Hij bedoelt hiermee dat de 

semiotiek zich niet moet toespitsen op de zichtbare tekens zoals die in de ons omringende 

wereld kunnen worden waargenomen. De semiotiek moet door deze oppervlakte heen nagaan 

hoe de betekenis, los van de tekens, is georganiseerd. Belangrijke aspecten van de 

betekenisorganisatie komen nooit expliciet aan de oppervlakte, en moeten als het ware door 

de semioticus in de diepte worden geprojecteerd (1991: p. 5). 

Parret vervolgt met het feit dat volgens Greimas het communicatieproces niets aan de 

betekenis toevoegt. De communicatie is namelijk accidenteel. De betekenis wordt a posteriori 

vertaald wanneer gebruikers van de semiotische systemen met elkaar communiceren. De 

semiotiek heeft tot doel de vorm van de betekenisinhoud te bestuderen en in kaart te brengen 

(1991: p. 6). De semiotiek beweegt zich steeds op het niveau van de immanentie, de 

bestaanswijzen van tekens en tekenstructuren in een als afgesloten geldend systeem (Laeven 

2006: p. 10). De vorm van de betekenisinhoud is onafhankelijk van de buitenwereld en van de 

mentale wereld van de sprekers: ze is immanent (in zichzelf besloten) aan het semiotisch 

object (Parret 1991: p. 6). Het begrippenapparaat is er voor om de lezers te helpen bij het 

blootleggen van de betekenis die schuilgaat in het object zelf. In de semiotische analyse heeft 

het object het dus zelf voor het zeggen (Bakker 1999, p. 198).  

De (formele) semiotiek van Greimas heeft als doel betekenisvolle gebeurtenissen te verklaren 

en zelfs te voorspellen. De betekenisvormgeving verwerft haar dynamiek op grond van het feit 

dat het betekenisuniversum zichzelf voortdurend overstijgt of transcendeert: betekenis kan 

steeds opnieuw worden opgenomen in een nieuwe transpositie, interpretatie, verklaring, 

parafrase of commentaar. Betekenisgeving is oneindig: het is nooit afgerond (Parret 1991: p. 8). 

Greimas kenschetste de betekenisproductie als een generatief parcours. De betekenis, zo stelt 

hij, wordt gegenereerd vanuit een diepte die zich niet noodzakelijk aan de waarneembare 

oppervlakte van het discours openbaart.  

Greimas stelde een beschrijvingsmodel op, bestaande uit drie niveaus in de organisatie van de 

betekenisvormgeving (Lukken en Maas 2006: p. 203‐204): 

1.  Het niveau van de manifestatie:  

2. Het niveau van de discursieve structuren; 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3. Het niveau van de semio‐narratieve structuren: 

3a. diepteniveau 

  3b. oppervlakteniveau    

 

Het diepteniveau bestaat niet uit los van elkaar staande elementen, maar deze hebben een 

relationeel karakter. Betekenistermen zijn door overeenkomsten en verschillen met elkaar 

verbonden, omdat het uitgangspunt van de semiotiek is dat betekenis ontstaat door verschil, 

wat impliceert dat betekenis naar voren komt als gevolg van ontkenning (Laeven 2006: p. 15). 

“Men moet zich er rekenschap van geven dat de weg van /wit/ naar /zwart/ en van /zwart/ 

naar /wit/ altijd via de ontkenning gaat en niet rechtstreeks” (Lukken en Maas 2006: p. 223).

 

Wanneer een teken tegenover iets anders staat, krijgt het betekenis. De fundamentele 

structuur die hier aan ten grondslag ligt, is het zogenaamde semiotische vierkant (Claes 1991: 

p. 22). Met dit vierkant (zie afbeelding 1) formuleerde Greimas een logisch instrument dat de 

betekenisvormgeving van de dieptestructuur van een tekst analyseert. Alle termen in het 

semiotisch vierkant zijn verbonden met elkaar door drie relaties, te weten: contrariëteit, 

contradictie en implicatie.  

Afbeelding 1: Het semiotisch vierkant van Greimas (Claes 1991: p. 22).    

 

De pijlen met zwarte schuine stippellijn geven de contradicties (tegenstrijdigheden) aan. De 

horizontale pijlen met zwarte onderbroken lijn geven de contrariëteit (tegengesteldheid) aan. 

De verticale rode pijlen geven implicaties (veronderstellingen) aan. De weg van a naar b en van 

b naar a gaat altijd via ontkenning en niet rechtstreeks. Bijvoorbeeld: niet‐zwart vooronderstelt 

wit en niet‐wit vooronderstelt zwart. Dit is het geval wanneer je te maken hebt met vier 

termen (Claes 1991: 21). Wanneer dit niet expliciet in het discours is gemanifesteerd, kan dit via 

implicatie tot stand komen. 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Op het dynamische syntactische diepteniveau worden op het model operaties uitgevoerd. Er 

zijn twee operaties mogelijk (Claes 1991: p. 23): 

‐ De contradictieoperatie: dit bestaat in het ontkennen van een term en het bevestigen van de 

contradictorische term; 

‐ Presuppositieoperatie: dit bestaat in de overgang van de implicerende naar de geïmpliceerde 

term. 

Deze termen kunnen in het model worden ingevuld. 

 

Het oppervlakteniveau bezit een semantische component met een vermenselijkt karakter. In 

de terminologie van Greimas zijn dit actanten. Dit is niet hetzelfde als personages, maar wel de 

types die zij vertegenwoordigen (Claes 1991: p. 24). Zij lijken op mensen die kwaliteiten hebben 

en handelingen verrichten. Actanten zijn: de opdrachtgever, tegenstander, subject en de 

helper. De term actant kan verwijzen naar mensen, dingen of concepten; alles wat in een zin 

een actieve of passieve rol speelt. “In de syntactische component van de oppervlaktestructuur 

verschijnen de operaties uit de dieptestructuren als handelingen van de actanten. De 

handelingen worden voorgesteld als narratieve zinnen met een actant (als handelende entiteit)  

en een functie (handelend proces)” (Claes 1991: p. 24). De handelingen die worden uitgevoerd 

worden omschreven als transformaties van een relatie tussen subject en een object (Bakker 

1999: p.4). 

 

Actanten bezitten de competenties om acties uit te voeren, en dit vermogen is modaal (Parret 

1991: p. 16). Er zijn vijf modaliteiten te onderscheiden: willen, kunnen, weten (te), moeten en 

geloven (Lukken en Maas 2006: p. 215). 

 

Teksten worden gezien als complexe tekens. De houding ten opzichte van die tekens wordt 

door culturen bepaald, zijnde connotatieve metasemiotische interpretaties. Teksten hebben 

hun eigen waarheidsmarkeringen die hun interpretaties begrenst. Ons subject van enunciatie 

(het proces van vertellen) is heden ten dage de productie van ‘werkelijke’ betekenis (Perron 

1989). 

 

Kok Escalle (1999) brengt het gedachtegoed van Greimas in de praktijk in haar artikel Een 

semiotische lezing van brieven: de Dreyfus‐affaire in de correspondentie van de Franse 

diplomatieke dienst. Haar semiotisch object in dit artikel is het geheel van de verhalen van de 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Franse diplomaten over de reacties in Nederland op de Dreyfus1‐affaire om zo te illustreren hoe 

er kan worden omgegaan met essentiële begrippen afkomstig van Greimas. Zij situeert cultuur 

als semiotisch object. “Om de plaats en de rol van het subject als culturele actant te analyseren 

reikt de semiotiek ons als gereedschap de problematiek van de enunciatie en de theorie van de 

modaliteiten aan. Bij de ontleding van culturele teksten is de thymische dimensie, die op de 

gevoelens betrekking heeft en de gedragingen markeert, van wezenlijk belang” (Kok Escalle 

1999: p. 112). “De modaliteiten specificeren de wederzijdse relaties tussen subject, object en 

andere actanten” (Laeven 2006: p. 13). De competentie van de woordvoerder (de diplomaat die 

in Nederland is gestationeerd) in de Dreyfus‐affaire is gekleurd door het thymische (op de 

gevoelens betrekkend) en het epistemische (op kennis betrekkend) /geloven te zijn/2. Zijn 

object van weten is het product van interpretatief handelen (1999: p. 114). De conclusie in de 

Dreyfus‐affaire is dat er wederzijds interpretatief gehandeld is. De correspondentie blijkt een 

beoordelingstekst “[…] waarin de enunciator zich een competentie toe‐eigent waarvoor hij zich 

betrekt op een weten dat buiten de onderhavige performantie staat en dat verwijst naar zeer 

algemene kwaliteiten van ‘zijn’ en ‘schijnen’.” De diplomaten in de Dreyfus‐affaire hebben zich 

als rechter opgesteld en daarbij zijn zij uitgegaan van hun eigen overtuigingen waarbij dus een 

/geloven/, /geloven (te) moeten doen/ en een /geloven (te) moeten zijn een grote rol speelde. 

In het artikel van Kok Escalle (1999) komt duidelijk naar voren hoe het begrippenapparaat van 

Greimas in praktijk kan worden gebracht. Er wordt met name op verhelderende wijze 

aandacht besteed aan de modaliteiten. Eveneens maakt dit onderzoek, en de weergave van de 

theorie van Greimas, duidelijk dat het semiotisch instrumentarium van Greimas een 

gecompliceerde methode is om in praktijk te brengen. Ik laat deze methodologie achterwege 

bij het uitvoeren van mijn onderzoek gezien de omvang van het te analyseren corpus en de 

culturele elementen die ik door te analyseren boven water wil krijgen. Bovenstaande inleiding 

                                                        

1 De Dreyfus‐affaire is een schandaal dat draaide om de valse veroordeling van de joods‐Franse officier 

Alfred Dreyfus (1859‐1935). Dreyfus werd er onterecht van beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. 

Dreyfus' veroordeling op 15 oktober 1894 bleek achteraf gebaseerd op valse verklaringen en op 

documenten die door de werkelijke spion – Esterhazy (Marie‐Charles‐Ferdinand Walsin‐Esterhazy) – 

geformuleerd waren (op grond hiervan meende men dat hij een spion zou zijn voor Duitsland). De 

affaire nam de politiek in Frankrijk voor lange tijd in beslag. Niet alleen omdat er sprake was van 

antisemitisme tegen de vele joden in het Franse leger, maar ook omdat er ontevredenheid uit sprak over 

het Franse politieke regime (www.wikipedia.nl; geraadpleegd 28 augustus).  

 
2 Het is gebruikelijk om concepten die niet als zodanig in de tekst voorkomen (hier: de modaliteiten) , 
tussen /…/ te plaatsen (EvdV). 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is wel degelijk belangrijk als kader voor onderstaande concretere besprekingen van 

semiotische theorieën. 

2.4 Semiotiek in reclame – Gautheron‐Boutchatsky & Kok Escalle 

Als men vanuit de semiotiek naar reclames kijkt, wordt er vooral naar de betekenis van 

datgene wat afgebeeld wordt gekeken, stellen Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle in hun 

artikel Publicité et valorisation identitaire au sein de la mondialisation (2004). Semiotiek is de 

leer van de tekens die analyseert hoe de structuur van tekens in relatie tot elkaar staan. Achter 

iedere reclame zit een diepere gedachte en betekenis van het afgebeelde. Welke betekenis men 

aan een afbeelding geeft is cultuurafhankelijk. Bepaalde reclames zullen dan ook niet of 

verkeerd begrepen worden zodra zij zonder aanpassingen in een andere cultuur toegepast 

worden.  

Er zijn twee tendensen te onderscheiden in reclames: een lokaliseringstendens en een 

globaliseringstendens (Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle 2004). De reclames die 

voortkomen uit een lokaliseringstendens hebben een eigen identiteit en uitstraling. Deze 

reclames creëren een eigen identiteit en willen daarmee een speciale doelgroep aanspreken om 

zich als merk in reclame op deze manier te onderscheiden van de rest van de wereld. Het 

product wordt aangeprijsd door te laten zien dat het uniek is en daarom kwaliteit heeft en dat 

ook uitstraalt. De reclameadvertenties die een globaliseringstendens tot uiting brengen, 

komen vaak van grote internationale bedrijven die in verschillende landen publiceren. Dit 

soort advertenties zijn vaak zo gemaakt dat ze niet verwijzen naar een bepaalde cultuur, zodat 

ze toepasbaar zijn in meerdere landen. Beide soorten reclames kun je analyseren door middel 

van de semiotische benadering om zodoende hun betekenis te achterhalen. 

In veel advertenties is er sprake van de representatie van andersheid en vaak komt dit tot 

uiting door culturele verschillen in representatie en bijvoorbeeld interpretatie van tekst en/of 

beeld. Bij het opsporen van culturele verschillen in advertenties kan het nuttig zijn te 

bestuderen hoe ‘de ander’ wordt gerepresenteerd. Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle 

(2004) noemen drie manieren over hoe er in reclameadvertenties om gegaan kan worden met 

cultuurverschillen:  

1. Opheffing of samenvoeging van de verschillen; de culturele verschillen worden 

opgeheven of samengevoegd en er wordt een reclame gecreëerd met een universeel 

karakter. Dit kan geschieden door het proclameren van een globale cultuur of door 

elementen uit verschillende culturen samen te voegen. 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2. Aanpassing of terugwinning van de verschillen; dit gebeurt op basis van compromissen, 

bijvoorbeeld een vrouw als deel van een groep. De bestaande culturele verschillen 

worden geherintroduceerd. Er ontstaan nieuwe opposities en een cultuur wordt 

gebruikt om nieuwe werelden te creëren. 

3. Bevestiging door impliciete afwijzing of verwerping van de ander (of het andere).  Er 

wordt gebruik gemaakt van het verschil tussen culturen, door (impliciete) afwijzing 

van ‘de ander’. 

Culturele representaties spelen een belangrijke rol bij het maken van reclame en hebben grote 

invloed op de geadresseerden. De inhoud van een reclame komt voort uit het culturele 

reservoir van een cultuur; niet alleen uit taal en literatuur, maar ook uit kunst, geschiedenis en 

religie. De stereotypen die vaak worden weergegeven in reclame, bevatten karakteristieken die 

voortkomen uit een bepaalde cultuur en die karakteristieken kunnen als materiaal gebruikt 

worden om een cultuur beter te leren begrijpen, stellen Gautheron‐Boutchatsky en Kok 

Escalle. Het is belangrijk op te merken dat reclame geen directe afspiegeling is van een cultuur, 

maar reclames zijn wel gecreëerd aan de hand van culturele elementen en culturele waarden. 

Mediatie (bemiddeling voor het begrijpen van een cultuur) kan binnen reclame gebruikt 

worden wanneer er sprake is van een conflict dat ontstaan is door verschillen in culturele 

representatie. Culturele representaties zijn vaak impliciet en verborgen en daarom moeten ze 

eerst geëxpliciteerd worden. Het doel van mediatie in reclames is een bewustzijn creëren van 

de representatieschema’s wat begrip en herkenning van ‘de ander’ vergemakkelijkt 

(Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle 2004). Reclame als mediator kan interessant zijn, 

omdat reclame dus gezien kan worden als een onderdeel van een cultuur. Er zijn namelijk in 

de meeste reclames cultuurspecifieke elementen aanwezig. Reclame als mediator in het 

onderwijs kan bijvoorbeeld plaatsvinden door advertenties te laten zien om een andere cultuur 

te tonen en te analyseren hoe de reclame is geconstrueerd door middel van expliciteren van 

betekenis die impliciet gebleven is. Het is interessant om dan aan te geven welke verschillen er 

tussen culturen zijn, maar met de waarschuwing erbij dat een reclame vaak bestaat uit 

stereotyperingen en daarom het dus niet als representatie kan gelden van een cultuur.  

Identiteit wordt door het beeld van ‘de ander’ bepaald volgens de auteurs. Gautheron‐

Boutchatsky en Kok Escalle zeggen hierover: “While the representation of the Other forms part 

of the development of individuality, advertising makes frequent use of representations of 

otherness” (2003: p. 158). Zarate (2003: p. 165) stelt: “Representations of the Other refer back to 

the identity of the group that produces them”. Er zijn nog vele andere opvattingen over 

identiteitsconstructie maar ik beperk me, in dit onderzoek, tot bovenstaand uitgangspunt. 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Door middel van mediatie kan je mensen bewust maken van het impliciete en het culturele 

aan een reclame. Op deze manier wordt er wederzijds begrip en herkenning gecreëerd door 

expliciet te maken wat impliciet is. In reclame wordt veel gebruik gemaakt van weergave van 

‘de ander’, terwijl de weergave van ‘de ander’  juist onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling 

van individualiteit. Representatie van ‘de ander’ bevredigt de behoefte van individuen om te 

behoren tot een groep omdat ze terug slaan op de identiteit van de groep. Reclame is dus 

eveneens een onderdeel van identiteitsconstructie. Zowel individuele als collectieve 

identiteiten worden geconstrueerd in reclames. De auteurs stellen dat je door de 

reclameboodschap te analyseren, ontdekt hoe die identiteitsprocessen geconstrueerd zijn. 

Reclame is dus geen representatie van een cultuur, maar wel kun je door middel van reclames 

verschillen aanwijzen in de verschillende culturen en daarom is mediatie een uitstekend 

didactisch middel om wederzijds begrip en bewustwording te bewerkstelligen. In het artikel 

Representations of the concept of otherness in advertising and cultural mediation (2003) is het 

doel van Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle te beschrijven welke processen betrokken zijn 

bij het gebruik van reclamedocumenten bij het uitdrukken van een beeld van ‘de ander’ om het 

vreemde te onderstrepen. De auteurs beweren dat de representatie van ‘de ander’ onderdeel 

vormt van de ontwikkeling van individualiteit, terwijl reclame ook dikwijls gebruik maakt van 

de representatie van ‘anders zijn’. Representaties van ‘de ander’ wijzen terug naar de identiteit 

van de groep die ze produceert;  ze bevredigen de behoefte van individuen om tot een groep te 

behoren. Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle (2003) stellen een algemene regel, namelijk 

dat er een duidelijke voorkeur is voor wat iemand herkent als bekend en er is minder 

waardering voor datgene wat men als vreemd interpreteert (Gautheron‐Boutchatsky en Kok 

Escalle 2003: p. 160‐161). Het bekende wordt hoger gewaardeerd dan het vreemde. Reclame die 

afkomstig is uit een ander land dan het moederland wordt niet herkend als zijnde bekend, 

maar wordt dus geïnterpreteerd als vreemd, zo stellen de auteurs. Deze stelling is nog niet 

nader onderzocht door andere wetenschappers, maar wellicht is dit een erg interessant 

aanknopingspunt om verder te onderzoeken. 

Dit artikel is zeer relevant voor mijn onderzoek omdat er drie manieren worden geformuleerd 

van omgaan met cultuurverschillen in advertenties. Daarnaast wordt hier het ‘bekende’ 

tegenover het ‘vreemde’ gezet, iets wat van groot belang is voor mijn onderzoek wanneer ik 

culturele differentiatie in autoadvertenties onder de loep neem. Dat wat als ‘vreemd’ 

geïnterpreteerd wordt lijkt dan afkomstig te zijn uit een ander land en het is dan voor mijn 

onderzoek relevant om te bestuderen wat er dan als ‘vreemd’  wordt gezien. Wordt 

bijvoorbeeld een pak melk in een advertentie van Volkswagen (DU/VW/MK/01) gezien als iets 

Duits (‘vreemd’) of als een Nederlands element. De relevantie en de aansluiting van het 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voorgaande op de uitwerking van mijn onderzoeksvraag bespreek ik in het hiernavolgende 

hoofdstuk (hoofdstuk 3). 

2.5 Relatie tekst en beeld 

Om een goed beeld te krijgen van culturele differentiatie in autoadvertenties is het belangrijk 

niet alleen naar het beeld te kijken, maar daarnaast ook naar de relatie tussen de tekst en het 

beeld. Een helder essay werd hierover geschreven door Gardner en Luchtenberg (2000) waarin 

de verwijzingen tussen tekst op een affiche en het beeld op het betreffende affiche worden 

behandeld. De vraag hierbij is hoe de tekst een betekenisvolle referentie vormt. Het gaat om de 

relatie tussen het verbale en het visuele in posters (Gardner en Luchtenberg 2000: p. 1808). 

Reclame‐uitingen moeten volgens de auteurs aan de volgende voorwaarden voldoen (2000: p. 

1808): 

• geloofwaardigheid 

• simpelheid 

• leesbaarheid 

• er moet voorzichtig omgegaan worden met clichés en superlatieven 

• creëren van positieve, bekend veronderstelde, connotaties 

Een groot verschil tussen tekst en beeld is dat in beelden het voor de hand liggender is dat er 

op natuurlijke gemotiveerde wijze een basis voor betekenis wordt gelegd door overeenkomsten 

met de realiteit (2000: p. 1810). Iconische of indexale3 symbolen zijn schaars, omdat het lastig is 

een willekeurig symbool te linken aan een product door middel van een willekeurig symbool. 

Er zijn uitzonderingen zoals het Mercedes logo en het Coca Cola flesje, maar dit is zeldzaam 

(2000: p. 1811). Kress en Van Leeuwen beweren dat de visuele component van een tekst een 

onafhankelijk georganiseerde en gestructureerde boodschap is, die verbonden is met de 

verbale tekst maar op geen enkele manier daarvan afhankelijk is. Deze visuele componenten 

hebben hun eigen semiotische vorm. Beeld en tekst werken samen om betekenis te 

                                                        

3 Een afbeelding is iconisch als het een gelijkenis bezit van wat we al weten over een object of persoon. 

Bijvoorbeeld een afbeelding van een huis als verwijzing naar de homepagina. Een afbeelding is een index 

als het herkenbaar is. Niet omdat het een gelijkenis vertoont met een object of persoon maar omdat we 

de relatie begrijpen tussen de afbeelding en het concept waar het voor staat. Bijvoorbeeld een naar 

boven wijzende pijl die verwijst naar bovenaan de pagina (Harrison 2003: p.50). Zie ook § 2.6. 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construeren (2000: p. 1811). Voor Gardner en Luchtenberg is de vraag te kijken op welke manier 

tekst en beeld samenwerken. Dit doen de auteurs door middel van referentie om te komen tot 

begrip over de manier waarop beelden referentie construeren; vaak gebeurt dit middels een 

interactie tussen beeld en tekst en soms zelfs zonder tekst. In navolging van Martin en Eggins 

presenteren Gardner en Luchtenberg een typologie van forische referentie ‐verwijzen naar het 

bekende‐ in taal, waarin drie typen worden onderscheiden (2000: p. 1811), namelijk: 

• endoforische referentie (intrinsiek ten opzichte van tekst), met drie subtypen: 

o anaforische referentie (hierbij verwijst een woord of een zin naar iets wat eerder 

genoemd is) 

o cataforische referentie (hierbij verwijst een woord of een zin naar iets wat later 

genoemd wordt) 

o esforische referentie (hierbij wordt een woord of een zin aan een andere 

melding gekoppeld van dezelfde referent in hetzelfde naamwoordelijk gezegde.  

• exoforische referentie: refereert aan een spatietemporele context waarin de tekst is 

gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van deixis. 

• homoforische referentie: dit is een referentie naar socioculturele‐ en wereldkennis en 

komt tot stand door de culturele context. 

Tekst en beeld werken samen om een nieuwe set aan betekenissen te creëren.  

In dit artikel wordt gekeken op welke manier tekst en beeld samenwerken om te komen tot 

begrip over de manier waarop beelden referentie construeren. Deze samenwerking van beeld 

en tekst is relevant voor mijn onderzoek om te kunnen kijken of er differentiatie is tussen 

culturen op het gebied van referenties. Wordt er bijvoorbeeld bij de autoreclames van Franse 

merken vaker gebruik gemaakt van endoforische referenties dan bij de reclames van Duitse 

automerken?  

2.6 Sociale semiotiek en visuele sociale semiotiek – Kress & Van Leeuwen 

Van Leeuwen behandelt twee benaderingen van visuele analyse in zijn artikel Semiotics and 

iconography (2001): 

• de visuele semiotiek van semioticus Roland Barthes (1915‐1980) 

• de iconografie (houdt zich ook bezig met de context waarin de afbeelding circuleert en 

is geproduceerd)  

Zij formuleren twee fundamentele vragen bij beide benaderingen: 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1) Met betrekking tot de representatie: wat wordt er in beelden gerepresenteerd en op 

welke manier? 

2) En de vraag met betrekking tot verborgen betekenissen van het afgebeelde: waar staan 

de ideeën en waarden voor in een afbeelding? 

Bij de visuele semiotiek van Barthes (Van Leeuwen 2001: p. 94) is het kernbegrip de 

gelaagdheid van de betekenis. De eerste laag is de laag van de denotatie: wat of wie is 

uitgebeeld?  Dit wordt gevormd door te herkennen van wie of wat voor een soort persoon er is 

uitgebeeld en wat diegene bijvoorbeeld aan het doen is. Er zijn contexten waar meerdere 

interpretaties worden toegestaan, dit is bijvoorbeeld het geval bij moderne kunst, maar er zijn 

ook gevallen waarin de producenten er baat bij hebben slechts op één mogelijke interpretatie 

van het afgebeelde aan te sturen. Van Leeuwen (2001: p. 95) noemt vier pijlers waardoor 

denotatie tot stand komt. 

• Categorisatie: dit gebeurt door gebruik te maken van stereotypes en bijvoorbeeld 

tradities.  

• Groepen vs. individuen: door groepen af te beelden, werk je generalisatie in de hand. 

• Afstand: het tonen van mensen op een afstand bewerkstelligt een afname van hun 

individualiteit waardoor ze als types worden geïnterpreteerd. 

• Omliggende tekst    

Van Leeuwen (2001: p. 99) geeft schematisch weer wat het gedenoteerde en geconnoteerde 

betekent volgens de kijker/lezer van een bepaalde foto:  

Denotatieve betekenaar  Denotatieve betekenis 
Hoofddoekjes  Vrouwelijke immigrant 
Fietsen  Nederlandse straat 
Jurken in etalages  Winkel met modieuze kleren 
Donkere huidskleur en Afro haarstijl  2e generatie Surinamer 
Blond haar en witte huidskleur  Nederlands meisje 
Ringen  Verloving en huwelijk 
Luifel en hoek van een stoel  Café 
Tabel 2: Denotatie volgens de kijker van een bepaalde afbeelding. 
 

De tweede laag is de laag van de connotatie: welke ideeën en waarden worden geuit door wat 

is afgebeeld en de manier waarop het is afgebeeld? Volgens Barthes (2001: p. 98) kan 

connotatie ook optreden door de stijl van het kunstwerk en door de fotografietechnieken, 

zoals omlijsting, afstand, belichting, focus en snelheid. Van Leeuwen (2001: p. 99) geeft 

eveneens schematisch het begrip connotatie weer (2001: p. 99). 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Connotator  Connotatie 
Gezichtspunt: profiel 
Semi‐profiel 

Het losmaken 
Ietwat grotere betrokkenheid 

Omlijsting: van een afstand 
Van dichtbij 

Sociale afstand van de kijker 
Sociaal gezien dichterbij de kijker 

 Tabel 3: Connotatie volgens de kijker van een bepaalde afbeelding. 

De tweede benadering, de iconografie, onderscheidt drie lagen van beeldbetekenis (2001: p. 

100): 

1. gerepresenteerde betekenis 

2. iconografische symboliek 

3. iconologische symboliek  

In tegenstelling tot de visuele semiotiek van Barthes, maakt de iconografie gebruik van zowel 

de tekstuele analyse als van contextueel onderzoek. De onderzoekers die zich hiermee 

bezighouden zijn geïnteresseerd in de omstandigheden waaronder het studieobject werd 

gecreëerd.  

Op welke manier zorgt de iconografie dat een specifieke afbeelding een specifiek persoon, 

object of locatie representeert? Er zijn vijf typen antwoorden op deze vraag (Van Leeuwen 

2001: p. 101), namelijk: 

‐ de titel geeft een indicatie van wat of wie wordt uitgebeeld 

‐ de identificatie van wie of wat is afgebeeld kan ook worden gedaan op basis van 

persoonlijke ervaring 

‐ identificatie op basis van achtergrondonderzoek 

‐ identiteit wordt vastgesteld door te refereren aan andere afbeeldingen 

‐ identificeerbaarheid op basis van verbale omschrijving  

Van Leeuwen concludeert (2001: p. 117) dat de visuele semiotiek en de iconografie voornamelijk 

bruikbaar zijn voor het onderzoeken van het afgebeelde (denotatieve) en de symbolische 

(connotatieve) betekenis van de mensen, plaatsen en dingen opgenomen in verschillende 

soorten afbeeldingen. Het belangrijkste verschil in de benaderingen zit hem in het object van 

studie: kunst van het verleden vs. media‐afbeeldingen uit het heden. Daarnaast beperkt de 

visuele semiotiek zich tot tekstuele argumenten, terwijl de iconografie zich ook baseert op 

intertekstuele vergelijking en achtergrondonderzoek. 

In het artikel Social semiotic approach (2002) van Jewitt en Oyama komt de sociale semiotiek 

aan bod. Sociale semiotiek van visuele communicatie beschrijft semiotische middelen, wat er 

gezegd en gedaan kan worden met afbeeldingen en hoe dingen die mensen zeggen en doen 

door middel van afbeeldingen geïnterpreteerd kunnen worden. 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Het grote verschil tussen de sociale semiotiek en de semiotiek van de Parijse school 

(waaronder Greimas valt) is het verschil tussen middel en code. De Parijse school gaat ervan 

uit dat het semiotisch systeem uit codes en regels bestaat voor het verbinden van betekenis 

aan tekens. De sociale semiotiek concentreert zich op middelen die bijdragen aan de 

interpretatie van een afbeelding, zoals het gezichtspunt van de toeschouwer. In het geval van 

een verticale hoek is er sprake van een symbolische macht. Daarbij moet wel gezegd worden 

dat ‘macht’, ‘losmaken van’ en ‘betrokkenheid’ (zie tabel 3) niet de betekenis van de 

gezichtspunten zijn. Het zijn pogingen om een mogelijke betekenis te beschrijven (Jewitt en 

Oyama 2002: p.  135). Daarnaast zijn de symbolische relaties geen echte relaties en dit is precies 

wat ervoor zorgt dat gezichtspunt een semiotisch middel is.  

 

Figuur 1: De mogelijke betekenissen van verschillende gezichtspunten (2002: p.  136). 

Sociale semiotiek is bedoeld als hulpmiddel in kritisch onderzoek. Het wordt pas betekenisvol 

wanneer we de middelen gebruiken om vragen te stellen. Kress en Van Leeuwen (1996) hebben 

de terminologie van de drie metafuncties van de tekstwetenschappelijke benadering van 

Halliday enigszins aangepast. De terminologie volgens de auteurs (2002: p. 140) luidt: 

1. representationele betekenis 

2. interactieve betekenis   

3. compositionele betekenis 

De representationele betekenis wordt uitgedrukt door deelnemers, zoals mensen, plaatsen en 

dingen. Iedere afbeelding representeert niet alleen de wereld, maar speelt ook een rol in een 

bepaalde interactie. Bij de interactieve betekenis kunnen afbeeldingen specifieke relaties 

creëren tussen kijker en de wereld binnen het frame van de afbeelding. Drie factoren spelen 

een grote rol in de bewerkstelliging van deze betekenissen, namelijk: afstand, contact en 

gezichtspunt (2002: p. 145).  

• afstand: hiermee wordt de afstand tot de kijker bedoeld. 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• contact: in veel afbeeldingen kijkt de afgebeelde direct naar de kijker, waardoor er 

contact wordt gemaakt en er wordt een (denkbeeldige) relatie aangegaan met de kijker.  

• gezichtspunt: hierboven reeds aan bod gekomen. 

 

Voor wat betreft de compositionele betekenis; er worden drie compositionele middelen 

onderscheiden, namelijk: informatiewaarde, omlijsting en mate van uitspringen. 

De informatiewaarde wordt bepaald door de plaatsing van de elementen van een compositie. 

Zo kan iets links, rechts, in het midden of aan de zijkant geplaatst worden op een afbeelding. 

Links‐rechts plaatsing creëert een bekend‐nieuw structuur volgens Kress en Van Leeuwen 

(1996). Voorts spreken zij over een boven‐onder structuur, waarbij boven staat voor 

ideëel/ideaal en beneden voor reëel. Centrale plaatsing van een element zorgt ervoor dat dat 

element al het andere met elkaar verbindt. 

Omlijsting zorgt ervoor dat elementen met elkaar verbonden worden of juist worden 

gescheiden. Verbindingen worden gemaakt door continuïteit in bijvoorbeeld kleur. 

Scheidingen worden gerealiseerd door onder andere contrast toe te passen. 

Het uitspringen van elementen kan bewerkstelligd worden door sommige elementen meer op 

te laten vallen dan andere. Dit gebeurt bijvoorbeeld door formaat en kleurcontrasten (2002: p. 

150).  

De kanttekening die volgens de auteurs van dit artikel, Jewitt en Oyama, gemaakt moet 

worden bij het gedachtegoed van Kress en Van Leeuwen is dat wat zij hebben opgesteld een 

beschrijvend kader heeft. Het is daarmee niet toereikend voor het analyseren van 

afbeeldingen. Het is daarentegen wel effectief om verborgen betekenissen van afbeeldingen 

aan het licht te brengen (2002: p.  154). 

Ook Harrison houdt zich bezig met sociale semiotiek van Kress en Van Leeuwen in haar artikel 

Visual social semiotics (2003). Sociale semiotiek (social semiotics) bestaat uit formele 

semiotiek (evenals de semiotiek van de Parijse School weliswaar), maar gaat verder door te 

vragen hoe mensen tekens gebruiken om een gemeenschappelijk leven te construeren (2003: p. 

48).  

Beoefenaars van de sociale semiotiek passen drie belangrijke principes toe wanneer zij een 

semiotisch systeem analyseren zoals taal of beelden. 

• Semiologen delen de opvatting dat alle mensen de wereld zien door middel van tekens. 

• De betekenis van tekens is gecreëerd door mensen en bestaat niet los van de mensen 

en het sociale/culturele leven van hun gemeenschap. 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• Semiotieke systemen voorzien mensen van een breed scala aan bronnen voor 

betekenisgeving.  

Visuele sociale semiotiek is een nieuw studieveld en wordt door Jewitt en Oyama omschreven 

als “[…] de beschrijving van semiotieke bronnen: wat er gezegd en gedaan kan worden met 

beelden en hoe de dingen die mensen zeggen en doen met beelden, kan worden 

geïnterpreteerd” (Harrison 2003: p. 48).  

Visuele sociale semiotiek kan gebruikt worden bij het analyseren van beelden en hun relatie 

tot de tekst. 

Er worden drie categorieën afbeeldingen onderscheiden (2003: p. 50) namelijk: het icoon, de 

index en het symbool. 

Een afbeelding is iconisch als het een gelijkenis bezit van wat we al weten over een object of 

persoon. Bijvoorbeeld een afbeelding van een huis als verwijzing naar de homepagina. 

Een afbeelding is een index als het herkenbaar is. Niet omdat het een gelijkenis vertoont met 

een object of persoon maar omdat we de relatie begrijpen tussen de afbeelding en het concept 

waar het voor staat. Bijvoorbeeld een naar boven wijzende pijl die verwijst naar bovenaan de 

pagina. 

Een afbeelding is een symbool als het een woord betreft, wat geen gelijkenis vertoont met waar 

het voor staat, noch enige indexale relatie vertoont met wat het betekent. Bijvoorbeeld: this is 

a link . Omdat er een lijn verschijnt onder het woord of de zin is het een symbolische 

afbeelding en geen indexale of iconische. 

In het artikel van Harrison wordt voornamelijk ingegaan op afbeeldingen van de eerste 

categorie, namelijk iconen. 

Het kader van Kress en Van Leeuwen bevestigt dat een afbeelding drie metasemiotische taken 

heeft die gelijktijdig plaatsvinden, namelijk: 

1. representationele metafunctie 

2. interpersoonlijke metafunctie 

3. samenstellings metafunctie 

De representationele metafunctie betreft mensen, plaatsen en objecten binnen de afbeelding. 

Kress en Van Leeuwen geven enkele bruikbare vragen voor analyse bij deze metafunctie, 

namelijk: 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• Wie zijn de afgebeelde deelnemers in de afbeelding? (zowel menselijk als niet‐

menselijke objecten) 

• Zijn er vectoren in de afbeelding die wijzen op actie? Zo ja, wat voor een soort verhaal 

vertelt deze actie? 

• Kijken de actoren naar elkaar? Worden er ooglijnvectoren gecreëerd? Zo ja, wat vertelt 

mij dit over de geschiedenis van deze mensen? 

• Als er geen vectoren zijn, wat probeert de afbeelding mij dan te vertellen in sociale/ 

culturele concepten? Wat voor typen conventioneel denken worden door verschillende 

objecten in mij opgeroepen? 

• Is de afbeelding gecompliceerd met meerdere ingebedde processen? Zo ja, hoe dragen 

de ingebedde processen bij aan het gehele begrip van de afbeelding? 

• Dragen de rp’s (represented participants) bij aan het doel van de tekst? 

 

Voorts maken Kress en Van Leeuwen (1996) een onderscheid in narrativiteit en 

conceptualiteit. De wijze waarop de elementen van het beeld zich tot elkaar verhouden, 

bepaalt of we te maken hebben met een conceptueel beeld of met een narratief beeld. De 

hiërarchie in het beeld en de aanwezigheid van een beweging suggererende vector bepalen met 

welk soort beeld we te maken hebben. Narratieve afbeeldingen geven de kijker de 

mogelijkheid een verhaal te creëren over de rp’s omdat de afbeelding beweging impliceert. 

Conceptuele afbeeldingen maken geen gebruik van vectoren en bevatten geen actie of reactie, 

maar representeren rp’s generaliserend op een stabielere en tijdlozere wijze (Harrison 2003: p. 

51). 

De interpersoonlijke metafunctie handelt over de acties onder alle deelnemers die betrokken 

zijn bij de productie en het bekijken van een afbeelding (de schepper, de rp’s en de kijker).  

Hoe wordt de kijker bij de afbeelding betrokken? 

Enkele vragen die van nut kunnen zijn bij de analyse: 

• Bevat de afbeelding menselijke rp’s? Zo ja, wat voor een soort actie vindt er plaats: een 

verzoek of een bevel? 

• Als de afbeelding een verzoek is: hoe raakt het mij? En wordt het vergezeld van enige 

gebaren of uitdrukkingen om het kracht bij te zetten? 

• Als de afbeelding een bevel betreft, waarom heeft de producent van de afbeelding 

gekozen om een rp tot studieobject te maken? 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• Hoe nauw verbonden voel ik mij met de rp? Doet de verbondenheid me denken aan 

vriendschap of vijandigheid? Waarom heeft de maker ervoor gekozen deze gevoelens 

in mij op te roepen? 

• Wat valt er op te merken over het perspectief? Welke horizontale en verticale 

gezichtspunten worden gebruikt? 

• Hoe beïnvloedt de horizontale hoek mijn betrokkenheid bij de rp’s? 

• Wat voegt de verticale hoek toe aan mijn kennis van machtrelaties tussen mijzelf en de 

rp en tussen de rp’s? 

• Welke andere semiotische bronnen had de maker kunnen gebruiken om een andere 

indruk te creëren?  

Tenslotte de compositionele metafunctie: compositie in afbeeldingen is het equivalent van 

syntaxis in taal (2003: p. 56). 

Wederom enkele nuttige vragen bij de analyse: 

• Hoe zijn de rp’s geplaatst om informatie te verschaffen? En waarom heeft de maker 

gekozen voor deze bevestiging? 

• Welke rp’s zijn treffender dan andere? En hoe beïnvloedt deze treffendheid de 

betekenis van de afbeelding? 

• Hoe worden de rp’s samengesmolten of juist gescheiden in de afbeelding? En waarom?  

• Hoe wordt het kleurgebruik of de afwezigheid ervan gebruikt om de retorische 

boodschap over te brengen? 

• Hoe echt lijkt de afbeelding voor de lezer en beïnvloedt het realiteitsgehalte van de 

afbeelding de geldigheid van de boodschap en van de begeleidende tekst? 

• Zijn er andere manieren waarop deze afbeelding georganiseerd had kunnen worden 

zodat de boodschap versterkt zou worden en een verbeterde effectieve begeleidende 

tekst het gevolg zou zijn? (2003: p.  58) 

Sociale semiotiek is een poging te beschrijven en te begrijpen hoe mensen afbeeldingen 

produceren en betekenis communiceren in specifieke sociale omgevingen. Enkele suggesties 

van de auteur voor analyse (2003: p. 58): 

• Begin met het analyseren van simpele afbeeldingen. 

• Gebruik één metafunctie; het bruikbaarste is de interpersoonlijke metafunctie. 

• Gebruik alleen één of twee elementen van de gekozen metafunctie.  

• Wanneer je bezig bent met de representationele metafunctie moet je diep graven! 

• Expliciteer intuïtieve kennis. 



Semiotiek in reclame    Emilie van der Ven 

  26 
 

• Vraag jezelf doorlopend af waarom een producent koos voor een specifieke semiotische 

bron. 

De sociale semiotiek is van groot belang voor mijn onderzoek. In deze tak van de semiotiek 

wordt gepoogd te beschrijven en te begrijpen hoe mensen afbeeldingen produceren en 

betekenis communiceren in specifieke sociale omgevingen. Er wordt dus een rol toegekend 

aan de persoon achter de productie en achter de betekenisvormgeving onder bepaalde 

(sociale) omstandigheden. Dit sluit ook aan bij de benadering van Gautheron‐Boutchatsky en 

Kok Escalle. Zij stellen namelijk dat de betekenis die men aan een afbeelding geeft, 

cultuurafhankelijk is. Achter iedere reclame schuilt een diepere gedachte en betekenis van het 

afgebeelde, zo stellen de auteurs. 

2.7 Visuele retorica  

In deze stroming worden reclames gezien als een vorm van visuele retorica. Deze benadering 

van visuele uitingen ziet de gegeven informatie als symbolisch, als boodschappen die cognitief 

moeten worden omgezet en die niet noodzakelijk een analogie met het natuurlijke vormen 

(Scott 1994: p. 253). Afbeeldingen in advertenties worden geïnterpreteerd als een symbolisch 

systeem met persuasie als doel (1994: p. 265). In de retorica wordt een argument gepresenteerd 

in een figuratieve vorm, ook wel een troop genoemd. De functie van een troop is om een 

propositie dusdanig aan te kondigen dat het publiek een verband legt met iets bekends vanuit 

een onverwacht perspectief. Door gebruik van een troop te maken worden resistentie, 

verveling en scepsis doorbroken. Het op een onverwachte manier koppelen van ideeën is de 

essentie van een retorische figuur volgens de auteur van Images in advertising: the need for a 

theory of visual rhetoric. In reclame worden tropen vaak geproduceerd door de interactie 

tussen afbeelding en tekst (1994: p. 269). Het proefschrift Retoriek in reclame: waardering voor 

schema’s en tropen in tekst en beeld (Van Enschot‐Van Dijk: 2006) handelt over tropen en 

daarnaast eveneens over schema’s. Schema’s zijn stilistische versieringen die vooral de 

oppervlaktestructuur betreffen zoals de klank, de woordvolgorde en de syntactische 

zinstructuur. Schema’s zijn zintuiglijk waarneembaar en hebben een overmatige regelmaat. 

Traditionele voorbeelden van schema’s zijn herhaling en rijm. Schema’s zijn afwijkend van de 

standaardvorm van de basispropositie door hun overmatige regelmaat. Hierdoor wordt de 

aandacht gevestigd op de vorm in plaats van de inhoud van de basispropositie. De ontvanger 

hoeft echter geen inferenties te maken om tot de basispropositie te komen (Van Enschot‐Van 

Dijk 2006: p. 26). 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Tropen zijn meer dan versieringen. “Tropen betreffen het semantische niveau van de 

advertentie; de ontvanger moet altijd inferenties maken om tot de basispropositie te komen. 

Tropen zijn impliciet, incompleet en onregelmatig” (Van Enschot‐Van Dijk 2006: p. 27). Om 

een troop te kunnen aanwijzen, moet de ontvanger de advertentie herinterpreteren. Er moet 

iets opgelost worden en om dat te bereiken moet de ontvanger op zoek naar aanwijzingen. 

“Tropen zijn afwijkingen die alleen met behulp van voorkennis of andere elementen in de 

advertentie begrepen kunnen worden. Om tropen te kunnen interpreteren, hebben ontvangers 

bijvoorbeeld culturele kennis nodig of kennis over het genre reclame of het product waarvoor 

geadverteerd wordt.” Tropen zijn rijk aan betekenis; de interpretatie van een troop zorgt 

ervoor dat je (een gedeelte van) de basispropositie begrijpt (Van Enschot‐Van Dijk 2006: p. 27). 

 

De auteurs McQuarrie en Mick van het artikel Visual rhetoric in advertising: Text‐interpretive, 

experimental, and reader‐response analyses (1999) hebben uitgebreid onderzoek gedaan door 

middel van tekstinterpretaties, experimenten en reader response analyses om de impact van 

visuele retorica in advertenties te toetsen. De visuele figuren waarop getoetst werd, zijn:  rijm, 

antithese, metafoor en woordspeling (McQuarrie en Mick 1999: p. 37). Uit onderzoek blijkt dat 

visuele retorica inderdaad een krachtig en subtiel middel is om een positievere houding ten 

opzichte van een advertentie te bewerkstelligen, zonder dat de tekst moeilijker te begrijpen is 

(1999: p. 48).  

Deze theorie is relevant voor mijn onderzoek, omdat ik wil kijken of er inderdaad gebruik 

wordt gemaakt van visuele retorica binnen reclame, aangezien bewezen is dat dit een krachtig 

middel is met als resultaat een positievere houding ten opzichte van de advertentie. Bovendien 

wil ik toetsen of dit universeel wordt toegepast of alleen voorkomt in de advertenties van 

Duitse ofwel Franse merken. 

2.8 Interculturele marketing 

Centraal in het artikel Het belang van cultuurverschillen voor het onderwerp van persuasieve 

teksten (2000) van Le Pair, Crijns en Hoeken staat de vraag of de resultaten van onderzoek op 

het gebied van persuasief tekstontwerp universeel geldig zijn. Dit is niet het geval, zo blijkt uit 

de besprekingen van corpusanalytische en experimentele onderzoeken naar cultuurverschillen 

in dit artikel. Er zijn reële verschillen en die verschillen hebben te maken met het belang dat in 

een bepaalde cultuur aan een bepaalde waarde wordt gehecht. De auteurs gaan ervan uit dat 

deze waarden ook een rol spelen in het overtuigingsproces en daardoor kan de logische 

conclusie getrokken worden dat ook het overtuigingsproces gevoelig is voor cultuurverschillen 

(Le Pair e.a. 2000: p. 370). Het overzicht van het empirisch onderzoek naar cultuurverschillen 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onderstreept dit. Reclamemakers uit verschillende landen hebben andere intuïties over welke 

informatie, strategieën, beelden en appèls overtuigend werken in tekstontwerp en 

beeldgebruik voor hun beoogde doelgroep. “De theorie en de voorlopige resultaten geven aan 

dat cultuur invloed heeft op de effectiviteit van persuasieve teksten” (Le Pair e.a. 2000: p. 370). 

De Mooij pleit in Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes (1998) 

voor een aanpassing van reclame aan het publiek waarvoor de reclame bedoeld is. Zij vindt dat 

het vijfdimensie model van Hofstede (Hofstede 1991) een geschikt model is om de waarden van 

een bepaalde cultuur te kennen waardoor er een voorspelling gemaakt kan worden van wat op 

een bepaalde cultuur aansluit of waar juist niet aan gerefereerd moet worden in een reclame 

om een reclame zo effectief mogelijk te laten zijn (De Mooij 1998: p. 300). 

Volgens De Mooij is een reclame een uiting van cultuur. Er zijn drie elementen in reclame die 

beïnvloed worden door cultuur (De Mooij 1998: p. 89), namelijk: 

• waarden en motieven in de appeal3 of het concept 

• de reclamegrondvorm die samenhangt met de reclamestijlen in de verschillende 

culturen 

• de executie: de casting en activiteiten van mensen 

In haar artikel Translating advertising. Painting the tip of an iceberg (2004) stelt De Mooij dat 

consumentengedrag en de manier waarop consumenten communiceren sterk afhankelijk is 

van hun culturele waarden. Een effectieve reclamestrategie maakt gebruik van een cultureel 

gepaste reclamestijl (2004: p. 179). Apfelthaler (2002) onderstreept dat. Hij beweert dat een 

multinational er bij gebaat is er voor te zorgen dat haar producten geaccepteerd worden door 

elk van de culturen in de landen waar zij gevestigd is. Wat als ‘geaccepteerd’ wordt beschouwd, 

verschilt per cultuur. Volgens Apfelthaler is het dus aan te raden de marketingstrategieën af te 

stemmen op de cultuur van het land waarin men het product wil verkopen. Ook de opvatting 

van Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle bevestigt dit. Zij stellen dat de betekenis die aan 

een afbeelding wordt gegeven, cultuurafhankelijk is. Dit impliceert eveneens het nut van een 

aangepaste reclamestrategie. 

Niet alleen talen, maar ook de behoeften van de consument en de manier waarop reclame 

inspeelt op deze behoeften is overal verschillend. Er bestaat een verschil in de manier waarop 

reclame is samengesteld en hoe het wordt gelezen. Ook is het aannemelijk dat daar waar een 

andere taal wordt gesproken, er sprake is van een andere set van symbolische verwijzingen 

zoals mythes, geschiedenis, humor en kunst. Als de reclameboodschap niet past in het schema 
                                                        

3 Appeal in reclame: dat wat het product aantrekkelijker/ interessanter maakt voor de consument (De 
Mooij 1998: p. 89). 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van de consument, dan zal de consument de reclame‐uiting negeren. De Mooij (2004: p. 181) 

stelt dat zowel de reclameboodschap als het schema van de consument wordt beïnvloed door 

hun cultuur en daarom is het moeilijk om reclame om te zetten van de ene cultuur naar de 

andere zonder rekening te houden met de doelcultuur.  

Concepten en ideeën in reclames zijn ingebed in de cultuur waarin hun oorsprong ligt. 

Woorden en zinnen die betekenisvol zijn, zijn dat niet ook per definitie in een andere cultuur 

(2004: p. 186). Een taal representeert slechts één cultureel ‘framework’. 

Volgens De Mooij beïnvloedt reclame de consumenten door het verstrekken van informatie, 

maar vooral door te appelleren aan behoeftes, motieven en emoties. Consumptie kan gedreven 

worden door functionele of sociale behoeftes. Een auto kan bijvoorbeeld voorzien in een 

functionele behoefte, maar het type auto dat men kiest kan een bevrediging zijn van een 

sociale behoefte. Begrip van de verschillende behoeftes en motieven is belangrijk voor het 

ontwerpen van effectieve reclame. Voor bijvoorbeeld auto’s verschillen de motieven van 

veiligheid of status tot design en milieuvriendelijkheid die alle gebaseerd zijn op verschillende 

culturele waarden (2004: p. 191). Wanneer cultureel relevante motieven worden gebruikt in 

advertenties is het letterlijk vertalen van een advertentie onvoldoende en de waarde waaraan 

gerefereerd wordt, moet daarom worden aangepast. 

De verschillende artikelen binnen deze paragraaf tonen aan dat culturele differentiatie 

wenselijk is binnen reclame. Dit vormt de basis van mijn onderzoek, omdat met deze 

achtergrondinformatie mijn interesse gewekt is voor interculturele marketing. Hieronder zal ik 

de kern van de verschillende benaderingen samenvatten en de relevantie voor mijn 

onderzoeksvraag uiteenzetten. 

2.9 Toespitsing van de onderzoeksvraag 

Uit het betoog van Parret (1991) komt duidelijk naar voren dat Greimas binnen de semiotiek 

een streng structuralistisch standpunt inneemt dat stelt dat de betekenis als het ware berekend 

kan worden vanuit de mogelijkheden van een vooraf gegeven systeem (1991: p. 5). Deze 

opvatting van Greimas is in strijd met de opvatting van Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle. 

Zij stellen dat welke betekenis men aan een afbeelding geeft, cultuurafhankelijk is. Het is 

belangrijk op te merken dat reclame geen directe afspiegeling is van een cultuur, maar 

reclames zijn wel gecreëerd aan de hand van culturele elementen en culturele waarden (2003). 

Er lijkt een duidelijke voorkeur te zijn voor wat iemand herkent als bekend en er is minder 

waardering voor datgene wat men als vreemd interpreteert (2003: p. 160). Daarnaast wordt 

reclame die afkomstig is uit een ander land dan het moederland niet herkend als zijnde 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bekend, maar wordt dus geïnterpreteerd als vreemd. Het bekende wordt volgens de auteurs 

hoger gewaardeerd dan het vreemde (2003: p. 161). Daarbij moet wel in ogenschouw genomen 

worden dat, doordat er vanuit de media vele representaties van verschillende culturen worden 

ontvangen, bepaalde beelden die niet overeenkomen met de eigen cultuur toch – onbewust – 

als bekend worden verondersteld door de ontvanger. Zodoende kan er toch een positief beeld 

zijn van een buitenlandse advertentie. Wat daarnaast ook nog een rol kan spelen, is het feit dat 

iets uit een bepaald land komt, juist als positief kan worden beschouwd. Leerssen stelt dat 

“[…]landen die geen politieke of economische bedreiging vormen worden voorgesteld met 

positieve termen, waardoor exotisme (voorkeur voor het vreemde) kan ontstaan” (Leerssen 

2003). 

Een andere aanwijzing voor de opvatting dat betekenisgeving in reclame cultuurafhankelijk is: 

uit het onderzoek van Le Pair e.a. blijkt dat het overtuigingsproces bij reclame gevoelig is voor 

cultuurverschillen (Le Pair e.a. 2000: p. 370). “De resultaten geven aan dat cultuur invloed 

heeft op de effectiviteit van persuasieve teksten” (Le Pair e.a. 2000: p.  370). 

Daarnaast stelt De Mooij (2004) dat consumentengedrag en de manier waarop consumenten 

communiceren sterk afhankelijk is van hun culturele waarden. Een effectieve reclamestrategie 

maakt gebruik van een cultureel gepaste reclamestijl (2004: p. 179). Als de reclameboodschap 

niet past in het ‘schema’ van de consument, dan zal de consument de reclame‐uiting negeren. 

Concepten en ideeën in reclames zijn ingebed in de cultuur waarin hun oorsprong ligt. 

Woorden en zinnen die betekenisvol zijn, zijn dat niet ook per definitie in een andere cultuur 

(2004: p. 186). Een taal representeert slechts één cultureel ‘framework’. De conclusie van De 

Mooij is dan ook: wanneer cultuurrelevante motieven worden gebruikt in advertenties is het 

letterlijk vertalen van een advertentie onvoldoende en de waarde waaraan gerefereerd wordt, 

moet daarom worden aangepast.  

Gautheron‐Boutchatsky, Kok Escalle, Le Pair en De Mooij stellen op basis van afzonderlijke 

onderzoeken vast dat interpretatie van reclame cultuurafhankelijk is en dat neem ik dan ook 

als uitgangspunt bij mijn onderzoek. Bovendien wordt dit onderstreept door Harrison: “De 

betekenis van tekens is gecreëerd door mensen en bestaat niet los van de mensen en het 

sociale/culturele leven van hun gemeenschap.”  

De theorieën uit deze paragraaf zijn dan ook mijn uitgangspunt bij het door mij uit te voeren 

onderzoek. In het volgende hoofdstuk licht ik toe op welke manier ik deze literatuur gebruik 

bij het uitvoeren van mijn onderzoek. 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3. Onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk zet ik de onderzoeksopzet uiteen. Aan bod komen achtereenvolgens de 

probleemstelling, hoofd‐ en deelvragen en mijn verwachtingen met betrekking tot de 

uitkomsten van het onderzoek. Voorts zal ik de samenstelling van mijn corpus toelichten en 

de methodes van analyse die ik hanteer om tot een antwoord op mijn probleemstelling te 

komen.  

3.1 Probleemstelling, hoofd‐ en deelvragen en verwachting 

Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle stellen dat er een duidelijke voorkeur is voor wat 

iemand herkent in een advertentie; het bekende wordt dan ook hoger gewaardeerd dan het 

vreemde en er is minder waardering voor datgene wat men als vreemd interpreteert (2003: p. 

160). Voorts stellen de auteurs in hun artikel Publicité et valorisation identitaire au sein de la 

mondialisation (2004) dat de betekenis die aan een afbeelding gegeven wordt 

cultuurafhankelijk is. Dit is in tegenspraak met de theorie van Greimas (1991: p. 3‐5) die 

immers maar één betekenis onderkent, waarbij voorkennis geen rol speelt en daardoor is zijn 

betekenis cultuuronafhankelijk. 

Bij het uit te voeren onderzoek neem ik de vraagstelling van Gautheron‐Boutchatsky en Kok 

Escalle (2003: p. 158) als uitgangspunt: “How are people and places that we perceive to be 

manifestly different represented? […] What is the role and therefore the function and status of 

an advertising that disseminates images in the process of representation of otherness and what 

are its possible consequences?” Mijn focus ligt dus op het onderzoeken van de representatie 

van  ‘de ander.’ 

De probleemstelling voor mijn onderzoek is als volgt: 

Worden er andere beeldelementen gebruikt in de advertenties van Duitse en Franse 

automerken bij de voorstelling van de ‘ander’?   

Hoe maken Nederlandse reclames van auto’s afkomstig uit Frankrijk en Duitsland gebruik van 

de representatie van ‘de ander’ of ‘het andere’?  

Deelvragen bij dit onderzoek zijn: 

1. Welke beeldkenmerken en tekst‐beeldkenmerken worden gebruikt om ‘de ander’/ ‘het 

andere’ te representeren?  

2. Maken Franse automerken gebruik van andere kenmerken dan Duitse automerken bij 

de representatie van ‘de ander’/’het andere’? 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3. Hangt het gebruik van kenmerken samen met de prijsklasse van de auto (vergelijk De 

Haan 2008)?  

4. Hoe maken Nederlandse advertenties gebruik van de kennis van de lezer bij de 

interpretatie van beeldelementen over respectievelijk de Franse of Duitse cultuur?   

Mijn verwachting is dat de advertenties voor een deel cultuurafhankelijk zijn. Dit is in 

navolging van de bevindingen van De Haan (2008). Hij concludeerde na onderzoek dat er 

weliswaar alleen culturele differentiatie plaatsvindt in de autoadvertenties van het 

middensegment.  

Daarnaast verwacht ik logischerwijs dus ook dat een gedeelte cultuuronafhankelijk zal zijn. Dit 

is bovendien ook in de lijn der verwachting met het oog op de lokaliseringstendens versus de 

globaliseringstendens (Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle 2004). De advertenties, maar 

ook de objecten die kunnen worden ingezet bij marketingcampagnes (bijvoorbeeld de Coca 

Cola fles) van grote internationale bedrijven die in meerdere landen operationeel zijn, zijn 

vaak zo gemaakt dat ze niet alleen toepasbaar zijn in een bepaalde cultuur. Ze zijn vaak op 

dusdanige wijze geproduceerd zijn dat ze in verschillende landen kunnen worden ingezet. Dit 

vormt voor dergelijke organisaties een tijdwinst, maar voornamelijk een kostenbesparing.   

Daarom is mijn verwachting dat er voor een deel verschil is in de beeldelementen die worden 

gebruikt in de advertenties van Franse automerken ten opzichte van Duitse automerken als 

het gaat om de voorstelling van ‘de ander’. Welk deel dit is zal duidelijk moeten worden uit het 

onderzoek. 

3.2 Samenstelling corpus 

Om mijn probleemstelling te onderzoeken, maak ik gebruik van een corpus van 168 

advertenties van internationale automerken afkomstig uit Frankrijk en Duitsland. Dit corpus is 

samengesteld door De Haan (De Haan 2008). Het corpus bestaat uit 84 advertenties van de 

Franse automerken Renault, Peugeot en Citroën en 84 van de Duitse automerken Audi, 

Mercedes‐Benz, Opel, Volkswagen en Audi. De advertenties zijn afkomstig uit verschillende 

Nederlandse tijdschriften in de periode januari 2004 tot mei 2007. Het is in de meeste gevallen 

niet duidelijk of het om cultureel aangepaste advertenties gaat of om vertalingen van de 

desbetreffende reclames in het land van oorsprong, respectievelijk Duitsland of Frankrijk. Hij 

heeft dit verschil dan ook niet in zijn analyses meegenomen.  

Hieronder staat een overzicht afgebeeld van de hoeveelheid advertenties per merk en daarbij 

vermeld het percentage ten opzichte van het totaal. 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Merk  Audi  BMW  MB  Opel  VW    Citroën  Peugeot  Renault 

Aantal 
(percentage van 
totaal) 

8 (4,8%)  12 (7,1%)  30 (17,9%)  18 (10,7%)  16 (9,5%)    20 (11,9%)  28 (16,7%)  36 (21,4%) 

Tabel 4: aantal advertenties per merk (De Haan 2008: p. 20). 

In de auto‐industrie worden doorgaans vijf klassen gebruikt; dit is gebaseerd op de 

verkoopprijs (van goedkoop naar duur): economy, compact, middenklasse, hogere 

middenklasse en topklasse (De Haan 2008: p. 22). De onderstaande tabellen bevatten de 

merken en types die het corpus omvat. De prijzen genoemd in de tabellen zijn de vanaf‐prijzen 

uit de advertenties zelf of, als er geen prijs vermeld stond in een advertentie, de vanaf‐prijs 

zoals gevonden op de sites van de betreffende merken. 

Prijsklasse  Audi  BMW  Mercedes‐Benz 

Economy  ‐  ‐  ‐ 

Compact  A3 €24.590  1‐serie €24.950  A/B‐klasse €21.150/26.950 

Middenklasse  A4 €30.590  3‐serie €34.200  C‐klasse €31.900 

Hogere middenkl.  A6/Q7/TT 
€44.040/69.010/45.625 

5‐serie/X3 €50.400/45.950  E/R‐klasse €50.700/70.800 

Topklasse  A8 €87.925  7‐serie €90.035 
CLS/S/GL/SL/CL‐klasse 

€83.900/95.300/90.800/119.60
0/150.700 

Tabel 5: prijsklassen Audi, BMW en Mercedes‐Benz (De Haan 2008: p. 22). 

 

Prijsklasse  Opel  Volkswagen 

Economy  Corsa €12.695  Fox(v.h. Lupo)/Polo €8.995/12.995 

Compact  Astra €18.995  Golf/Caddy €19.250/17.349 

Middenklasse  Vectra/Antara/Zafira 
€25.145/31.995/24.345 

Jetta/Touran/NewBeetle/Eos/ 

Passat €24.990/25.750/26.990/ 

33.990/28.890 

Hogere middenkl.  GT €41.855  Touareg €59.990 

Topklasse  ‐  Phaeton €85.470 

Tabel 6: prijsklassen Opel en Volkswagen (De Haan 2008: p. 22). 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Prijsklasse  Citroën  Peugeot  Renault 

Economy  C1/2 €8.590/11.490  107/207/1007 
€8.990/14.250/15.990 

Twingo/Clio/Modus 
€8.345/12.295/13.495 

Compact  C3/4 €13.190/19.340  307 €19.440  Mégane € 20.065 

Middenklasse  C5/8/XsaraPic.€25.990/33.585
/21.625  407 €26.350  Laguna/Scénic €25.515/23.195 

Hogere middenkl.  C6 €53.200  607 €39.585  Vel Satis/Espace 
€43.035/36.835 

Topklasse  ‐  ‐  ‐ 

Tabel 7: prijsklassen Citroën, Peugeot en Renault (De Haan 2008: p. 22). 

Zoals blijkt uit de tabellen hebben drie van de vijf Duitse merken geen economy‐modellen en 

hebben alle drie de Franse merken geen topklasse‐modellen. Daarom heb ik in navolging van 

De Haan (2008) de prijsklassen economy en compact samengevoegd evenals de prijsklassen 

hogere middenklasse en topklasse. De indeling is daardoor als volgt: 

Goedkope klasse: vanaf‐prijs is lager dan €25.000; 

Middenklasse: vanaf‐prijs is van €25.000 tot €35.000; 

Luxe(re) klasse: vanaf‐prijs is hoger dan € 35.000. 

Frappant is het feit dat bij het bestuderen van de vanaf‐prijzen in de advertenties, ik tot een 

andere verdeling kwam dan De Haan, terwijl ik dezelfde criteria hanteerde (zie bovenstaand). 

Dit betrof echter niet het aantal advertenties per merk en dus per land, enkel de verdeling over 

de prijsklassen pakte bij mij anders uit. De reden hiervoor heb ik niet kunnen achterhalen, 

aangezien ik dezelfde prijzen hanteer als De Haan uit ofwel de advertentie, ofwel de prijzen 

zoals hij schematisch uiteen heeft gezet (zie de tabellen 5, 6 en 7).  De indeling van mijn 

corpus is daardoor als volgt: 

Duitsland 
Land 

N = 84 (50%) 

Prijsklasse  Laag  Midden  Hoog 

  35 (20,8%)  17 (10,1%)  32 (19%) 

Prijsk/Merk  Audi  BMW  MB  Opel  VW  Audi  BMW  MB  Opel  VW  Audi  BMW  MB  Opel  VW 

Aant. Ads  2  3  7  12  11  2  3  4  5  3  4  6  19  1  2 

   

Merk  Audi  BMW  MB  Opel  VW 

Aant. Ads  8 (4,8%)  12 (7,1%)  30 (17,9%)  18 (10,7%)  16 (9,5%) 

Tabel 8: onderverdeling Duitse merken per prijsklasse en merk. Percentages zijn percentages van het totaal aantal 
advertenties (N =168). 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Frankrijk 
Land 

N = 84 (50%) 

Prijsklasse  Laag  Midden  Hoog 

  57 (33,9%)  17 (10,1%)  10 (5,95%) 

Prijskl/Merk  Citroën  Peugeot  Renault  Citroën  Peugeot  Renault  Citroën  Peugeot  Renault 

  9  18  30  9  5  3  2  5  3 

Merk  Citroën  Peugeot  Renault 

  20 (11,9%)  28 (16,7%)  36 (21,4%) 

Tabel 9: onderverdeling Franse merken per prijsklasse en merk. Percentages zijn percentages van het 
totaal aantal advertenties (N=168). 

 

Prijsklasse  Frequentie (percentage) 

Laag  73 (43,5%) 

Midden  58 (34,5%) 

Hoog  37 (22%) 

Totaal  168 (100%) 

Tabel 10: onderverdeling in klassen van alle advertenties (N=168). 

Het verschil in verdeling van de advertenties ten opzichte van het corpus van De Haan kan wel 

degelijk gevolgen hebben voor de resultaten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ik meer evidente 

verschillen aantref in de goedkope en/of luxe klasse, terwijl de Haan de meeste differentiatie in 

de  middenklasse  aantrof.  Dit  kan  komen  doordat  de  advertentie  nu  wellicht  anders 

gecategoriseerd is ten aanzien van de prijsklasse. 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4. Opzet contrastieve analyse van de advertenties  

In dit hoofdstuk zet ik de methode van analyse van de advertenties uiteen. 

4.1 Methode 

De vraag is nu hoe deze probleemstellingen geoperationaliseerd kunnen worden binnen de 

verschillende theorieën die ik hieraan voorafgaand presenteerde (zie hoofdstuk 2). Cruciaal bij 

deze advertenties is het om af te vragen of de hele advertentie, of een deel ervan, is aangepast 

aan de doelcultuur (in dit geval de Nederlandse cultuur) of is de advertentie alleen maar 

vertaald? Is bij Duitse en Franse autoreclames te herkennen dat deze auto uit respectievelijk 

Duitsland of Frankrijk komt? En hoe wordt er gezinspeeld in Franse of Duitse autoreclames op 

het culturele andere in hun vormgeving in relatie tot de tekst? Dit zijn relevante vragen op het 

gebied van cultuurvergelijkend onderzoek om zo te bepalen of er op dezelfde culturele 

waarden wordt ingespeeld in een Franse, Duitse of Nederlandse reclame en dit kan aan het 

licht komen door contrastieve analyses uit te voeren.  

De vraag of er in een Franse auto wordt gereden in Nederland omdat hij Frans is of omdat er in 

de advertentie wordt gerefereerd aan Nederland (ditzelfde geldt voor een Duits automerk) 

neem ik bij het onderzoek niet in beschouwing. Om deze vraag namelijk te kunnen 

beantwoorden is het nodig om de berijders naar hun motieven te vragen en daar is zogenaamd 

perceptie‐onderzoek voor nodig. In dit onderzoek kan ik enkel vaststellen of men iets ‘eigens’ 

zou kunnen herkennen in de advertentie. 

Het is eveneens interessant op het gebied van de interculturele marketing om te kijken of er bij 

de desbetreffende advertenties sprake is van een lokaliseringstendens of een 

globaliseringstendens in navolging van Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle (2004). 

Aangezien het corpus 168 advertenties omvat, is het van belang allereerst een structuur aan te 

brengen in de advertenties van verschillende merken afkomstig uit twee verschillende landen 

om vervolgens tot analyse over te kunnen gaan. Om te beginnen krijgt iedere advertentie een 

uniek nummer dat bestaat uit de codering voor de herkomst van het merk (FR als afkorting 

voor Frankrijk of DU als afkorting voor Duitsland), gevolgd door de eerste letters van de 

merknaam, dan de afkorting van de prijsklasse en tenslotte het nummer in die categorie, 

bijvoorbeeld: FR/PE/GK/01. Hierna zal ik een tweedeling maken tussen alle advertenties 

aanwezig in het corpus, te weten: cultureel versus universeel.  

Als universele advertentie beschouw ik de advertentie die geen enkel cultureel element in zich 

lijken te hebben schuilen (dit zijn onder andere advertenties met enkel neutrale 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kentekenplaten, zoals AU‐DI‐06) en daarom direct zonder enige aanpassing in een andere 

cultuur toepasbaar is. De advertentietekst neem ik hier niet in mee, aangezien die 

‘overschreven’ kan worden. Het gaat dus om het beeld van de advertentie zelf. 

Als cultureel bepaald beschouw ik de advertenties die een Frans, Duits of Nederlands element 

bevatten. Dit kan een conventioneel element zijn, bijvoorbeeld een kentekenplaat, maar het 

kan ook op tekstueel of contextueel niveau cultureel bepaald zijn, door bijvoorbeeld de 

weergave van een bepaalde taal of een teken dat geassocieerd wordt met het betreffende land.  

Indien het aannemelijk is dat het om een cultureel aangepaste advertentie gaat, zal ik in 

navolging van Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle (2004) en Leerssen (2003) onderzoeken 

of het om de voorstelling van ‘de ander’ als ‘vreemd’ of als ‘exotisch’ gaat.  

Alle advertenties die ik heb ingedeeld onder de noemer cultureel, zal ik dan vervolgens 

opsplitsen in een deelcorpus van exotische en vreemde advertenties. 

Als exotisch bepaald beschouw ik de advertenties die elementen van een andere cultuur bevat 

naast eventuele kenmerken van de Nederlandse, Franse of Duitse cultuur. 

Als vreemde advertentie beschouw ik de advertentie die elementen van de Nederlandse, Duitse 

of Franse cultuur bevat. 

Dit gedeelte van het analysemodel ziet er dan als volgt uit:  

ALGEMEEN 
   CULTUREEL 

Nummer 
1‐ 168 

LAND  MERK  KLASSE  NUMMER 
PER 
CATEGORIE 

UNIVERSEEL  EXOTISCH  VREEMD 

Tabel 11: opbouw analysemodel I. 

De advertenties uit alle drie de deelcorpussen (universeel, exotisch en vreemd) analyseer ik op 

verschillende, hieronder genoemde criteria. 

Uit de literatuur (zie hoofdstuk 2) haal ik de volgende mogelijke aanknopingspunten om in 

tekst‐beeld relaties helder te krijgen of en hoe er gebruik gemaakt wordt van culturele 

differentiatie: 

Allereerst zal ik nagaan welke conventionele elementen aanwezig zijn in de advertentie op 

zowel beeld als tekstueel niveau: worden er typisch Duitse respectievelijk Franse kenmerken 

aangetroffen? (Kress en Van Leeuwen 2003). 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Bij de culturele advertenties kijk ik naar de manier van omgaan met cultuurverschillen. 

Gautheron‐Boutchatsky en Kok Escalle (2004) formuleren drie manieren van omgaan met 

dergelijke verschillen, namelijk:  

‐ Opheffing of samenvoeging van de verschillen;  

‐ Aanpassing of terugwinning van de verschillen;  

‐ Bevestiging door impliciete afwijzing of verwerping van de ander (of het andere). 

Vervolgens zal ik schema’s (rijm, antithese) en tropen (metafoor, woordspeling) achterhalen 

om te kijken of er gebruik wordt gemaakt van visuele retorica (McQuarrie en Mick 1999: p.37 

en Van Enschot‐Van Dijk 2006: p.26‐27). 

Daarna zal ik met betrekking tot de tekst‐beeldkenmerken bepalen of er in de advertentie 

wordt ingespeeld op een functionele en/of een sociale behoefte (De Mooij 2004). 

Het is van belang de relatie tot de tekst te onderzoeken en daarom pas ik de verschillende 

referenties van Gardner en Luchtenberg (2000) toe in de analyse. Het betreft hier: 

endoforische (met als subcategorieën: anaforische, cataforische, esforische) exoforische of 

homoforische referentie. 

Daarnaast benoem ik de isotopieën in navolging van Greimas. Een isotopie is te definiëren als 

de iterativiteit van linguïstische eenheden oftewel terugkerende patronen/motieven (Laeven 

2006: p. 212). 

Het is daarnaast verhelderend om de kern van de betekenis bloot te leggen, bijvoorbeeld: een 

technische kern, of is er sprake van een verlangen, worden cultuur en natuur tegenover elkaar 

gesteld of is er sprake dromerigheid. 

Dit gedeelte van het analysemodel ziet er dan als volgt uit: 

TEKST‐BEELD KENMERKEN 

KENMERK 1             
Conventies 
nagaan           

KENMERK 2             
3 manieren van 
omgaan met 
cultuurverschillen 

KENMERK 3                            
Schema: 
rijm, 
antithese 
Troop: 
metafoor, 
woordspeling           

KENMERK 4         
Functionele/sociale 
behoefte 

KENMERK 5            
Referentie 
bepalen 

KENMERK 6                                         
Isotopie 

KENMERK 7       
Kern van de 
betekenis                       

Tabel 12: opbouw analysemodel II 

Met betrekking tot de beeldkenmerken zal ik allereerst aangeven of het om een narratieve of 

conceptuele advertentie gaat (Harrison 2003). Daarnaast zal ik de blikrichting analyseren 

(Jewitt en Oyama 2002). Tenslotte benoem ik de deelnemers (mens en niet‐mens) aan de 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advertentie (Harrison 2003). Dit laatste gedeelte van het analysemodel komt er dan als volgt 

uit te zien: 

BEELDKENMERKEN 

KENMERK 8               
Narratief/ 
conceptueel 

KENMERK 9              
Blikrichting 

KENMERK 10               
Deelnemers 
(mens en niet‐
mens) 

Tabel 13: opbouw analysemodel III 

De doelstelling is dat ik uiteindelijk in iedere categorie (land van herkomst van automerk / 

prijsklasse), naar verwachting andere beeldelementen kan formuleren, kenmerkend voor die 

categorie om zo de culturele differentiatie aan te wijzen in de verschillende advertenties. In 

onderstaand overzicht zijn alle stappen van het analyseproces in zijn geheel schematisch 

uiteengezet. 

 

Figuur 2: schematische weergave analysestappen. 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5. Analyse 

In dit hoofdstuk zal een drietal reclames nader besproken worden om inzicht te geven in de 

manier van analyseren die ik heb gehanteerd. Uit alle categorieën (te weten: universeel, 

vreemd, exotisch) heb ik een advertentie geselecteerd als exemplarisch. De culturele reclames 

heb ik uit het omvangrijke corpus geselecteerd op basis van het feit dat zij opvallende culturele 

praktijken, symbolen of rituelen weergeven. De universele advertentie heb ik geselecteerd, 

omdat deze representatief is voor het universele karakter van een groot deel van de reclames. 

De selectie geeft een goede weerspiegeling van het totale beeld van het corpus. 

5.1 Analyse universele advertentie 

De eerste reclame die ik hier bespreek (afbeelding 1), is een reclame uit de categorie universeel. 

Het betreft een reclame van het Franse merk Peugeot voor het type 407 Coupé (FR/PE/LK/04). 

Door de prijs van deze auto valt hij in de luxe klasse.  

 
Afbeelding 1: universele advertentie (FR/PE/LK/04). 
 

In deze advertentie (afbeelding 1) wordt het type auto afgebeeld waarvoor geadverteerd wordt. 

De auto wordt in zijn geheel afgebeeld, maar zonder berijder waardoor er geen actie 

verondersteld wordt en we daarom dus met een conceptuele advertentie te maken hebben. De 

advertentie bestaat enkel uit de afbeelding van de auto. Dit is dus de enige deelnemer aan het 

beeld. De auto is centraal afgebeeld, waardoor het allesomvattend is. Onder de afgebeelde auto 

staat M/V (dit is een universeel element, aangezien dit in veel landen op deze manier wordt 

genoteerd), wat staat voor man/vrouw, maar de V van vrouw is doorgehaald. Hier wordt mee 

aangegeven dat deze auto bedoeld is voor mannen en daarmee wordt geïmpliceerd dat de auto 

staat voor mannelijkheid en de vrouwen worden hier als het ware door uitgesloten. De 

advertentietekst bevestigt dit: “Dit is een heel mannelijke advertentie”. Dit type auto wordt 

hier dus als metafoor gebruikt voor mannelijkheid. Er wordt hier ingespeeld op een sociale 

behoefte, namelijk de wens naar mannelijkheid: stoer en sterk zijn. Door de blikrichting 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oogniveau wordt er gelijkheid bewerkstelligd. Aangezien de tekst onder de afbeelding staat en 

de kijker dus eerst de afbeelding tot zich neemt alvorens de tekst te lezen is hier sprake van 

een anaforische referentie. 

5.2 Analyse ‘vreemde’ advertentie 

De reclame (die ik hier bespreek, is een reclame uit de categorie cultureel‐vreemd. Het betreft 

hier een reclame van Mercedes van het type A‐Klasse (DU/MER/GK/04). Door de prijs van 

deze auto valt hij in de goedkope klasse. Mercedes is een internationaal bekend merk en wordt 

in deze reclame op geheel eigen wijze gekoppeld aan de Duitse cultuur. 

 
Afbeelding 2: 'vreemde' advertentie (DU/MER/GK/04). 
 

In bovenstaande advertentie (zie afbeelding 2) zien we een deel van een auto afgebeeld (het 

type waarvoor geadverteerd wordt), een spelend jongetje, speelgoed op de stoep en een 

kinderfiets tegen de garage aanleunend. Het beeld dat bij de kijker wordt opgeroepen is het 

beeld van spelende kinderen, buitenspelen en kinderen in de groei. Dit is een (weliswaar 

universeel) beeld van een kind wat net uit school komt, is opgehaald met de auto en nu weer, 

eenmaal thuis, al spelend uit de auto stapt en daar vrolijk verder speelt. De vectoren in de 

afbeelding die wijzen op actie: openstaande deur van de auto en een kind dat al spelend de 

auto verlaat. 

Vervolgens valt op dat er is geschreven op de auto, iets wat waarschijnlijk niemand wil en kan 

toestaan. Er staan drie verschillende namen afgebeeld op de auto, namelijk Lisa, Tom en 

Patrick. Ook dit is een universeel element, want er zijn geen aanwijzingen dat dit typisch 

Duitse namen zijn. Onder de namen staan data vermeld en streepjes. Bij nadere bestudering 

blijkt dit een maatlat. Een maatlat wordt vaak gebruikt op een muur om de lengte van de 

kinderen bij te houden. Dat wordt nu hier op de auto gedaan om het fenomeen kopen op de 

groei uit te beelden. Schrijven op de auto kan natuurlijk niet, maar voor je kinderen doe je dat 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wel. De tekst: gekocht op de groei staat onder de afbeelding vermeld, waardoor duidelijk wordt 

dat dit een isotopie is in deze advertentie. 

In deze reclame wordt door middel van beelden en met behulp van de tekst ons duidelijk 

gemaakt dat de auto in alle fasen met je meegroeit, daarmee een lange houdbaarheid heeft en 

dus voor verschillende doelgroepen (kinderen op de groei en volwassenen die ‘meegroeien’ 

door het verlangen naar een ruimere auto) geschikt is.  

Een van de culturele elementen die ik aantrof in deze advertentie is de manier van 

datumweergave: in Nederland gebeurt dit als dd/mm/jjjj of als dd‐mm‐jjjj en in Duitsland 

wordt dit weergegeven door middel van puntjes, namelijk: dd.mm.jjjj. Dit is dus een 

aanwijzing voor het feit dat de reclame ofwel geproduceerd zou kunnen zijn in Duitsland of 

door een Duitse reclamemaker is vervaardigd. Het zou zo kunnen zijn dat er met opzet een 

‘vreemd’ element in zit wat potentiële kopers uit andere landen waar deze reclame gebruikt 

wordt wellicht kan aantrekken. Ook zien we een niet typisch Nederlands huis en ook de 

bestrating is niet typisch Nederlands. Deze gegevens hebben er toe geleid dat er hier sprake is 

van aanpassing/terugwinning van de verschillen. Er wordt hier ingespeeld op een functionele 

behoefte, namelijk ruimte. 

De metafoor is de meetlat die aangeeft dat er sprake is van ‘meegroeien’ van de auto met 

opgroeiende kinderen en aangepaste wensen van de berijders, hier de ouders. De woordspeling 

‘gekocht op de groei’ heeft dezelfde betekenis als de metafoor. Er wordt hier gebruik gemaakt 

van een homoforische referentie. Alleen door de culturele conventie van de Duitse 

datumstructuur zal de kijker de advertentie interpreteren als ‘vreemd’. Door de blikrichting 

lage hoek heeft de advertentie de macht over de kijker. Door het verhalende karakter van deze 

afbeelding kunnen we vaststellen dat de advertentie van narratieve aard is. 

De ingebedde processen dragen bij aan de boodschap van de reclame door het groeiproces 

weer te geven van kinderen d.m.v. de streepjes op de auto en door het fenomeen buitenspelen 

uit te beelden (fiets tegen het huis aan en speelgoed in de hand van het kind). De ‘groei’ is niet 

alleen letterlijk op te vatten, maar ook figuurlijk. De ‘groei’ van volwassenen is dat ze naar 

verloop van tijd meer behoefte krijgen aan ruimte, waardoor de auto als het ware ook groeit. 

De rp’s dragen bij aan het doel van de tekst door het kind al spelend af te beelden. Hierdoor 

wordt het thema ‘groeien’  en ‘buitenspelen’ uitgebeeld. 

Duidelijk in de advertentie aanwezig, is het beroemde symbool wat staat voor Mercedes‐Benz. 

Dit is een van de weinige arbitraire symbolen die direct kan worden verbonden aan een 

product, waardoor veel mensen bij het zien van dit symbool meteen aan Mercedes zullen 

denken (Gardner en Luchtenberg 2000: p. 1810). 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5.3 Analyse ‘exotische’ advertentie 

De laatste advertentie die ik hier bespreek, is een reclame uit de categorie cultureel‐exotisch 

van het merk Franse Citroën uit de goedkopere prijsklasse (FR/CI/GK/01). Deze advertentie 

wordt weergegeven in afbeelding 3. 

 
Afbeelding 3: 'exotische' advertentie (FR/CI/GK/1). 
 

Deze advertentie (afbeelding 3) laat het verloop van een strip zien: de plaatjes zijn getekend, er 

is opbouw, actie en een climax. De afgebeelde deelnemers (mens en niet‐mens) zijn: de auto 

waarvoor geadverteerd wordt (type C1), een blonde (westerse) vrouw, een Mexicaanse man 

(stereotypering door de sombrero in combinatie met gitaar), schotel met doos en snoeren, 

televisie, handtas, bruidstaart en een zwembad. Er is duidelijk sprake van actie in deze 

advertentie omdat er een aantal fasen worden doorlopen, te beginnen bij de aanschaf van een 

schotel door de westerse vrouw waardoor zij in staat is te kijken naar een Mexicaanse 

datingshow. Daarnaast volgt een afbeelding waarin de westerse vrouw trouwt met de 

Mexicaanse man die ze heeft leren kennen via een Mexicaanse datingshow. De laatste 

afbeelding laat het stel zien, liggend aan een zwembad met de tekst: “en in zijn enorme 

landhuis leven jullie nog lang en gelukkig”. De lezer van de advertentie wordt hier dus direct 

aangesproken waardoor het zo lijkt alsof het jou had kunnen overkomen of ieder moment kan 

overkomen. Er wordt een beroep gedaan op een zogenaamde universele droom. Er wordt 

geïmpliceerd dat iedereen als doel heeft verliefd te worden, te trouwen en te wonen in een huis 

met zwembad. 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Eveneens impliciet, maar toch aanwezig in deze advertentie is het idee dat liefde grenzeloos is. 

Bovendien kan je liefde ‘kopen’ want door de aanschaf van een C1 houd je genoeg geld over om 

andere dingen mee te doen en door het kopen van een C1 koop je als het ware ook een liefde. 

De deelnemers in de afbeelding beelden dus in feite uit dat liefde c.q. een Citroën te koop is. 

Nog veel belangrijker is dat het beeld de tekst illustreert, namelijk je leven een draai geven 

door de aanschaf van een Citroën. Er wordt hier gebruik gemaakt van een homoforische 

referentie. Alleen door begrip van het afgebeelde stereotype zal de kijker de advertentie 

interpreteren als ‘exotisch’. Verschillen tussen culturen worden in deze advertentie opgeheven  

dan wel samengevoegd. De metafoor is hier: je leven een draai geven door belevingen van de 

Mexicaan met de Westers uitziende vrouw, die haar leven voortzet in Mexico en dit alles door 

de aanschaf van de C1, waardoor ze geld over had voor de aanschaf van een schotel zodat ze de 

man van haar dromen tegenkwam. Er wordt in deze narratieve reclame dus geappelleerd aan 

een sociale behoefte. Het gebruik van zowel een hoge als een lage blikrichting zorgt ervoor dat 

er zowel macht over de kijker als van de kijker wordt geïmpliceerd. 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6. Resultaten 

Om nu te bepalen of en hoe er cultureel gedifferentieerd wordt, komen in dit hoofdstuk de 

resultaten van de contrastieve analyses aan bod. Wanneer ik het heb over Franse 

respectievelijk Duitse advertenties, bedoel ik daarmee de herkomst van de automerken. Dit 

impliceert geenszins de uitkomst van wel of geen culturele differentiatie. 

6.1 Algemene resultaten 

In onderstaande tabel (tabel 14) staan de verdelingen van de advertenties van de verschillende 

categorieën ‘universeel’, ‘exotisch’ en ‘vreemd’ weergegeven  in absolute en procentuele 

getallen voor de landen Duitsland en Frankrijk. 

  Universeel  Cultureel‐
exotisch 

Cultureel‐
vreemd 

Procentuele 

en absoluut 

totaal 

Duitsland  33 (19,6%)  13 (7,7%)  38 (22,6%)  50% 

Frankrijk  65 (38,7%)  6 (3,6%)  13 (7,7%)  50% 

Totaal absoluut  98  19  51  168 

Percentages 
van het gehele 
corpus 

58,3%  11,3%  30,4%  100% 

Tabel 14: verdeling advertenties in absolute getallen en percentages over de verschillende categorieën. 

De bovenstaande indeling heb ik gemaakt aan de hand van de criteria zoals ik die heb 

beschreven in 4.1. Aan de hand van de kenmerken conventies nagaan en drie manieren van 

omgaan met cultuurverschillen in reclame werd snel duidelijk of ik te maken had met een 

culturele of een universele advertentie. Het grootste gedeelte was eenduidig en daarom 

eenvoudig in te delen in bovenstaande categorieën. Er waren enkele grensgevallen door het 

gebruik van bijvoorbeeld Franse woorden in een advertentie van een Duits automerk (Opel), 

maar door nadere bestudering waren ook deze gevallen goed in te delen.  

Van de in totaal 168 advertenties, valt 98 (het merendeel: 58,3%) in de categorie universeel. In 

de categorie cultureel‐exotisch bevinden zich 19 advertenties en in de categorie cultureel‐

vreemd 51 advertenties. In percentages betekent dit het volgende: de universele advertenties 

vormen 58,3% van het corpus; de categorie cultureel (vreemd en exotisch samen) omvat 41,7% 

van het corpus, waarvan het grootste gedeelte wordt ingenomen door advertenties ingeschaald 

bij ‘vreemd’. Deze indelingen hanteer ik ook bij het samenstellen van subcorpussen, omdat ik 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op die manier makkelijker kan vergelijken. Daarnaast is er voor iedere prijscategorie afkomstig 

uit een bepaald land een subcorpus, dus niet alleen de Duitse en Franse advertenties vormen 

een corpus, maar daarnaast ook bijvoorbeeld de Duitse universele advertenties uit de 

goedkope klasse of bijvoorbeeld de Franse culturele advertenties voor de middenklasse. 

Wanneer ik de uitkomsten selecteer op land, levert dat voor Frankrijk het volgende op: 

Van de, in het totaal 84, Duitse advertenties is de verdeling:                           

33 universeel (19,6%)                             

13 exotisch (7,7%) en                            

38 vreemd (22,6%)  

Van de in het totaal 84 Franse advertenties zijn er:                                                                           

65 universeel  (38,7%)                             

6 exotisch (3,6%) en                              

13 vreemd (7,7%) 

Wanneer ik gericht kijk per land (Duitsland / Frankrijk) en per klasse (goedkope, midden‐ en 

luxe klasse), vallen de volgende dingen op:   

Om te beginnen met Duitsland: in de goedkope klasse wordt het hoogste percentage 

ingenomen door de categorie ‘vreemd’ (21,4% van het Duitse corpus). In de middenklasse zijn 

dit de universele advertenties (9,5%). In de luxe klasse zijn dit eveneens de ‘vreemde’ 

advertenties (17,9%). Verhoudingsgewijs komen de meeste ‘vreemde’ en ‘exotische’ advertentie 

voor in de goedkope en luxe klasse (respectievelijk 62,9% en 62,5% van het totaal aantal Duitse 

advertenties in deze prijsklasse) tegenover 52,9% in de middenklasse. 

Voor Frankrijk liggen die verhoudingen anders: in de goedkope klasse wordt het grootste 

gedeelte van de advertenties als universeel ingeschaald. Het gaat hier om een percentage van 

51,2% van het Franse corpus. In de middenklasse en luxe klasse zijn het eveneens de universele 

advertenties die de overhand hebben (15,5% en respectievelijk 10,7%). Verhoudingsgewijs 

komen de meeste ‘vreemde’ en ‘exotische’ advertenties voor in de midden en goedkope klasse 

(respectievelijk 24,6% en 23,5% van het totaal aantal Franse advertenties in deze prijsklasse) 

tegenover 10% in de luxe klasse. 

6.2 Resultaten ten aanzien van de kenmerken 

De kenmerken 1 (conventies nagaan), 7 (kern van de betekenis) en kenmerk 10 (deelnemers en 

niet‐deelnemers) laat ik hier buiten beschouwing. Na het bestuderen van de eerste dertig 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gevallen, heb ik niet meer getoetst op deze kenmerken omdat dit geen evidente verschillen 

opleverde.   

6.2.1 Kenmerk: drie manieren van omgaan met cultuurverschillen 

Dit kenmerk werd alleen aangetroffen bij de culturele (exotisch en vreemde) advertenties 

omdat alleen hier culturele elementen in werden aangetroffen. 

Van de 51 culturele Duitse advertenties, hadden 49 één van de drie manieren van omgaan met 

cultuurverschillen. Het grootste aandeel (35,3% van Duits cultureel corpus) hierin hebben de 

advertenties waar sprake is van opheffing of samenvoeging van de verschillen, bijvoorbeeld bij 

DU/AU/GK/01. Dit beeld blijft gelijk bij bestudering van het kenmerk voor alle prijsklassen. 

Van de 19 culturele Franse advertenties wordt er het meeste (78,9% van het Frans cultureel 

corpus) gebruik gemaakt van aanpassing/ terugwinning van de verschillen (zie voor een 

voorbeeld FR/PE/GK/13). In alle prijsklassen is dit beeld hetzelfde. Opvallend is het verder dat 

er in de Franse advertenties geen gebruik wordt gemaakt van bevestiging door impliciete 

afwijzing. 

6.2.2 Kenmerk: visuele retorica 

Wanneer ik selecteer op het visueel retorische kenmerk (zonder onderscheid te maken ten 

aanzien van de klasse), dan valt het volgende op: in minder dan de helft (40,5%) van de Franse 

advertenties wordt gebruik gemaakt van visuele retorica, waarvan de metafoor (zie voor een 

voorbeeld FR/PE/MK/04) en de woordspeling (zie FR/PE/LK/02) het meest worden gebruikt in 

alle prijsklassen. Bij specificatie op prijsklasse wordt dit beeld bevestigd. In de goedkope klasse 

wordt er in 59,6% van de gevallen geen retorisch middel aangetroffen. Evenmin, met een 

percentage van 70,6%, in de middenklasse en met een percentage van 40% van de advertenties 

in die klasse.  

Dit is eveneens de waarneming voor de Duitse advertenties, waar in 54,8% van de gevallen 

geen enkel visueel retorisch middel wordt aangetroffen. Dit wordt eveneens bevestigd bij het 

nader bekijken van de prijsklassen, waarbij de advertenties zonder visuele retorica de overhand 

hebben bij de goedkope klasse (54,9%) en bij de luxe klasse (68,6%). De enige uitzondering 

hierop wordt gevormd door de middenklasse waar het percentage van gebruik van 

woordspelingen met 41,2% (zie voor een voorbeeld DU/BMW/MK/02) het percentage van 

ontbreken van retorica (29,4%) overstijgt. Overigens wordt er in de Duitse advertenties het 

meest gebruik gemaakt van woordspelingen in de goedkope (31,4%) en middenklasse (41,2%) 

en in de luxe klasse zijn dat metaforen (18,8%). Er zijn meer advertenties die geen gebruik 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maken van visuele retorica dan wel. Opvallend is dat er geen enkele keer rijm is aangetroffen 

in het gehele corpus. 

6.2.3 Kenmerk: functionele en/of sociale behoefte 

Ten aanzien van het toetsen op functionele dan wel sociale behoefte, komt het volgende naar 

voren: in de meeste advertentie wordt er ingespeeld op één van beide behoeftes en slechts 

zelden op beide. Ook is het zeldzaam (5 bij de Franse advertenties en 3 bij de Duitse) dat er op 

geen enkele behoefte wordt ingespeeld. Ook hier geldt dat er slechts in weinig gevallen wordt 

ingespeeld op beide behoeftes.  

Wat betreft het algemene beeld van de Franse en Duitse advertenties, valt op dat er praktisch 

evenveel gebruik wordt gemaakt van het appelleren aan een functionele als aan een sociale 

behoefte. Bij de Franse advertenties is dit respectievelijk 37 tegenover 36; bij de Duitse 

advertenties 39 tegenover 35. Bij de Franse advertenties wordt er in de goedkope en luxe klasse 

het meest ingespeeld op een sociale behoefte; bij de middenklasse is dit de functionele 

behoefte.  

Deze verdeling is anders met betrekking tot het Duitse corpus; in de goedkope klasse wordt 

het meest geappelleerd aan de functionele behoefte, terwijl er in de middenklasse en luxe 

klasse evenveel wordt ingespeeld op een sociale als op een functionele behoefte.  

6.2.4 Kenmerk: referentie bepalen 

Evident te noemen is, dat er in beide landen meer op een endoforische wijze wordt 

gerefereerd, dan homoforisch en nergens trof ik een esforische referentie aan. Binnen de 

endoforische referentie trok ik enkel cataforisch en anaforisch aan, soms ook allebei.  

De anaforische referent wordt zowel in de advertenties van de Duitse (58,3% van het Duitse 

corpus) als van de Franse merken (45,2% van het Franse corpus) het meest aangetroffen. Zie 

voor een voorbeeld DU/AU/MK/01 en FR/PE/LK/01. 

De cataforische referent wordt bij de Duitse merken aanzienlijk minder gebruikt (29,8%) dan 

bij de automerken uit Frankrijk (42,9%). In de prijsklassen middenklasse en luxe klasse is dit 

zelfs de meest toegepaste referentie. Opvallend is dat bij de merken uit beide landen er even 

weinig gebruik wordt gemaakt van de homoforische referentie (in beide corpussen is dit 

percentage 8,3) en de anaforisch/cataforisch gecombineerd (in beide corpussen is dit 3,6%). De 

homoforische referentie werd in het Franse corpus zelfs alleen maar in de goedkope klasse 

aangetroffen. 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6.2.5 Kenmerk: isotoop benoemen 

Van de 166 isotopieën, ook wel thema’s (twee bleven onbenoemd in verband met te weinig 

informatie in de advertentie om dit te kunnen vaststellen), noem ik hier alleen de isotopieën 

die het meest voorkomen, namelijk vaker dan vijf keer. Het meest komen voor: 

‐ ruimte (14 keer) 

‐ veiligheid (11 keer) 

‐ zakelijkheid (7 keer) 

‐ sportiviteit (6 keer) 

‐ kracht (6 keer) 

‐ snelheid (5 keer) 

‐ onderscheid (5 keer) 

‐ gemak (5 keer) 

‐ design (5 keer) 

‐ vooruitgang (5 keer) 

 

Ik benoem hier alleen de noemenswaardigheden ten aanzien van de resultaten. Op het thema 

ruimte  is  het  opvallend  dat  dit  vijf  keer  voorkomt  in  de  Franse middenklasse  tegenover  vijf 

keer in de goedkope klasse van de Duitse automerken. De isotopie veiligheid komt van alle zes 

gevallen bij de Duitse automerken voor in de goedkope klasse. Bij de Franse automerken is dit 

2 keer in de middenklasse en 3 keer in de goedkope klasse. Zakelijkheid wordt vaker gebruikt 

in  de  advertenties  van  Duitse  automerken  dan  van  Franse  automerken  (vijf  keer  tegenover 

twee  keer).  De  isotopie  sportiviteit  komt  alleen  maar  in  Duitsland  voor  en  wordt  dus  niet 

gebruikt  in  de  advertenties  van  de  Franse  merken.  Daar  wordt  wel  in  drie  verschillende 

advertenties  gerefereerd  aan  de  autosport.  Snelheid  wordt  vier  maal  gebruikt  in  de  uit 

Duitsland afkomstige automerkadvertenties, verspreid over alle drie de prijsklassen, terwijl dit 

in  de  advertentie  van  de  Franse  automerken  slechts  een  keer  werd  aangetroffen  in  de 

middenklasse. Opvallend is het te noemen dat het thema gemak alleen in de advertenties van 

de  Franse  automerken  wordt  genoemd  en  geen  enkele  keer  bij  de  Duitse  automerken. 

Tenslotte  het  thema  vooruitgang.  Dit  wordt  in  de  advertenties  van  Duitse  automerken  vier 

keer aangehaald tegenover een keer in een advertentie van een Frans merk. 

6.2.6 Kenmerk: narrativiteit versus conceptualiteit 

Het algemene beeld is voor de advertenties uit beide landen hetzelfde, namelijk dat de meeste 

advertenties  van conceptuele  aard zijn. Bij de Duitse merken zien we dat  er  in de goedkope 

klasse  het  meest  gebruik  wordt  gemaakt  van  conceptualiteit  (zie  voor  een  voorbeeld 

DU/VW/GK/01),  in  de middenklasse  is  dit  narrativiteit  (DU/VW/MK/01). Het  beeld  voor  de 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Franse  advertenties  is  precies  tegenovergesteld. Daarentegen wordt  er  in  de  luxe  klasse  van 

beide corpussen het meest conceptueel geadverteerd. 

6.2.7 Kenmerk: blikrichting bepalen 

Het  beeld  voor  de  advertenties  van  de  Franse  merken  is  tegenovergesteld  aan  dat  van  de 

Duitse  merken,  namelijk  bij  de  eerste  is  er  het  meest  gebruik  gemaakt  van  de  blikrichting 

oogniveau  (zie  FR/CI/MK/04),  wat  gelijkheid  impliceert  van  de  zender  ten  opzichte  van  de 

ontvanger.  Bij  de  Duitse  merken  is  dit  overwegend  blikrichting  vanuit  een  lage  hoek 

(DU/OP/GK/06) wat macht over de kijker impliceert. Dit beeld herhaalt zich in de goedkope 

en  luxe klasse, maar wat betreft de middenklasse  is het beeld  anders. Nu zijn het de Franse 

merken in deze categorie die meer gebruik maken van een lage hoek, wat macht over de kijker 

impliceert (evenveel als van een hoge hoek overigens, dat macht van de kijker impliceert) en is 

er  bij  de Duitse merken meer  sprake  van de blikrichting oogniveau. Dit  lijkt  een  aanwijzing 

voor het  idee dat er  in de Franse advertenties meer sprake  is van gelijkwaardige aanspreking 

van de kijker en bij de Duitse merken lijkt er meer sprake van een autoritaire benadering van 

de adverteerder jegens de kijker. 

6.3 Resultaten universeel versus cultureel 

In  de  voorgaande  paragrafen  heb  ik  op  land  en  prijsklasse  vergeleken,  maar  in  de 

hiernavolgende paragrafen zal ik vergelijken (binnen een land en een prijsklasse) op universeel 

versus  cultureel.  Het  doel  van  de  verschillen  opsporen  tussen  de  universele  en  de  culturele 

advertenties is uiteindelijk iets te kunnen zeggen over of en hoe bepaalde kenmerken alleen bij 

universele of bij culturele advertenties voorkomen. 

6.3.1 Duitse automerken 

Wanneer ik op het niveau van land, prijsklasse en universeel / cultureel selecteer, dan kan ik 

het volgende vaststellen voor uit Duitsland afkomstige auto’s uit de verschillende prijsklassen. 

Ik bespreek hier overigens alleen de kenmerken waarbij evidente verschillen optreden. 

Goedkope klasse: 

Op  de  kenmerken  visuele  retorica,  behoefte,  referentie  en  isotopie  vertonen  de  Duitse 

advertenties  hetzelfde  beeld  in  de  universele  advertenties  als  in  de  culturele  advertenties. 

Echter,  op  de  kenmerken  narratief/conceptueel  en  blikrichting  wordt  er  een  tegengesteld 

beeld geobserveerd. In de culturele advertenties wordt er namelijk het meest gebruik gemaakt 

van  narratieve  advertenties  (63,6%  van  het  Duitse  culturele  corpus)  terwijl  de  meeste 

universele advertenties    conceptueel  van aard zijn  (92,3%). Bij de  culturele advertenties  zien 

we  het  meest  de  blikrichting  vanuit  een  lage  hoek  (54,5%),  terwijl  dit  bij  de  universele 

advertenties oogniveau is (53,9%). 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Middenklasse: 

Bij de universele advertenties wordt er beduidend meer gebruik gemaakt van woordspelingen 

(50%  van  het  Duits  universele  corpus)  dan  van metaforen  (25%),  terwijl  er  bij  de  culturele 

advertenties  evenveel  gebruik  wordt  gemaakt  van  metaforen  als  woordspelingen  (allebei 

respectievelijk  33,3%). De universele  advertenties maken meer  gebruik  van  sociale  behoeftes 

(37,5%); de culturele advertenties meer van functionele. Daarnaast zien we hetzelfde beeld als 

bij  de  goedkope  klasse  van  de  Duitse  advertenties,  namelijk  dat  er  bij  de  universele 

advertenties vaker sprake  is van conceptuele advertenties  (62,5%) terwijl dit bij het culturele 

Duitse middenklasse corpus vaker narratieve advertenties zijn (66,7%). Tenslotte het kenmerk 

blikrichting:  het  beeld  is  hier  tegengesteld  aan  bovenstaande  resultaten  van  de  Duitse 

goedkope klasse, want nu zijn het juist de culturele advertenties die de meeste blikrichtingen 

op  oogniveau  hebben  (77,8%)  tegenover  de  blikrichting  lage  hoek  bij  de  universele 

advertenties (62,5%). De overige kenmerken vertoonden in beide corpussen hetzelfde beeld. 

Luxe klasse: 

Evidente  verschillen  tussen  het  Duitse  universele  en  culturele  corpus  trof  ik  aan  op  de 

kenmerken  isotopie,  narratief/conceptueel  en  blikrichting.  De  overige  kenmerken  brachten 

geen evidente verschillen naar voren. Op het kenmerk  isotopie valt op dat er  in de culturele 

advertenties  kracht  (20% van het Duits  cultureel  corpus)  en  reizen  (10%) het meest worden 

genoemd, terwijl dit bij de universele advertenties zakelijkheid en vooruitgang is (beide 16,7%). 

Bij de culturele reclames is er het meest sprake van narratieve advertenties (55%) terwijl dit bij 

het universele corpus juist conceptuele advertenties zijn (91,7%). 

6.3.2 Franse automerken 

Goedkope klasse: 

Als  ik  in  de  goedkope  klasse  de  resultaten  vergelijk  tussen  het  culturele  en  het  universele 

corpus, dan vallen mij de volgende dingen op: 

Bij de universele advertenties wordt er meer gebruik gemaakt van woordspelingen (16,3% van 

Franse universele corpus) terwijl dit bij de culturele advertenties de metaforen zijn (28,6% van 

het Franse culturele corpus). In het universele corpus is er aanzienlijk meer gebruik gemaakt 

van  de  functionele  behoefte  (46,5%).  In  het  culturele  corpus  overheerst met  78,6%  juist  de 

sociale  behoefte waar  een  beroep  op wordt  gedaan. Alleen  in  het  culturele  corpus wordt  de 

homoforische referentie aangetroffen, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 

dit een verwijzing is die door socioculturele kennis en context tot stand komt en dat is niet aan 

de orde bij de universele advertenties. Bij de universele advertenties wordt er  in 9,3% van de 

gevallen  de  isotopie  opwinding  aangetroffen.  Bij  de  culturele  advertenties  is  de  meest 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aangetroffen  isotopie  avontuur  (21,4%). Ook  hier  zijn  de meeste  universele  advertenties  van 

conceptuele  aard  (55,8%)  en bij  de  culturele  advertenties  zijn  dat  de narratieve  advertenties 

(71,4%). 

Bij  de  universele  advertenties  wordt  er  in  60,5%  van  de  gevallen  gebruik  gemaakt  van  de 

blikrichting oogniveau, terwijl bij de culturele advertenties de eerste plek wordt gedeeld door 

de lage hoek en de bikrichting oogniveau (beide met een percentage van 35,7%). 

Middenklasse: 

Opmerkelijk bij het vergelijken van de twee corpussen op de middenklasse is het volgende: het 

culturele  corpus  is  erg  klein  (slechts  vier  advertenties)  ten  opzichte  van  13  universele 

advertenties. Bij de  culturele advertenties wordt er  in alle gevallen gebruik gemaakt van een 

anaforische referentie. Bij de universele advertenties is dat in de meeste gevallen (met 69,2%) 

juist  het  gebruik  van  een  cataforische  referentie.  Verder  is  het  opvallend  dat  bij  beide 

corpussen  de  isotopie  ruimte  het  meest  wordt  toegepast.  Tenslotte  zijn  alle  culturele 

advertenties  van  narratieve  aard,  terwijl  het  merendeel  bij  de  universele  advertenties 

conceptueel is (76,9%). 

Luxe klasse: 

Een dergelijk resultatenoverzicht zoals bovenstaand is voor deze prijsklasse ten aanzien van de 

culturele advertenties  lastig uit te voeren, omdat het culturele corpus slechts één advertentie 

bevat.  Deze  zal  ik  dan  ook  niet  meenemen  in  dit  overzicht,  maar  wel  spoor  ik  hier 

regelmatigheden op ten aanzien van de universele advertenties  in deze prijsklasse. De  in het 

oog springende zaken zijn: in 66,7% van de universele advertenties wordt op cataforische wijze 

gerefereerd. In 22,2% van de gevallen komt de isotopie passie naar voren. Opvallend is dat in 

alle  gevallen  (100%)  er  sprake  is  van  een  conceptuele  advertentie  en  tenslotte  wordt  er  in 

66,7% van de gevallen de blikrichting oogniveau geconstateerd. 

6.4 Kenmerken ten aanzien van de betekenis 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een functionele behoefte, gaat het ten aanzien van de 

betekenis van de advertentie voornamelijk om de auto zelf, zoals de kracht van de motor, de 

ruimte die de auto biedt of bijvoorbeeld de  snelheid. Wanneer er gerefereerd wordt aan een 

sociale behoefte gaat het meer om het gevoel en de uitstraling bij de auto, zoals  sportiviteit, 

luxe en design. 

Als  er  sprake  is  van  een  anaforische  referentie  (wanneer het beeld  voorafgaand aan de  tekst 

wordt  weergegeven)  ligt  de  nadruk  in  de  advertentie  met  name  op  het  beeld.  Bij  een 

cataforische referentie is dit omgekeerd. Nu ligt de nadruk op de tekst en minder op het beeld. 

Bij  een  homoforische  referentie  gaat  het met  name  om het  activeren  van  socio‐culturele  en 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wereldkennis  bij  de  interpretator  van  de  advertentie  om  zodoende  tot  betekenisgeving  te 

komen van de advertentie. 

De  isotopie  geeft weer  rond welk  thema de  advertentie  is  geconstrueerd  en  daardoor wordt 

duidelijk welke isotopie door de adverteerder van belang wordt geacht voor de doelgroep van 

de advertentie. 

Een narratieve  reclame heeft  een  verhalende opbouw waardoor  er meer  interpretatie  van de 

lezer/kijker wordt gevergd. Bij conceptuele advertenties  is dit niet het geval. Hier gaat het  in 

de meeste gevallen puur om het beeld in combinatie met de tekst.  

Wat  betreft  de  blikrichting: wanneer  er  in  een  reclame  sprake  is  van  een hoge  hoek,  zou  je 

kunnen  stellen  dat  de  kijker  de macht  heeft.  Dit  impliceert  een  keuzevrijheid. Wanneer  er 

gebruik wordt gemaakt van de blikrichting oogniveau, wordt de kijker gelijkwaardig benaderd. 

Als er sprake is van de blikrichting vanuit een lage hoek, dan zou dit kunnen betekenen dat er 

macht  over  de  kijker  tot  stand  wordt  gebracht.  Dit  impliceert  een  autoritaire  benadering 

vanuit de adverteerder. 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7. Conclusie 

Naar aanleiding van het interessante onderzoek van De Haan (2008) naar reclames van Franse 

en Duitse automerken (zie hoofdstuk 2) en de actualiteit van interculturele marketing, besloot 

ik nader onderzoek te doen naar culturele differentiatie in autoadvertenties. De Haan heeft 

zich met name toegelegd op de teksten in de advertenties. Mijn doelstelling was om vooral te 

kijken naar het beeld in de autoadvertenties en naar de relatie tussen de tekst en het beeld en 

het bestuderen van de manieren waarop er in advertenties wordt omgegaan met culturele 

verschillen.  

Dit deed ik door gebruik te maken van de semiotiek (en afgeleiden daarvan), oftewel de leer 

der tekens, omdat zowel tekst als beeld kunnen worden opgevat als teken. In de voorgaande 

hoofdstukken ging mijn aandacht uit naar culturele differentiatie in autoreclames van 

internationaal bekende automerken. Ik heb 168 advertenties van Franse en Duitse automerken 

geanalyseerd en zodoende getoetst op kenmerken die ik uit mijn theoretisch kader heb 

gefilterd om zo te bepalen of er sprake was van universele advertentie, een ‘vreemde’ of een 

‘exotische’ advertentie. Onder universeel versta ik dat een advertentie zonder al teveel 

inspanningen ingezet kan worden in een andere cultuur. Met een ‘vreemde’ advertentie bedoel 

ik een advertentie waarin ‘de ander’ als vreemd wordt neergezet. De ‘exotische’ advertentie is 

er één waarin ‘de ander’ als exotisch wordt weergegeven of door associaties wordt 

geconstrueerd. Alle 168 advertenties heb ik onder gebracht in een van de drie categorieën. 

Daarnaast heb ik geprobeerd te achterhalen welke kenmerken nu meer werden aangetroffen 

bij een van de drie om daardoor te kunnen aanwijzen met behulp van welke kenmerken er 

culturele differentiatie tot stand komt.  

Vanwege de omvang van de scriptie heb ik wel een aantal interessante kenmerken achterwege 

moeten laten, zoals het onderscheid dat Kress en Van Leeuwen (Harrison 2003) bespreken 

tussen verzoek en bevel. Dit is een interessante parameter, maar hier ben ik in dit onderzoek 

niet aan toe gekomen. Ik heb het in mijn onderzoek slechts over elementen die refereren aan 

globale marketingcultuur of aan de Nederlandse, Duitse of Franse cultuur. 

Het algemene beeld uit het gebruik van de geanalyseerde middelen is dat het merendeel van 

de  advertenties  van  het  gehele  corpus  (alle  advertenties  van  zowel  de  Duitse  als  de  Franse 

automerken)  in  de  categorie  universeel  valt.  Echter  op  landniveau  is  dit  beeld  opmerkelijk 

anders: in het Duitse corpus is juist het merendeel van de advertenties ‘vreemd’ (22,6% van het 

Duitse  corpus).  Voor  het  Franse  corpus  wordt  het  algemene  beeld  bevestigd:  het  grootste 

gedeelte  van  de  advertenties  afkomstig  uit  het  Franse  corpus  is  universeel  (38,7%  van  het 

Franse  corpus).  Voor  beide  corpussen  geldt  dat  binnen  de  culturele  advertenties  de meeste 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reclames zich bevinden in de categorie cultureel‐vreemd en minder in de categorie cultureel‐

exotisch. 

Wanneer  er  sprake  is  van  culturele  differentiatie  vindt  dit  bij  de  Duitse  automerken 

voornamelijk  plaats  in  de  goedkope  en  de  luxe  klasse.  Klaarblijkelijk  is  de  adverteerder  van 

mening  dat  differentiatie  in  deze  prijsklassen  zinvol  is  en  minder  in  de  middenklasse. 

Verhoudingsgewijs bevinden de meeste culturele advertenties van Franse automerken zich in 

de goedkope en middenklasse. De adverteerders van de Franse merken zijn dus waarschijnlijk 

van  mening  dat  er  een  groter  effect  optreedt  bij  het  aanpassen  van  advertenties  uit  deze 

prijsklasse.  Belangrijk  is  het  om  hier  te  benadrukken  dat  de  universele  advertenties  in  dit 

corpus de overhand hebben.   

Wanneer  ik  kijk  naar  het  kenmerk  drie manieren  van  omgaan met  cultuurverschillen  tref  ik 

eveneens  een  opmerkelijkheid  aan.  In  het  Duitse  culturele  corpus  wordt  er  in  de  meeste 

gevallen  (35,3%)  opheffing/samenvoeging  van  de  verschillen  toegepast,  terwijl  in  het  Franse 

culturele  corpus  juist aanpassing/terugwinning het meest wordt  aangetroffen. Dit  impliceert 

dat de advertenties van de Duitse merken niemand willen uitsluiten en  juist  iedereen willen 

aanspreken met hun  advertentie,  terwijl  de  resultaten  impliceren dat  de  Franse  automerken 

juist de verschillen benadrukken en daardoor onderscheidend willen zijn. 

Ten aanzien van de visuele  retorica kan  ik het volgende concluderen:  in minder dan de helft 

van  de  advertenties  van  de  Duitse  en  Franse  merken  worden  visuele  retorische  middelen 

aangetroffen. Rijm werd zelfs  in geen enkele advertentie gebruikt. Bij de advertenties van de 

Franse  merken  wordt  er  relatief  het  meest  gebruik  gemaakt  van  de  metafoor  en  de 

woordspeling  in  alle  prijsklassen.  Dit  beeld  is  voor  de  Duitse  merken  anders:  in  de 

middenklasse  wordt  er  vaker  wel  dan  geen  visueel  retorisch  middel  ingezet,  met  name  de 

woordspeling. De woordspeling komt het meeste voor in de goedkope en middenklasse en de 

metaforen komen het meeste voor bij de advertenties van de  luxe klasse. Over het algemeen 

zou je kunnen stellen dat metaforen moeilijk te achterhalen zijn en dat woordspelingen voor 

de hand liggender zijn, maar om nu hier te stellen dat de adverteerder wellicht uitgaat van een 

hoger opleidingsniveau van de potentiële kopers van een auto uit de luxe klasse waardoor een 

metafoor  beter  begrepen  zou  kunnen  worden,  voert  hier  te  ver.  Voor  deze  stelling  is  meer 

onderzoek nodig. 

Voor  wat  betreft  de  sociale  behoefte  en  de  functionele  behoefte  kan  ik  het  volgende 

concluderen: voor de merken afkomstig uit beide landen wordt er zo goed als evenveel gebruik 

gemaakt  van  de  sociale  en  de  functionele  behoefte.  Alleen  het  beeld  ten  aanzien  van  de 

prijsklassen is anders: inspelen op een functionele behoefte zien we bij de Franse advertenties 

meer  in de middenklasse,  terwijl dit bij de Duitse advertenties voornamelijk voorkomt  in de 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goedkope  klasse.  Er  is  lijkt  dus  een  andere  opvatting  te  bestaan  tussen beide  landen  als  het 

gaat om het belang wat er aan de behoeftes wordt toegekend om de verschillende doelgroepen 

aan te spreken en vervolgens te prikkelen tot het overgaan tot een aankoop. De reclamemakers 

van  de  Duitse  advertenties  kennen  meer  belang  toe  aan  het  kunnen  van  de  auto  om 

onderscheidend  te  zijn  ten  aanzien  van  de  concurrenten  terwijl  bij  de  Franse  advertenties 

wordt  ingegaan op het gevoel achter de auto wanneer het gaat om een auto uit de goedkope 

prijsklasse. 

Ten aanzien van de toegepaste referentie zien we een eenduidig beeld bij de advertenties van 

zowel de Franse als de Duitse merken. Er wordt meer op endoforische wijze gerefereerd, dan 

homoforisch en  in geen van de gevallen  trof  ik een esforische  referentie aan. Dat wil zeggen 

dat  er  in  alle  gevallen  (behalve daar waar  socioculturele  en wereldkennis wordt  geactiveerd) 

wordt  gerefereerd  aan  elementen  in  de  advertentie  zelf.  Binnen  de  endoforische  referenties 

zien we de anaforische  referentie het meest. Hieruit blijkt dat  in de meeste advertenties het 

beeld voorafgaand aan de tekst staat afgebeeld. De interpretatie van het beeld krijgt hierdoor 

meer nadruk en lijkt dit dus het belangrijkste element voor de reclamemakers. 

Het  kenmerk  isotopie  is  een  interessante  parameter  voor  het  achterhalen  van  de  waarden 

waarop  wordt  ingespeeld  in  een  advertentie.  Er  wordt  in  de  advertentie  uit  de  twee 

verschillende  landen  op  andere  waarden  ingespeeld  en  ook  de  gedachte  over  in  welke 

prijsklassen  die  isotopie  een  rol  speelt  verschillen  de meningen  klaarblijkelijk.  Ruimte  komt 

alleen  in  de  Franse middenklasse  voor,  bij  de  Duitse merken  alleen  in  de  goedkope  klasse. 

Klaarblijkelijk wordt dit kenmerk als onderscheidend ervaren door de verschillende merken uit 

Frankrijk en Duitsland, maar hangt het onderscheidgevende karakter van de prijsklasse af. Dit 

is ook zo voor de isotopie veiligheid. Dit wordt in de Duitse advertenties alleen in de goedkope 

klasse  aangehaald,  terwijl  dit  bij  de  Franse merken  zowel  in  de  goedkope  als middenklasse 

voorkomt.  Bij  de  Duitse  advertenties  nemen  de  volgende  isotopieën  een  centrale  plaats  in: 

vooruitgang,  zakelijkheid,  sportiviteit  en  snelheid.  In  de  Franse  advertenties  is  een 

veelvoorkomende isotopie gemak en daarnaast autosport. 

Het  feit dat de meeste advertenties van conceptuele aard zijn,  sluit mijns  inziens aan bij het 

resultaat dat de meeste advertenties uit het hele corpus universeel zijn. Volgens mijn opvatting 

zijn universele advertenties in meer dan één cultuur inzetbaar en een conceptuele advertentie 

is  makkelijker  te  begrijpen  in  meerdere  culturen  dan  een  narratieve  advertentie.  Voor  een 

narratieve advertentie wordt namelijk meer inzet en begrip verondersteld voor de interpretatie 

en  aangezien  dit  in  de  ogen  van  velen  (zie  voorgaande  hoofdstukken)  gepaard  gaat  met 

culturele kennis verdient het, in het geval van een universele advertentie, de voorkeur om het 

interpreteren zo simpel mogelijk te houden. 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Uit  het  verschil  in  blikrichting  zou  je  kunnen  stellen  dat  er  in  de  Franse  advertenties meer 

sprake  is  van  een  gelijkwaardige  aanspreking  van  de  kijker  en  bij  de Duitse merken  lijkt  er 

meer  sprake  van  een  autoritaire  benadering  van  de  adverteerder  jegens  de  kijker.  Dit 

veronderstelt een bepaalde arrogantie van de reclamemakers van de advertenties van de Duitse 

merken en dit  lijkt  te kloppen met het beeld wat van de meeste Duitse automerken bestaat, 

namelijk  dat  het  goede  auto’s  zijn,  die  status  uitstralen. Wat  betreft  de  Franse  advertenties 

veronderstelt dit dat een Franse auto voor iedereen haalbaar en bereikbaar is. Deze conclusie is 

uiteraard  heel  kort  door  de  bocht,  maar  dit  is  een  bevestiging  van  de  vele  heersende 

vooroordelen die er bestaan van Franse en Duitse auto’s. 

Daar waar De Haan  (2008)  geen uitspraken kon doen over de herkomst  van de  advertentie, 

heb ik hopelijk in ieder geval laten zien wat het verschil is in voorstelling van ‘de ander’ door 

respectievelijk  de  Duitse  en  de  Franse  automerken  en  aangetoond  waar  deze  culturele 

differentiatie zich bevindt. 

Jammer  genoeg,  heb  ik  niet  kunnen  nagaan  of  de  gestelde  voorkeur  door  Gautheron‐

Boutchatsky en Kok Escalle voor het bekende in advertenties van toepassing is op de door mij 

bestudeerde  advertentie.  Hier  is  namelijk  aanvullend  onderzoek  voor  nodig.  Ik  kan  alleen 

stellen  dat  het  erop  lijkt  dat  de  reclamemakers  van  automerken  uit  beide  landen 

veronderstellen dat hoe minder culturele eigenschappen een advertentie bevat, des te breder 

inzetbaar  deze  is.  Evenmin heb  ik  perceptie‐onderzoek kunnen doen om erachter  te  komen 

waarom de berijder in een Franse dan wel Duitse auto rijdt. Wel kan ik voorzichtig stellen dat 

Bij het analyseren van de advertenties moet natuurlijk mijn Nederlandse invalshoek in 

ogenschouw worden genomen. In het voorgaande ben ik hieraan voorbij gegaan, maar ik wil 

het hier toch ter volledigheid noemen. Ik heb dit bewust buiten beschouwing gelaten om het 

onderzoek niet nog verder te compliceren. Datgene wat ik aan de Duitse en/of Franse cultuur 

toeschrijf hoeft immers geenszins overeen te komen met wat Duitsers en Fransen als specifieke 

elementen van hun cultuur in de reclames herkennen. Helaas was er binnen dit onderzoek 

geen ruimte om de autoreclames aan native speakers voor te leggen, zodat zij hun culturele 

kennis van respectievelijk de Franse en Duitse cultuur hadden kunnen expliciteren. Dit kan 

echter zeker interessant zijn voor vervolgonderzoek. Mijn Nederlandse invalshoek is terdege 

van belang geweest voor de benoeming van ‘vreemde’ en ‘exotische’ elementen in de 

verschillende advertenties. Er waren enkele grensgevallen, maar bij nadere bestudering bleken 

deze grensgevallen toch ingedeeld te kunnen worden. 

Ook kan ik op basis van de uitkomsten geen harde uitspraken doen over culturele elementen 

omdat het beeld dat internationale ondernemingen hebben misschien niet overeenkomt met 

het zelfbeeld dat de Franse en Duitse native speakers hebben. 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Daarentegen kan ik wel concluderen dat er andere beeldelementen worden gebruikt in de 

advertenties van Duitse en Franse automerken bij de voorstelling van de ‘ander’.   

De Nederlandse reclames van auto’s afkomstig uit Frankrijk maken voornamelijk gebruik van 

aanpassing/ terugwinning van cultuurverschillen, metaforen en woordspelingen, het verwijzen 

naar een functionele ofwel een sociale behoefte Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van met 

name endoforische referentie, voornamelijk de isotopie gemak en autosport en van de 

blikrichting oogniveau. De reclames van auto’s afkomstig uit Duitsland maken gebruik 

opheffing/samenvoeging van culturele verschillen, verwijzen naar een functionele dan wel een 

sociale behoefte en maken gebruik van woordspelingen en metaforen. Daarnaast zijn de 

meeste referenties van endoforische aard en zijn vooruitgang, zakelijkheid, sportiviteit en 

snelheid de meest voorkomende isotopieën en wordt het meest gebruik gemaakt van de 

blikrichting lage hoek.  

Dit zijn de beeldkenmerken en tekst‐beeldkenmerken die worden gebruikt in reclames van 

Franse en Duitse automerken om ‘de ander’/ ‘het andere’ te representeren. Er worden dus, 

weliswaar in lichte mate, andere kenmerken gebruikt bij de advertenties van Franse 

automerken ten opzichte van Duitse automerken als het gaat om de representatie van ‘de 

ander’/’het andere’. Er is voor een deel een overlap tussen de kenmerken van advertenties uit 

de twee verschillende landen, maar de kenmerken op het niveau van omgaan met 

cultuurverschillen, isotopie en blikrichting is er een verschil tussen de reclames uit de twee 

landen.  

Ook is gebleken dat het gebruik van de kenmerken samenhangt met de prijsklassen, zoals is 

gebleken uit de resultaten. Er wordt met name door gebruik te maken van homoforische 

referentie en, drie manieren van omgaan met cultuurverschillen en culturele conventies 

gebruik gemaakt van de kennis van de lezer bij de interpretatie van beeldelementen over 

respectievelijk de Franse of de Duitse cultuur. 

De  conclusie  die  hier  uit  getrokken  kan  worden,  is  dat  de  adverteerders  van  de  Duitse 

automerken meer aan culturele differentiatie lijken te doen. Daarentegen lijkt het erop dat de 

meeste adverteerders van Franse automerken kiezen voor een universele vorm, omdat dit een 

vrij  neutrale  vorm  van  adverteren  is,  zonder  daarbij  specifiek  in  te  gaan  op  culturele 

verschillen.  Om  die  reden  is  een  universele  advertentie  ook makkelijker  in  andere  culturen 

inzetbaar.  Het  zou  dus  zo  kunnen  zijn  dat  de  advertenties  van  de  Franse  merken  worden 

gebruikt in meerdere culturen en dat de advertenties van de Duitse merken worden aangepast. 

Uiteraard moet dit nog verder onderzocht worden, maar het beeld wat naar voren komt uit de 

resultaten wijst wel in deze richting. 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