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t >3?%F~pag.268):
e zelf-referentie conditie is het meest emo! * " ' ~tioneellaffectief."
En tenslotte, concluderend (pag. 269):
"De traditionele opvatting dat de affectieve
reactie pas na de cognitieve uitwerking komt,
zoals in de gangbare attitudetheorieen, wordt
ondergraven door een groot aantal experimenten. Verwerking van informatie uit de
massa-media volgt na een primaire affectieve
reactie. lnformatie dient niet zozeer om een
oordeel te vormen, maar meer om het oordeel
onder woorden te brengen en te rechtvaardigen."
"Zelfreferentie is waarschijnlijk belangrijk bij
de orimaire affectieve reactie: Past het (noa
niet bewust) waargenomen object (persoon,
produkt, advertentie, boodschap) bij het zelfbeeld dat men heeft?"
"Het zelfbeeld is duidelijk met affect beladen
en in de waarneming is een affectieve of emotionele matching van object en zelfbeeld snel
uit te voeren. De primaire affectieve reactie is
snel en globaal; sneller dan de cognitieve uitwerking die discriminatie van kenmerken behelst.
De primaire affectieve reactie kan bepalend
zijn voor het succes van personen (lijsttrekkers, vertegenwoordigers, onderhandelaars),
objecten (reclame, verpakkingen, merkenltypen) of beelden (beeldende kunst, ideeen),
nog voordat de eigenlijke inhoudelijke boodschap van de persoon, het object of het beeld
manifest wordt."

Ondersteuning vanuit de reclame- en
voorlichtingspraktijk
Zoals ik hiervoor al verwees naar de VEA, die

zich over het model ontfermde, zo zijn er vels
individuele beoefenaren van het reclame- en
voorlichtingsvak die zich in het model kunnen
vinden. Bovendien geven zij er blijk van het in
hun praktijk ook daadwerkelijk toe te passen
Uiteraard om de eenvoudige reden dat de ont
vanger van de reclame- of voorlichtingsbood
schap zich - mits op de juiste wijze benaderd
blijkt te gedragen volgens de lijnen van h
model.
Ter illustratie hiervan nog enkele citate
een reclamemaker (T. van den Bos, cr
director bij het bureau FHVIBBDO. In:
sen, 1985, pag. 70):
"lk vorm me er een beeld van hoe het produ
past in zijn (de consument, K. v. T.) leven.
probeer me een oordeel te vormen van zi
gevoelens over het produkt, de emotion
aantrekkingskracht. En binnen de g~gantisc
hoeveelheid boodschappen die de
elke dag op zich afgevuurd krijgt,
dan concepten te maken die zijn aa
dienen omdat ze een brug slaan
kennis over het produkt (en de m
gevoelens van de consument. E
minstens zo goed naar mijn hart al
hoofd te luisteren."
(pag. 71):
"Daarom moet de reclameman, en zeker d&
creatieve man, weten wanneer en hoe h l j
emoties kan gebruiken om een grotere indriw
gendheid aan de reclaineboodschap te geven, 7
dan rationele argumenten kunnen doen."
(pag. 72):
"De creatieve man moet zich tijdens de conceptontwikkeling realiseren dat grote groeperi
mensen dezelfde gevoelens delen. Die gevoelens opsporen is een belangrijk deel van zijn
werk. Met die gevoelens kan hij veel teweegbrengen, want niets is voor de consument
~ r e t t i a e rdan te merken dat de adverteerder
i i j n ekoties blijkt te begrijpen."
Het is gemakkelijk o m nog vele pagina's van

-

>.$

Hiervoor is vereist dat de zender:
a. het nodige creatieve gevoel (talent) voor dit
handelen heeft en
b. over voldoende gedetailleerde inforrnatie
omtrent het gedrag en de binnenwereld van
de consument of client kan beschikken.
Dit zich aanrneten van de persoonl~jkheidvan
de ontvanger kunnen we beschouwen als
onderdeel van het definieren van de handelingssituatie van de kant van de zender. Belangrijk in dit verband is het gegeven dat hij
hierirnee de ontvanger altijd precies Ben wezenlijke en weloverwogen stap voor is
(zie
hierna).
Wanneer de ontvanger nu geen enkele weet
heeft van deze eerste stap van de zender, ligt
het voor de hand dat hij bij het geconfronteerd
worden met een boodschap waarin heel precies zijn persoonlijkheid tot uitdrukking komt,
zijn situatiedefinitie begint met een interpretatievan overwegend emotionele aard.
"Dat wil zeggen als de twee actoren met elkaar(s situatie) geconfronteerd worden dan
moet het, wil het tot handelingscoordinatie
komen, eenvoudigweg "klikken" tussen hen.
We kunnen ook zeggen dat een wezenlijk aspect van het fundament van die handelingscoordinatie bestaat uit een onmiddellijke
wederzijdse herkenning in levensstijl. Dit geeft
reden om te kunnen spr'eken van een bepaalde identiteitsvorrnende werking in het definieren van handelingssituaties in deze context"
(Van Toledo, 1985, pag. 179).
"Een hier direct uit af te leiden consequentie
is, dat wanneer de "onmiddellijke herkenning" niet gelukt, er ook niet van handelingscoordinatie sprake kan zijn" (pag. 179).
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. . vele verschillende media..
grond waakt over onze (geestelijke) gezondheid?
Toch wil ik in dit artikel een ernstige problematiek aansnijden die mijns inziens verbonden is met deze moderne uitingen van massacommunicatie.
Waar moeten we die problemen dan zoeken?
Wel, daarvoor zullen we iets geconcentreerder
moeten kijken dan "op het eerste gezicht".
Twee ingangen wil ik noemen die vervolgens
een stelling plausibel maken waarin de gehele
problematiek is sarnengevat:
a. De overeenstemming in zowel theorie als
praktijk op het gebied van reclame en voorlichting over de functie en het gewicht van de
affectieve reactie van de ontvanaer.
b. D; veelheid van op grond van (a) ingevulde
massacommunicatieve uitingen waarmee
consumenten en clienten dagelijks geconfronteerd worden (veelheid van moderne massamedia die boodschappen van alle modaliteiten van massacommunicatie met grote regelmaat
aan
de
man/vrouw/adolescent/.
puberlkind brengen).
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En op grond hiervan de beloofde stelling:
Door het op professionele wijze exploiteren
van de affectieve reactie van de ontvanger van.
boodschappen van rnassacommunicatie zet
zich bij de zich hiervan niet bewuste "massa"
een leerproces in werking dat zich beweegt in
de richting van een afleren van communiceren
in taal en begrippen en een aanleren van communiceren in beelden en sferen.

Het kernpunt, op grond waarvan de laatstgenoemde vorm van communicatie daadwerkelijk gelukt, is te omschrijven als het bewerkstelligen van congruentie tussen het beeld van
de zender.,(in vaktaal: merkbeeld, merk- of
produktpersoonlijkheid, imago van merk, produkt of organisatie) en het zelfbeeld van de
ontvanger (zie bijvoorbeeld Bernstein, 1986
en Ogilvy, 1984). In beide hierboven beschreven modellen wordt daarop ook de nadruk gelegd.
Genoemde congruentie heb ik hierboven benoemd a k "onrniddellijke herkenning van de
levensstijl" (het,"klikkenr'). Het ligt voor de
hand dat gedetatlleerde inforrnatie van de "lifestyle" van de ontvanger (individueel of in
het verband van een doelqroep) i n dit verband
een belangrijke vereiste is.
Een verdere uitwerking van dit punt moet
nen de ruimtevan dit aitikel nu blijven rust

A-syrnrnetrische relatie
Nu wil ik nog even stilstaan bij de a-symmetrie die zo'n relatie tussen zender en ontvanger kenmerkt en de gevolgen hiervan voor de
al dan niet gelijkwaardigheid van de consument of client als marktparlij.
Weer twee ingangen die deze a-symmetric
plausibel maken:
a. De bovengenoemde autosuggestie die de
zender zich rnoet aanmeten om zich voor de
ontvanger "onmiddellijk herkenbaar" te maken. Dit is voor de zender een professiopele

activiteit, die berust op kwantitat~efen Ivsorsl)
kwalitatief marktonderzoek en intu'hie fervaring). Voor de ontvanger betekent dsze heikenning echter waarachtige ernotie. Dit m d t
het ook we1 berekenem, anders komt de hoodschap eenvoudigweg niet over.
b. Met het bovenstaande punt samemhangend
geldt hier het gegeven dat de zender dcs ontvanger altijd eBn wezenlijke stap v80r is.
Het hieruit af te leiden verschil in rationaliteit
en de daarmee sarnenhangende a-symrnetrie
tussen zender en ontvanger is meer concreet
te benoemen als het ongelijkwaardig zijn van
enerzijds de consument of client en anderzijds
de aanbieder van goederen of diensten als
partners op de markt.
Heeft aanvaarding i n de
huishoudwetenschappen van de consument
of client als ongelijkwaardige marktpartij
gevolgen voor het idee van zorgend
handelen?
Een volmondig ja is hierop het antwoord. Als
namelijk de huishoudwetenschappen expliciet
erkennen de consument overeenkomstig te
beschouwen als voorgesteld in bovenstaande
modellen, dan zal de strekking van het zorgmodel niet anders kunnen zijn dan "de herdedin) zorgt voor zijnlhaar schapen". Immers,
als we bovengenoemde a-symmetrie als realistische typering denken voor alle relaties tussen organisaties en consumenten of clienten
(ook die tussen consumentenbonden en hun
leden) dan betekent dit het ontstaan van een
moderne versie van een elitelmassa verhouding in de samenleving (Van Toledo, 1986).
Voor de zorgsector kunnen we elitelmassa
dan toepasselijk vertalen in herderlschapen.
Zeker, we1 in een modern, professioneel
vormgegeven jasje! Maar, mogen we ons
hierbij nog de gedachte toestaan achter het
aloude gezegde van de wolven in schaapskleren?
En niet-aanvaarding?
Het niet accepteren van bovengenoemde uitgangspunten betekent voor de huishoudwetenschappen onder andere het vasthouden
aan het model van de gelijkwaardige marktpartijen van consument/client en aanbieder.
Gezien echter de zich opdringende realiteit
van ongelijkwaardigheid zou het niet meer
dan n a b f zijn dit zonder meer vol te houden.
Op grond van het bovenstaande ligt er voor de
huishoudwetenschappen - gegeven het handhaven van de grondstelling van gelijkwaardigheid - dan ook geen andere weg open dan het
ontwikkelen van een fundamentele kritiek op
die tendens van ongelijkwaardigheid. Een uitgewer-matie-idee,
breder dan alleen
m a n c i p a t i e van de vrouw, zal een minimale

Over de p o s ~ t i ez d s v a r w o s d i n d@
voorgaande p a r m y a h mu ik graag &a tdicussie willen v o o m t r e n via dit tljdseh~ift.
Is de eerste positEe de b s t a die we k u n ~ e ninnemen, gezien de ikcuidige orn&ndighedm!
Lsidt die tot de vaor dit moment 8terk.a denkbare sociele or&? Het ggraotae geiuk vaor hst
grootste aantal? Trouwens, geeft he? niet de
meeste gemoedsrust om aan te sluiten bij de
heersende trend, zodat het dagelijks werk he1
beste uitqevoerd kan worden en de daaeliikse
beslom6eringen het best het hoofd geboden
kunnen worden? Er zijn zeker vefe goede
gronden aan te dragen om deze v i s ~ ete staven.
Of toch maar de veel moeilijker weg gaan bewandelen zoals uitgedrukt in de tweede positie? Is dat niet veel frisser? Zit daarin niet het
echte, nieuwe elan, waarom we toch ook in de
huidhoudwetenschappen verlegen zrtten? Ik
daag nogmaals de lezer(s)(essen) van dit tijdschrift uit daarover het debat aan te gaan!
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