. Warom warden bep~aldestrmuli w&l en
mdere srtmulr n r k gecodeerd? 3. Wat houdt
dare codering van stimult nu ergenlijk in? Ik
ral ntet proberen op al deze vragen een antwoord te geven, maar een model presenteren
det tenminste een richting aan kan geven bij
het zoeken naar antwoorden.
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enkele
e z ~ikl eerS ingrrsn
r4 affectisve reactieen zintuigdie nog r~jkelijkvaag q n en rk
a
k e m model voorstellen dat w e l l ~ c hbij~
dtaagt tot verheldeiring. Vervolgens zullen de
begrippen reflew. codering tan cultuur met elkaar in verband worden gebracht I n dal kader
tal wk ds eigen varantwoordelijkheid van de
wnsumsnt m r rqn (bop) gedrag aan de
arde kernen, Tenslotte worden enkele sug@ M i e s;sqeven vow een mogelijke bijdrage
vanuit Huishoud- en Consumentenwetenschapmn a m de consumentenvoorlichting
en -&wetie en wordt met een voerbeeld kort
ge1lillustreerd dat er binnen de wetenschapelilk iets ~ a a n d eIS op dit terrein.

Het begrip affectieve reactie neemt i n de dtscussre over de Mnvloedrng Jan de consument een centrale plaats in. Op een aantal
punten w r d t het begrrp verhelderd. De reactie rrnpliceert een beaerdeling van gecodeerde stimuli (Van Raaij, 1983, p. 263).
'voorts wordt een lange reeks van kenmerken
opgesomd (0.a holistisch en globaal, onvermrideliik. moeiliik herroeabaar. moeiliik te

In de eerste plaats IS het van belang om begrippen a k waarneming, perceptie en belevtng niet op te vatten als het ontvangen Vah
prrkkels, maar als hst interpreteren van informatie. Ook Koningsveld (1988, pp. 40, 41)
gebru~kt&re term. BIJhet begrip interpretatie
slutt de ssmiotiekals theorettsch kader uitstekend am. Een korte toelichting IS hier w,eltieht
alp z i p plaats. Semioriek is de tak van wyenschap die zich bezighoudt met he't bestuderen
van tekens en alles wat daat'mee .te m'akefi
heeft, zoals tekensystemen'en dC proce%en
die zich bij het gebruik van tekens vo8fd6&i
(van Zoest, 1978; ook van Leeuwen;"14986)i
Deze wat abstracte fermen zijn eenvcilidlg'te
verduideltjken. Een teken heeft een fysiscwG
vorm (bv. een foto, een rookwolk,:een *e*g
keersbord) die voorieen ontvanaer. riaa?&&S
anders veiwijst (bv. haar een bo&Wrk$waar
vuur, naar 'verboden i n te-rijden'). De'rdlaW9
tussen tekens en betekenis zijn nietMllWen~-'
rig. Elders heb ik dit nader uit@bemkt
IPennwtz. 1988). Tekens verwiizen'naadets
anders (rook verwijst naar v&r). Gaat:Meet
het leven van alledag, da
voorkeur om te zeggen, dat

wekken -door een d

PJJPE

t a t ~ eof beteken~s,als de resukante vsn h@
interpreteren door een subject.
Om het model te vervolledigen moet nos
drietal elementen in de beschouwing w
betrokken. Dat zijn de begrippen code, c@m
en waardering.
Een code bestaat uit een - vaak stilzwijgend
- regel, conventie of gewoonte, op g r o d
waarvan betekenissen aan een teken gekoppeld zijn. Voorbeeld van een code is de regel
om een bepaalde kleur te gebruiken voor het
uitdragen van een politiek ideaal, of om een
bepaalde kleur te gebruiken als waarschuwingssignaal.
Voorts speelt de context bij de interpretatie
van tekens een belangrijke rol (zie ook van
Raaij, 269). De interpretatie van een teken is
afhankelijk van de omstandigheden of de situatie waarin het teken is opgenomen. De
betekenis van een rode vlag op het strand is
anders dan de betekenisvan een rode vlag die
in een protestoptocht wordt meegedragen.
Om de betekenis van een teken vast te kunnen stellen, moet dus de context noodzakelijkerwijze in de beschouwing worden betrokken.
De waardering van, of affectieve reactie op,
een object tenslotte berust niet opde verschijningsvorm van dat object als zodanig, maar
berust op de interpretatie van dat object door
een bepaalde persoon (zie figuur 1).

Reflex, codering en cultuur
Jawel, zo zal de lezer zich wellicht afvragen,
maar is een dergelijk proces niet veel te gecompliceerd voor een primaire affectieve reactie? Kan - anders gezegd - een reactie we1
primair worden genoemd, wanneer daar een
zo gecompliceerd proces van interpretatie
aan voorafgaat?
M i j n veronderstelling is: schijn bedriegt. Het
(globaal) kennisnemen van een zintuiglijk
veld en het zoeken naar en toepassen van een
code (of interpretatie-regel) is een hersenactiviteit die (bij een veronderstelde snelheid
van 10-15 m/sec) te flitsend verloopt voor
welke bewustzijnsact dan ook. Wat zich aan

j n als een on-m~ddel-lljk
voordoet, kan bljgevolg
een (snelle, globale)
evaluat~evebeoordel~ngof lnterpretatle ~ m p l l ceren.
De volgende vraag is dan: als de analyse of
interpretatie zo flitsend verloopt, hebben w e
dan in feite niet met een reflex i n plaats van
met een intentionele handeling te maken?
Koningsveld stelt dan ook de vraag: is de codering niet ook een reflex? Een korte overstap
naar het begrip cultuur kan enige verheldering brengen. In veel gevallen wordt het begrip cultuur betrokken op gedragspatronen
die eigen zijn aan bepaalde groepen, aan gewoonten of aan de levensstijl van mensen
(Harris, 1968, p. 16). Maar een dergelijke definitie is te beschrijvend, te oppervlakkig, t%
zeer van buitenaf. Veel indringender is ckr,
omschrijving van cultuur als de verworven
kennis die mensen aanwenden om hun ervaringen te interpreteren en sociaal gedrag te
ontwikkelen (Spradley, 1979, p. 5 e.v.). Cultuur dwingt niet tot een bepaald gedrag, maar
geeft ons principes of regels voor het interpreteren van situaties die zich zoal voordoen.
Dergelijke regels worden gedeeld door de leden van een groep, worden door hen zelf gemaakten in stand gehouden. Culturele kennis
bestaat voor een deel uit expliciete regels.
'Was je handen voor het eten' en 'het is niet
gezond om direct na het eten te gaan zwemmen", zijn voorbeelden van expliciete regels.
Cultuur wordt echter grotendeels gevormd
door niet-expliciete regels: w e 'weten' bepaalde dingen, waar w e niet op een directe
manier over kunnen praten ('tacit knowledge', Giddens, 1979). Belangrijk i n het kader van deze discussie is het feit, dat het hier
om verworven kennis (lees: regels of codes)
gaat, dus om kennis waar de persoon in kwestie zelf invloed op heeft en dus ook verantwoordelijk voor gesteld kan worden.
Wanneer ook in primaire affectieve reacties,
zoals ik veroriderstel, sprake is van het toepassen van regels of codes, dan is daar ook
sprake van handelen van verantwoordelijke
factoren (en niet van reflexen).

Figuur 1. Model van de semiot~ek.Dit valt als volgt te lezen. een zender of producent (P) zendt een teken
(T) uit in een bepaalde context (C), dit teken wordt volgens een bepaalde kode (K) gemterpreteerd (I)door
hefgeen leidt tot een bepaalde affectieve reactle of waardermg (W).
een ontvanger (0)
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I n deze paragraaf wil ik aan de hand van begrippen uit de semiotiek enkele mogelijkheden aangeven om consumenten bewust te
maken van de wijze waarop zij be'invloed worden en zij daardoor een zekere resistentie tegen die be'invloeding kunnen ontwikkelen.

f

I x p l i o i t e r e n van codehebben er belang bij dat hun
odschappen 'aanslaan' bij de consument.
Zij moeten zien in te spelen op een bij de
consument levende code, of anders die consument een bepaalde code bij proberen te
brengen. 'Goud is liefde' is een mooi voorbeeld van een code die de consument werd
aangepraat (door de Federatie Goud en Zilver). Het is we1 duidelijk dat hier geen ideele
waarden i n het spel zijn, waar primair het
belang van de consument mee gediend wordt.
Juist codes die in de vorm van een propositie
zijn geformuleerd (zoals 'goud=liefder) zijn
verraderlijk. Het lijken uitspraken over de
werkeliikheid te ziin. In feite fungeren ze als
regels i o o r de (door de zender g6wenste) interpretatie van de werkelijkheid.
Het lijkt me n u i n het belang van de consument (en dus een taak van de Huishoud- en
Consumentenwetenschappen) om de codes
die vervat zijn in de reclame-boodschappen te
onthullen, de commerciele of ideologische lading ervan bloot te leggen, zodat de consument zich daarvan bewust kan worden.
Ontmaskeren van symptomen als signalen
In de semiotiek, met name in de pragmatiek,
wordt een onderscheid gemaakt tussen
symptomen en signalen. Is het teken door een
zender bedoeld om voor anderen een teken te
zijn, dan hebben w e met een signaal van doen
(bv. het opsteken van een vinger in de klas). Is
een dergelijke bedoeling niet i n het spel, dan
hebben w e met een symptoom te rnaken (bv.
het krijgen van een kleur). Voor deze discussie
is het van belang dat symptomen een veel
grotere zeggingskracht hebben dan signalen
en i n de reclamewereld wordt daar gretig gebruikvan gemaakt. VanZoest maaktdit duidelijk met behulp van de reclamespot waarin
aan passerende dames wordt gevraagd wat
ze van een bepaald bak- en braadmiddel vinden. Allemaal zijn ze do1 enthousiast, en de
argeloze tv-kijkster denkt dat het spontane
reacties zijn. Natuurlijk is dat niet zo: het is
een d u ~ d e l ~geval
jk
van symptoornnabootsing
Het IS deze nabootsmg d ~ aan
e zulke reclamespots zo'n valse onwaarachtlge, verlakkerlge
toon geeft. Waarom ze dan toch gemaakt wor-

Foto 1. Een van de getoonde binnenstadsstraatjes
uit het onderzoek.

den? Omdat de reclamejongens, aldus van
Zoest, weten dat (spontane) symptomen grotere zeggingskracht hebben dan (bedoelde)
signalen (1978,47).
Dat nu lijkt ons een tweede belangrijk element i n consumenteneducatie: het leren herkennen van symptomen als signalen door de
consument in allerlei processen van be'invloeding.

De consumptie van de gebo
omgeving, een onderzoek
In de praktijk gaat het natuurlijk niet altijd om
het ontmaskeren van (op verkopen beluste)
producenten en h u n (hulpeloze) consumenten. Soms is het al belangriik om de door bepaalde partijen i m
expliciet te maken,
te brengen. Binnen
onderzoek onder le
geren) en deskund
naar verschillen i n
woonmilieu (Pennartz, 1986). Hoe zij,n derge

een van de te

ren h e r k t 6 over dit straatje op dat het aandoet
'als een achterbuurt'. Daar ging de interview e r alsvolgt op in: 'Als een achterbuurt, waar
zie je dat aan?". Dat i s een typische vraag naar
een teken. D e respondent reageert bijgevolg
ook met het noemen van tekens:

"Nou, het is zo smal...en daar staan allemaal
cafes dus, daar komt 't misschien we1
door ...de meeste huizen die oudzijn of zo...die
staan ook in de achterbuurt."
Smal zijn, cafes, huizen die oud zijn, het zijn
allemaal tekens die ge'interpreteerd worden.
M a a r het fragment bevat - onopvallend - ook
een code die toegepast wordt: "Huizen die
oud zijn...staan in een achterbuurt".
Zo'n algemene code zal i n de regel nauwelijks
bewust worden toegepast bij de beoordeling
van een concrete situatie zoals deze. Het gaat
er i n dit onderzoek natuurlijk niet o m het gelijk
van de ene of van de andere partij aan t e
tonen. Het onderzoek moet een beeld geven
van de codes, de regels, de stilzwijgendevooronderstellingen, de perspectieven, de subcult u r e n van ieder van deze groepen m e t betrekking t o t d e (gebouwde) werkelijkheid: de
ontwerpers als 'zenders', de volwassenen e n
jongeren als 'ontvangers'. Er zijn ook tal van
andere toepassingen (zie 0.a. van Zoest,
1986b).
Niet voor niets i s i n dit onderzoek gekozen
voor een kwalitatieve of interpretatieve methode van onderzoek i.c. voor diepte-interviews. Het diepte-interview i s een strategie
o m mensen t e laten praten over w a t zij (stilzwijgend) 'weten'. I n wezen gaat het bij deze
methode niet o m het stellen van vragen e n
het verkrijgen van antwoorden daarop. Het
interview heeft het karakter van een gesprek
w a a r i n de gesprekspartner zich (binnen zekere grenzen) vrij k a n uiten. Juist door zich
vrij t e uiten levert de ander informatie, i n een
v o r m die nog betrekkelijk intact zijn 'tacit
knowledge' bevat. Het handhaven van de letterlijk gesproken tekst i s vervolgens van essentieel belang voor de analyse van het m a teriaal. I n 'De kern van het w o n e n op het
spoor' (Pennartz, 1981) i s een dergelijke analyse afgerond. Maar ook i n het onderzoek naar
processen van communicatie e n be'invloeding
zou deze methode we1 eens goede diensten
k u n n e n bewijzen.

'

1

.- -

Literatuur
Harris, M., 1968.The riseof anthropolog~caltheory
;Crornwell, New York
&ppdley, J. P., 1979. The ethnograph~cInterview.
Ld;&~olt, pinehart and Winston, \New York.

~asin~stoke.
Koningsveld, H., 1988. Massacommu
oretische en oraktische vraaen. Tiid
~uishoudkunde9 (2). april,bp. 38Leeuwen, H. van, 1986. Esthetica en d
omgevlng (1) N~thoo-r~ng-band,
pp C1-11-21.
Esthet~caen de gebouwde omgevlng (21, p g
C1029-36 U ~ t qVUGA BV, 's-Gravenhage
Pennartz, P J. J,, 1981. De kern van het wonen op
het spoor. Uitg. Continho, Mu~derberg.
Pennartz, P J. J., 1986. De taal van de gebou
omgeving. In: A. van Zoest, 1986b.
Pennartz, P J. J., 1988. Stedelijk miiieu, belevin
waarde en semiotiek, een bijdrage vanuit
woonecologie. Stedebouw en Volkshuisvesti
69 (2). pp. 39-45.
Raaii, W F: van, 1983. Affectieve en cognitiev
&es op reclame en voorlcht~ng Massacornmunlcatle, 11 (1983), pp 262-270
Toledo, K van, 1987 Ernot~esen consumentengedrag: de consument nog steeds als gelijkwaardige rnarktpartij? Tijdschrift voor Huishoudkunde 8 (3) juni, pp. 76-80.
Zoest, A. van, 1986a. Zin zien, over interpreteren.
Uitg. Cotinho, Mu~derberg.
Zoest, A. van, red., 1986b. De macht van de tekens,
opstellen over maatschappij, tekst en literatuur.
Uitg. HES, Utrecht.
Zoest, A van, 1978. Semiotiek, over tekens, hoe ze
werken en wat we ermee doen. Ambo, Baarn.

-:-'

voc
ste
sin

VOZ

be1

SUI

ge'
de
ma

8

Co
rer

0 1

te
ma
hu

1

eel
me
dai
gel
In
no
sle

208
ku
St€
g r(
da
tra
clii
ini

Auteur

Dr P. J J Pennartz, vakgroep WonenNerzorglngstechnolog~e Landbouwunivers~te~t,Prof
R~tzernaBosweg 32a. 6703 AZ Wagenmgen
T~jdschrdtvoor Hulshoudkunde 9 (3/4) lun~/oktober1988

