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In veel onderzoeken is aangetoond dat het gebruik van een exemplar grote effecten kan 
hebben op de perceptie van de lezer. Zo wordt bijvoorbeeld de frequentie van wat in de 
exemplar geïllustreerd wordt meestal overschat en wordt feitelijke statistische informa-
tie genegeerd. De meeste van deze onderzoeken betreffen studies waarin de exemplar 
ingebed is in een informatieve context, zoals nieuwsberichten. Een klein aantal studies 
bestudeert het exemplareffect in een persuasieve context, zoals in fondswerving. De re-
sultaten zijn daar minder eenduidig. De vraag in deze studie is of het persuasieve ka-
rakter van de tekst het veel gevonden effect van exemplars teniet doet of minder krach-
tig maakt. In een experiment wordt het effect van een exemplar direct vergeleken in 
twee tekstsoorten: een krantenbericht en een advertentie, waarbij de exemplar ofwel 
een representatief of een overdreven gevolg beschrijft. De resultaten laten zien dat de 
tekstsoort een grote invloed heeft op de effecten van exemplars en dat de mate van re-
presentativiteit daarmee interacteert. 

1 Inleiding 
In tal van informatieve teksten die we onder ogen krijgen, zoals nieuwsberichten, ach-
tergrondartikelen, interviews, reportages et cetera in kranten en tijdschriften, wordt ter 
illustratie van een gebeurtenis of een maatregel een voorbeeldgeschiedenis gebruikt, in 
de literatuur aangeduid als een exemplar. Een exemplar is een voorbeeldverhaaltje, dat 
gekenmerkt wordt door een levendige verhalende vorm, waarin meestal één en soms 
ook meerdere personen worden opgevoerd om bepaalde gevolgen van een maatregel 
(zoals het afschaffen van het persoongebonden budget) of van een gebeurtenis (zoals 
het tegenhouden van een ambulance door jongemannen) te illustreren. De exemplar 
blijkt een krachtig en veelgebruikt middel om te illustreren wat bepaalde situaties en 
gebeurtenissen met iemand doen en hoe één en ander kan doorwerken in iemands per-
soonlijke leven (Daschmann, 2008).  

Ook in persuasieve teksten wordt de wenselijkheid of juist de onwenselijk-
heid van bepaalde situaties of maatregelen geïllustreerd door exemplars. Zo zijn er in 
fondswervingbrieven, een veelgebruikte persuasieve tekstsoort, exemplars te vinden 
van mensen in onfortuinlijke situaties, meestal kinderen, die geholpen moeten worden 
of wier situatie inmiddels verbeterd is dankzij de organisatie. Zo ook bij Cordaid Men-
sen in Nood, waar de volgende uitgebreide exemplar verscheen:  

 
Sunday Oyet is 12 jaar oud. Toen hij 8 was werd hij gekidnapt door het re-
bellenleger. Met nog drie andere jongens. Eén jongen werd direct doodge-
schoten. Sunday en de andere jongens werd verteld dat als ze niet deden wat 
ze zeiden, ook doodgeschoten zouden worden. Hij werd geslagen en er werd 
tegen hem geschreeuwd. Uit angst voor zijn eigen leven heeft hij twee jaar 
meegewerkt en gevochten voor de rebellen. Hij moest de geweren dragen, 
werd vooruit gestuurd om situaties te verkennen, moest hout sprokkelen en 
voor eten zorgen […]. Op 10-jarige leeftijd weet Sunday bij het zoeken naar 
sprokkelhout te vluchten. Na dagen zwerven komt hij iemand tegen die zijn 
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vader kent en hem terugbrengt naar huis. […]. Sunday is nu twaalf, en wil 
verder. Naar school kunnen gaan, een vak oefenen. 

 
Deze voorbeeldgeschiedenis van Sunday (in de fondswerving voorzien van 

een foto) illustreert op aangrijpende wijze de ontberingen en angsten die Sunday heeft 
moeten doorstaan. De concreetheid van die ervaringen maakt het gemakkelijker, of 
misschien zelfs onontkoombaar, om een oordeel te vellen over de noodzaak tot een 
bijdrage. 

Het kenmerkende van een exemplar is dat het één geval uit een grote groep 
belicht. De impliciete claim is dat het verhaal van de geëxemplificeerde persoon repre-
sentatief is voor de ervaringen van alle mensen die in een vergelijkbare situatie zitten 
of een soortgelijke gebeurtenis hebben meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat mensen 
inderdaad geneigd zijn om de ervaringen en kenmerken van het individuele geval in de 
exemplar te generaliseren naar de grote groep waarvoor dit geval staat (Hoeken & 
Hustinx, 2007; Strange & Leung, 1999; Zillmann, 2006). Brosius (2001) verklaart dit 
generaliseren van exemplars vanuit de ingesleten gewoonte van mensen om hun me-
ningen te baseren op de getuigenissen en ervaringen van hun medemensen. De ver-
haalvorm is, veel meer dan statistisch cijfermateriaal, het medium waarmee wij al 
eeuwenlang kennis verwerven over de ons omringende wereld.  
 De meeste onderzoeken naar exemplareffecten komen uit studies naar niet-
persuasieve teksten. Veelal richten de studies zich op de effecten van exemplars op 
lezers van nieuwsberichten uit de krant. Dit type onderzoek zal in het hier volgende 
uiteengezet worden, gevolgd door exemplaronderzoek in een persuasieve context. 
Voor meer informatie verwijzen we naar Zillmann en Brosius (2000), die een uitge-
breid overzicht geven van het voorkomen van exemplars in allerlei media en de effec-
ten daarvan op de perceptie van de lezer.  

Veel onderzoeken laten zien dat exemplars invloed kunnen hebben op de in-
schatting van de frequentie waarmee een bepaald verschijnsel voorkomt en dat die 
invloed vaak zelfs groter is dan statistische informatie die ook gegeven wordt. Brosius 
en Bathelt (1994) documenteren die invloed in een mooie reeks van experimenten. In 
hun experimenten lazen proefpersonen nieuwsberichten over bijvoorbeeld de populari-
teit van appelwijn in Frankfurt. Die berichten bevatten zogenaamde base-rate informa-
tie, statistische informatie, over het aantal Frankfurters dat een voorkeur had voor ap-
pelwijn.  

Daarnaast bevatten die berichten vijf korte interviews met mensen uit Frank-
furt over hun voorkeur voor appelwijn, opgetekend in vijf exemplars. In hun onder-
zoek manipuleerden ze de base-rate informatie (‘slechts een kleine minderheid van de 
Frankfurters vindt appelwijn nog lekker’ versus ‘de overgrote meerderheid van de 
Frankfurters vindt appelwijn lekker’). Daarnaast manipuleerden ze het aantal liefheb-
bers van appelwijn onder de vijf geïnterviewde Frankfurters: vier liefhebbers vs. één 
niet-liefhebber; drie liefhebbers vs. twee niet-liefhebbers; twee liefhebbers vs. drie 
niet-liefhebbers, één liefhebber vs. vier niet-liefhebbers. De proefpersonen moesten 
aangeven welk percentage van de Frankfurter bevolking liefhebber van appelwijn was.  

Het bleek dat de inschatting van de proefpersonen parallel liep aan de ver-
houding voor- en tegenstanders in de exemplars, ongeacht de verhouding zoals die in 
de base-rate informatie werd gesuggereerd. Dus als het artikel beweerde dat bijna 
niemand meer van appelwijn houdt en de Frankfurters in de exemplars getuigden het 
tegengestelde, dan gaven de lezers aan dat de meeste mensen van appelwijn houden. 
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Het onderzoek van Brosius en Bathelt laat dus zien dat mensen het voorkomen van 
bepaalde gebeurtenissen of opvattingen overgeneraliseren op basis van een exemplar. 
In dit experiment ging het over het inschatten of mensen wel of niet houden van ap-
pelwijn, beide op zich zeer voorstelbare gevallen. Maar anders wordt het als datgene 
wat de exemplar beschrijft een overdreven of bizar gevolg is van een bepaalde gebeur-
tenis. De vraag is in hoeverre een overdreven of niet-representatieve exemplar dan ook 
nog wordt overschat.  

Gibson en Zillmann (1994) bewezen in een inmiddels beroemd experiment 
dat een overdreven exemplar nog meer effect heeft op de lezer dan een representatieve, 
‘normale’ exemplar. Gibson en Zillmann (1994) voerden een experiment uit met een 
nieuwsbericht over carjacking in de Verenigde Staten, een vorm van autodiefstal 
waarbij – onder bedreiging en soms met grof geweld – mensen worden gedwongen 
hun auto af te staan aan de overvaller. Gibson en Zillmann namen in het bericht ook 
base-rate informatie op over de mogelijke gevolgen voor de bestuurder, variërend van 
‘in bijna alle gevallen met de schrik vrij’, ‘soms licht gewond’, ‘zelden zwaar gewond’ 
tot ‘zeer zelden dood’. Deze informatie werd aangevuld met drie exemplars waarin de 
gevolgen werden gevarieerd: het slachtoffer kon ongedeerd blijven na de carjacking 
(de representatieve versie), hij kon licht gewond raken, zwaar gewond raken of de 
overval met de dood bekopen (de meest overdreven versie van de exemplar). Dus elke 
tekst bevatte naast de base-rate informatie drie exemplars, alle drie met dezelfde af-
loop. 

Ook in hun onderzoek bleek dat de inhoud van de exemplars een veel grotere 
invloed had dan de base-rate informatie. Als de exemplars verhaalden dat de automo-
bilist zwaargewond werd of zelfs het leven liet, dan werd de kans op een dodelijke 
afloop bij carjacking veel hoger ingeschat dan op basis van het in het bericht genoem-
de percentage reëel was. Als die inschatting een week na lezing van het bericht moest 
worden gegeven, bleek die overschatting zelfs nog te zijn toegenomen. Verder zagen 
de lezers van de sterk overdreven exemplar (met de dodelijke afloop) carjacking als 
een ernstig nationaal probleem en waren ze meer van streek dan wanneer ze de repre-
sentatieve exemplars hadden gelezen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat juist saillante en smeuïge voorbeelden, die vanuit 
journalistiek oogpunt aantrekkelijk zijn om te geven, een sterkere invloed hebben op 
lezers dan representatieve exemplars. 

Onderzoek naar exemplars in persuasieve tekst is onder andere gedaan door 
Hoeken en Hustinx (2007). Zij rapporteren een reeks experimenten met fondswerving-
brieven voor organisaties zoals het Aids Fonds, het Astma Fonds en de Hartstichting. 
Elk van deze brieven bevatte een voorbeeldgeschiedenis van iemand die aan de desbe-
treffende aandoening lijdt. De manipulatie bestond eruit dat degene in de exemplar 
meer of minder verantwoordelijk gehouden kon worden voor de situatie waarin hij of 
zij zich bevond. In de fondswervingbrief voor het Aidsfonds stond bijvoorbeeld het 
verhaal van Marc, een 34-jarige man die in zijn vrije tijd het eerste jeugdteam van de 
tafeltennisvereniging Castricum begeleidt. Het team staat bovenaan en zal volgend jaar 
wellicht naar de hoofdklasse promoveren. Maar of Marc er dan nog bij is, is zeer de 
vraag. Want Marc heeft Aids.  

Het enige verschil tussen de brieven bestond uit de wijze waarop Marc be-
smet was geraakt. In het ene geval was dat doordat Marc regelmatig onveilige sex had 
gehad met verschillende partners, in het andere geval doordat Marcs vrouw stiekem 
een relatie had gehad met een collega waarna ze Marc heeft besmet. Uit de resultaten 
bleek dat afhankelijk van de gelezen versie, de proefpersonen Aids-patiënten in het 
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algemeen meer (na lezing van de eerste versie) of minder (na lezing van de tweede 
versie) verantwoordelijk hielden voor hun besmetting. De proefpersonen in dit onder-
zoek vertaalden dus de ervaringen van Marc naar die van Aids-patiënten in het alge-
meen (ondanks het feit dat er maar heel weinig Nederlandse mannen Aids hebben op-
gelopen doordat hun vrouw er een geheime relatie op na hield). 

In het algemeen is er weinig onderzoek gedaan naar exemplareffecten in per-
suasieve teksten. Op zich is dit merkwaardig, omdat in persuasieve contexten zoals 
fondswerving, reclame, gezondheidsvoorlichting, uitnodiging om een opleiding te 
volgen et cetera, zeer geregeld exemplars worden ingezet om de wenselijkheid om 
bijvoorbeeld geld te geven, het product te kopen, gezond te leven, een opleiding te 
volgen, te illustreren. Het weinige onderzoek naar exemplars die in een persuasieve 
boodschap voorkomen laat soms de verwachte effecten zien (Hoeken & Hustinx, 
2007; Jansen, Croonen & De Stadler, 2005) maar ook tegengestelde effecten (Kopf-
man, Smith, Ah Yun & Hodges, 1998). Dat zou kunnen komen omdat mensen die een 
persuasieve boodschap lezen het bericht, en daarmee wellicht ook de voorbeelden die 
worden gebruikt om de boodschap te ondersteunen wantrouwen (Zillmann & Brosius, 
2000). In elk geval is wel aannemelijk gemaakt dat als lezers een persuasieve tekst 
tegenkomen en tevoren zijn gewaarschuwd over de persuasieve intentie, dat dan de 
persuasieve kracht van de boodschap vermindert (Wood & Quin, 2003). 

Onderzoek naar exemplareffecten betreft dus meestal onderzoek naar exem-
plars die ingezet worden in nieuwsberichten of andere informatieve teksten (bijv. Bro-
sius & Bathelt, 1994; Coats & Smith, 1999; Gibson & Zillmann, 1994; Smith & Zara-
te, 1992; Strange & Leung, 1999; Zillmann, Gibson, Sundar & Perkins, 1996). Omdat 
het publiek verwacht dat journalisten ons vooral willen informeren, zullen ze minder 
wantrouwen koesteren ten opzichte van de vraag of de journalist de exemplars wel 
evenwichtig heeft geselecteerd.  
 Om te onderzoeken of de tekstsoort uitmaakt waarin de exemplar wordt in-
gezet, wordt in dit onderzoek nagegaan of een exemplar, die verschilt in de mate van 
representativiteit, andere effecten laat zien in een duidelijk persuasieve context dan in 
een journalistieke context. De onderzoeksvraag in onderhavige studie is in concreto: 
Heeft een exemplar in een persuasieve tekst minder effect op de perceptie van de ernst 
van het probleem, op de opgeroepen emoties, op de geloofwaardigheid van de tekst en 
op de inschatting van aantal voorkomens vergeleken met een exemplar in een journa-
listieke tekst?  

Om dit te onderzoeken wordt in deze studie een experiment uitgevoerd waar-
in vrijwel dezelfde exemplar in zowel een persuasieve tekstsoort (een advertentie) als 
journalistieke tekst (een nieuwsbericht in een krant) wordt aangeboden. In eerdere 
studies is deze vergelijking nog nooit gemaakt, waarschijnlijk omdat er nog nauwelijks 
onderzoek is gedaan naar exemplars in persuasieve boodschappen. De reden om een 
soortgelijke exemplar te vergelijken in twee verschillende tekstsoorten komt voort uit 
de gedachte dat dan in elk geval niet het verschil in de inhoud van de exemplars voor 
mogelijke gevonden effecten kan zorgen. Aan de andere kant maakt deze eis van ver-
gelijkbaarheid wel het ontwerp van de experimentele teksten extra moeilijk. Het in-
strumentarium om mogelijke exemplareffecten te meten zullen grotendeels overeen-
komen met de studie van Gibson en Zillmann (1994), waarin de mate van representati-
viteit van de exemplar object van onderzoek was.  
 Omdat het hier niet gaat om ‘forewarning’, het tevoren waarschuwen dat er 
een persuasieve boodschap gaat komen (Wood & Quin, 2003) is ervoor gezorgd dat 
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het teksttype (nieuwsbericht of advertentie) meteen duidelijk is door zijn uiterlijke 
verschijningsvorm. 

2 Methode 
Het experiment is een gedeeltelijke replicatie van het Gibson en Zillmann (1994) expe-
riment. Met betrekking tot de methode zijn er grote overeenkomsten, maar ook enkele 
relevante verschillen. De belangrijkste verschillen zijn de volgende: Gibson en Zill-
mann onderzochten één teksttype, het nieuwsbericht, terwijl er hier ook een persuasie-
ve tekstsoort wordt voorgelegd; Gibson en Zillmann boden hun teksten in vier condi-
ties aan, lopend van representatief tot overdreven, en omdat in hun studie alleen de 
twee uiterste condities interessante verschillen lieten zien, geven wij alleen deze twee 
condities (‘met de schrik vrij’ en ‘dood’). Gibson en Zillmann presenteerden in hun 
tekst drie korte exemplars, met na de eerste exemplar de base-rate informatie. Omdat 
we willen weten of een enkele exemplar ook het beoogde exemplareffect kan sorteren, 
wij geven slechts één uitgebreide exemplar, met de base-rate informatie voorafgaand 
aan de exemplar. En in tegenstelling tot Gibson en Zillmann hebben wij alleen direct 
na het lezen van de tekst gemeten, en niet ook nog na een week. 

2.1 Materiaal  
Het materiaal bestaat uit twee typen tekst: een journalistiek nieuwsbericht en een re-
clame voor onbreekbare autoruiten. Het materiaal is grafisch zo vormgegeven dat het 
lijkt dat het om een uitgeknipt en gekopieerd krantenbericht gaat en om een gescande 
advertentie uit een magazine (zie beide teksten in Bijlage 11). Elke teksttype kan wor-
den aangeboden in twee condities: representatieve exemplar (slachtoffer komt met de 
schrik vrij) of overdreven exemplar (slachtoffer overlijdt). Dit heeft geleid tot vier 
versies van de teksten: (1) een krantenbericht waarin het slachtoffer met de schrik vrij 
komt of (2) overlijdt als gevolg van carjacking, (3) een advertentie waarin het slachtof-
fer met de schrik vrij komt of (4) overlijdt. De beschrijving van de exemplar is in de 
vier condities zoveel mogelijk gelijk gehouden (op de afloop na) en de exemplar is in 
alle versies door dezelfde alinea ingeleid. 
 De inhoud van het krantenartikel begint met de mededeling dat het steeds 
vaker in Nederland voorkomt dat automobilisten bij een stoplicht worden beroofd van 
hun auto, het zogenaamde carjacking. Overvallers slaan met een baksteen de ruit bij de 
bestuurder in, sleuren de bestuurder uit de auto en nemen de auto over. Verder worden 
de gevolgen beschreven: veruit de meeste slachtoffers komen met de schrik vrij, maar 
een enkeling moet het met de dood bekopen (base-rate informatie). Dan volgt de 
exemplar, waarin beschreven wordt hoe een jongeman slachtoffer wordt van carjac-
king: in de representatieve conditie komt hij met de schrik vrij, in de overdreven con-
ditie slaat hij met het hoofd op de stoeprand en overlijdt na korte tijd. De exemplar 
vervolgt in beide condities hetzelfde: omstanders komen erop af, de carjackers rijden 
al joelend weg met de auto. 

De advertentietekst begint net als het nieuwsbericht met de inleiding dat 
steeds vaker in Nederland carjacking een probleem dreigt te worden, waarbij ook de 
base-rate informatie wordt gegeven. Vervolgens wordt aangegeven dat het ook u kan 
overkomen en dat het verstandig is om Breakfree Window glas in uw ruit te laten zet-
ten. Daarna wordt de exemplar ingezet, waarin het slachtoffer in het ene geval met de 
schrik vrijkomt en in het andere geval overlijdt. De beschrijving is zoveel mogelijk 
gelijk gehouden aan die van het krantenbericht, maar in de conditie waarin de bestuur-

153 
 
 



Hustinx 
 
 

der met de schrik vrij komt, wordt de ruit niet ingeslagen (dankzij Breakfree Window). 
De laatste alinea beschrijft nogmaals de kwaliteiten van het product en nodigt de lezer 
uit om te komen kijken bij een van de vestigingen. Er gaan drie illustraties vergezeld 
bij de advertentie, waarbij wordt uitgelegd hoe TNO dit product heeft ontwikkeld en 
uit welke lagen het sterke glas bestaat.  

In totaal komt zo ongeveer 70% van de tekst in de advertentie overeen met de 
tekst in het nieuwsbericht. Het nieuwsbericht bevat geen illustraties. 

2.2 Instrumentarium 
Na het lezen van de tekst werd een aantal vragen voorgelegd. Die gingen respectieve-
lijk over de mate van ernst, de inschatting van de gevolgen van carjacking, de emoties 
die de tekst opriep, wat ze van het topic carjacking vonden en hoe geloofwaardig ze de 
tekst vonden. Elk van deze onderwerpen werden door middel van een aantal items 
bevraagd. Van elk onderwerp geven we de betrouwbaarheid. Alle antwoorden, op de 
inschatting na, werden gegeven op een 7-puntsschaal. 

Perceptie van ernst probleem  
De ernst van het probleem en de persoonlijke kwetsbaarheid werd gemeten met behulp 
van de volgende vragen (α = .84):  

 Hoe groot denk je dat het probleem van carjacking in Nederland is? 
 Hoe groot denk je dat de kans is dat het nationale probleem van carjacking 

zal verergeren? 
 Hoe waarschijnlijk acht je het dat carjackers een serieuze bedreiging in Ne-

derland zullen worden? 
 Hoe waarschijnlijk acht je het dat je zelf slachtoffer van carjacking zult wor-

den? 

Inschatting gevolgen carjacking 
De participanten moesten invullen hoe groot zij het percentage inschatten dat als ge-
volg van de carjacking iemand: a) met de schrik vrij komt; b) licht gewond raakt; c) 
zwaar gewond raakt; d) overlijdt, waarbij de percentages tot 100% moesten optellen. 
Met deze vragen kon worden nagegaan of de gevolgen van carjacking goed ingeschat 
of overschat worden. De consequentie van het optellen tot 100% is dat elke inschatting 
afhankelijk is van de overige inschattingen.  

Emoties (negatief) 
Met deze vragen werd gemeten welk gevoel de tekst de lezer gaf (α = .86). 1) Het 
maakte me van streek (totaal niet 1 - 7 zeer van streek); 2) Het maakte me bang; 3) Het 
was zorgwekkend. 

Emoties (positief) 
De betrouwbaarheid van deze set vragen was laag (α = .35). Deze resultaten zullen niet 
gerapporteerd worden. De vragen waren: 1) Het was amusant; 2) Het was onderhou-
dend. 

Geloofwaardigheid en informatiegehalte 
Met twee vragen werd de geloofwaardigheid en het informatiegehalte van de tekst 
gemeten (α = .70): 1) Hoe geloofwaardig vond je de tekst? (zeer ongeloofwaardig 1-7 
zeer geloofwaardig); 2) Hoe informatief vond je de tekst? 
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Evaluatie topic carjacking 
Tot slot nog een paar vragen naar de mening over wat er over carjacking is geschreven 
in de tekst (α = .84):  

 Hoe belangrijk is het onderwerp carjacking? 
 Hoe nieuwswaardig is de informatie over carjacking uit de tekst? 
 Hoe interessant is de informatie over carjacking uit de tekst? 
 Hoe accuraat beschrijft de tekst het onderwerp carjacking? 

2.3 Design 
Het design is een 2 (teksttype) x 2 (mate van representativiteit) tussenproefpersoon 
ontwerp. Elke participant kreeg een van de vier versies te lezen, hetzij in de conditie 
nieuwsverhaal met representatieve exemplar (slachtoffer kwam met de schrik vrij), of 
in de conditie nieuwsverhaal met overdreven exemplar (dodelijke afloop), of de adver-
tentie met representatieve exemplar of de advertentie met overdreven exemplar. Elke 
participant kreeg dezelfde set met vragen. 

2.4 Participanten 
Er deden in totaal 114 participanten mee aan het experiment, eerste- en tweedejaars 
studenten Nederlandse Taal en Cultuur en studenten Bedrijfscommunicatie, waarvan 
90 vrouwen en 24 mannen, in de leeftijd van 18 tot 26 jaar, met een gemiddelde leef-
tijd van 21 jaar. Zes participanten werden uitgesloten van de analyses, vier omdat ze 
geen moedertaalsprekers waren, twee omdat ze grote delen van de vragenlijst niet in-
gevuld hadden. De analyses zijn gebaseerd op de gegevens van 108 participanten. 

2.5 Procedure 
De participanten kregen in groepen van 15 het experiment tijdens college voorgelegd. 
De proefleider verzocht hun om de tekst eenmaal goed door te lezen, om daarna op de 
volgende pagina de vragen te beantwoorden en niet meer terug te kijken naar de tekst. 
Benadrukt werd dat er geen goede of foute antwoorden gegeven konden worden. Het 
experiment duurde ongeveer 5 tot 7 minuten. 

3 Resultaten 
De verschillende variabelen zijn onderworpen aan tweeweg variantieanalyses, met 
teksttype en mate van representativiteit als onafhankelijke factoren. Eerst zullen de 
gegevens van de bevraagde onderwerpen besproken worden (tabel 1), en daarna de 
inschatting van hoe vaak het gevolg van carjacking voorkomt in de werkelijkheid als 
er een representatieve exemplar wordt ingezet (tabel 2) en als er een overdreven exem-
plar wordt gepresenteerd (tabel 3). 
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Tabel 1  Gemiddelden van metingen van ernst van probleem, negatieve emoties, ge-
loofwaardigheid en evaluatie topic carjacking (1=zeer negatief, 7 = zeer po-
sitief) als functie van mate van representativiteit van exemplar en teksttype 
(sd tussen haakjes) 

 Nieuwsbericht Advertentie 
 Representatief Overdreven Representatief Overdreven 
Ernst probleem 2.79 (0.78) 3.04 (0.94) 2.34 (1.06) 2.22 (1.03) 
Negatieve emotie 2.96 (1.24) 3.88 (0.99) 1.90 (0.87) 2.19 (0.98) 
Geloofwaardig 4.34 (1.27) 4.83 (1.07) 3.07 (1.04) 2.67 (0.88) 
Evaluatie topic  4.08 (1.01) 4.50 (1.10) 3.34 (0.79) 3.27 (0.74) 
 
De vragen met betrekking tot de perceptie van de ernst van het probleem laten een 
hoofdeffect van teksttype zien (F (1,107) = 11.84, p < 0.01), wat betekent dat lezers 
carjacking als een groter probleem hebben ervaren als ze het nieuwsbericht hebben 
gelezen dan als ze de advertentie hebben gelezen. Het maakt niet uit of ze de represen-
tatieve of de overdreven versies hebben gelezen, dus er is geen hoofdeffect van mate 
van representativiteit (F < 1) en er is ook geen interactie tussen de twee factoren (F < 
1). 
 Op de vragen met betrekking tot negatieve emoties is er een hoofdeffect van 
het teksttype (F(1,107) = 47.88, p < 0.01) en een hoofdeffect van mate van representa-
tiviteit (F(1,107) = 9.25, p < 0.01). Dit betekent dat het lezen van het nieuwsbericht de 
lezer banger, meer van streek en bezorgder maakte dan de advertentie, en dat de over-
dreven exemplar die een dodelijke afloop beschreef in beide teksttypen meer negatieve 
emoties opriep dan de representatieve exemplars waarin het slachtoffer met de schrik 
vrij kwam. Er is geen significante interactie tussen de twee factoren (F(1, 104) = 2.53, 
p = 0.12). 
 Met betrekking tot de geloofwaardigheid van de tekst, die bevroeg hoe in-
formatief en hoe geloofwaardig de lezer de tekst vond, is er een hoofdeffect van tekst-
type (F(1,107) = 69.03, p < 0.00), waarmee duidelijk wordt dat het nieuwsbericht in 
beide condities geloofwaardiger en informatiever werd bevonden dan de advertentie. 
Of de exemplar nu overdreven was of niet maakt voor beide teksttypen geen verschil 
(F < 1). Wel is er een interactie tussen beide factoren (F(1,104) = 4.63, p = 0.03). Dit 
laat zien dat het nieuwsbericht met de overdreven exemplar geloofwaardiger en infor-
matiever werd bevonden dan met de representatieve exemplar, terwijl dit voor de ad-
vertentie andersom gold: de advertentie met de overdreven exemplar was minder ge-
loofwaardig en informatief dan die met de representatieve exemplar. 
 Tot slot laten de vragen met betrekking tot de evaluatie van het topic carjac-
king een hoofdeffect van teksttype zien (F(1,107) = 30.57, p < 0.00), wat betekent dat 
lezers het topic belangrijker, nieuwswaardiger en interessanter vonden als ze het 
nieuwsbericht dan als ze de advertentie hadden gelezen. Hierbij maakt het niet uit of 
de tekst een representatieve of overdreven exemplar bevatte (F < 1). Er is ook geen 
interactie tussen de twee factoren (F(1,104) = 1.92, p = .17). 
 
Tabel 2  Gemiddelde inschatting in percentages op de vraag ‘Hoe groot is het per-

centage mensen dat met de schrik vrij komt’ als functie van mate van repre-
sentativiteit van exemplar en teksttype 

 Representatief Overdreven 
Nieuwsbericht 63.63 (22.51) 55.96 (26.36) 
Advertentie 64.68 (21.15) 71.81 (20.33) 
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Tabel 2 laat de inschatting van de lezers zien hoe groot het percentage mensen volgens 
hen met de schrik vrij komt als ze een nieuwsbericht of een advertentie hebben gelezen 
met een representatieve exemplar, waarin het slachtoffer ongedeerd blijft. Er is een 
marginaal significant hoofdeffect teksttype gevonden (F(1,107) 3.72, p = .056), dat 
laat zien dat de inschatting dat slachtoffers met de schrik vrijkomt wat hoger is na le-
zing van de advertentie dan na lezing van het krantenbericht. Er is geen hoofdeffect 
van mate van representativiteit (F < 1), dus het maakt niet uit de lezer een representa-
tieve of overdreven exemplar heeft gelezen.  

Er is een marginaal significante interactie (F(1,104) = 2.84, p = 0.09), die een 
tendens laat zien dat men de kans om ongedeerd uit een carjacking te komen hoger 
inschat als de exemplar representatief was dan als hij overdreven was na lezing van 
een nieuwsbericht. Na lezing van een advertentie schat men die kans andersom in: daar 
denkt men na het lezen van een overdreven exemplar juist dat het aantal ongedeerden 
groter is. Echter, deze bevindingen zijn slechts een trend. 
 
Tabel 3  Gemiddelde inschatting in percentages op de vraag ‘Hoe groot is het per-

centage mensen dat overlijdt als gevolg van carjacking’ als functie van mate 
van representativiteit van exemplar en teksttype 

 Representatief Overdreven 
Nieuwsbericht 2.58 (2.79) 4.89 (4.35) 
Advertentie 3.07 (2.54) 2.38 (1.79) 

 
Tabel 3 laat de inschatting zien van hoeveel mensen zouden overlijden als gevolg van 
carjacking, voor zowel de conditie waarin de lezer de representatieve exemplar heeft 
gehad als de conditie waarin de lezer de overdreven conditie heeft gehad. Er is een 
marginaal hoofdeffect van teksttype gevonden (F(1,107) = 2.96, p = 0.08), dat een 
trend laat zien in de richting van een grotere inschatting van het aantal dodelijke ge-
volgen van carjacking na lezing van een nieuwsbericht dan van een advertentie. Er is 
geen hoofdeffect van de mate van representativiteit (F(1,104) = 1.94, p = 0.17).  

Er was wel een significante interactie tussen beide factoren (F(1,104) = 6.59, 
p = 0.01). Dit betekent dat als mensen het nieuwsbericht hebben gelezen waarin een 
overdreven (overleden) exemplar wordt gegeven, men het aantal dodelijke slachtoffers 
hoger inschat, dan als men een exemplar heeft gelezen waarin iemand met de schrik 
vrij komt. Dit effect is tegengesteld aan de situatie waarin men de advertentie heeft 
gelezen: daar is juist de inschatting dat men overlijdt als gevolg van carjacking kleiner 
als men de overdreven exemplar heeft gehad dan als men de representatieve exemplar 
heeft gelezen.  

De kans dat het slachtoffer lichtgewond zou raken (F(1,104) = 1.90, p = .17 
of zwaargewond (F(1,104) = 1.19, p = .28) leverde geen significante verschillen op 
tussen beide teksttypen.  

4 Conclusie en discussie 
Het experiment in dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de gedachte dat de bekende 
exemplareffecten die in de literatuur gevonden zijn, wel voor informatieve teksten 
zoals nieuwsberichten opgaan, maar niet of in mindere mate voor duidelijk persuasieve 
teksten. In een experiment is een nieuwsbericht met een exemplar die ofwel represen-
tatief was of overdreven, vergeleken met een exemplar in deze condities in een adver-
tentie. Omdat een advertentie minder geloofwaardig is, zou je kunnen verwachten dat 
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de bekende exemplareffecten daar minder of niet zullen optreden. Eerst zullen de ef-
fecten van vragen met betrekking tot de ernst van het probleem, geloofwaardigheid en 
emoties besproken worden, en dan de - belangrijkere - bevindingen van de inschattin-
gen van de gevolgen. 
 Met betrekking tot de ernst van het probleem vinden we dat het medium 
nieuwsbericht voor een grotere perceptie van het probleem zorgt dan de advertentie. 
Blijkbaar maakt een berichtje in de krant dat carjacking toeneemt (ook al komt er in 
het ene geval iemand met de schrik vrij) de mensen wat meer ongerust dan als ze dit in 
een advertentie lezen. Gibson en Zillmann (1994) vonden een effect op de mate van 
representativiteit van de exemplar, maar omdat in ons onderzoek geen significante 
interactie is gevonden zijn er geen posthoc comparisons gedaan met betrekking tot het 
verschil tussen de representatieve en overdreven exemplar in het nieuwsbericht. We 
kunnen alleen zeggen dat de verschillen dezelfde kant opwijzen.  

De resultaten op de vragen naar de negatieve emoties laten zien dat men na 
lezing van een krantenbericht meer bang en van streek is dan na het lezen van een ad-
vertentie, wat op zich voorstelbaar is. Des te vreemder is het dat er meer negatieve 
emoties na de overdreven exemplars opgeroepen werden, ongeacht het teksttype. De 
verschillen golden dus voor beide teksttypen, en blijkbaar werd in beide teksttypen de 
base-rate informatie, die de lezer gerust zou moeten stellen, genegeerd. Gibson en 
Zillmann, die alleen gegevens laten zien per vraag, lieten vergelijkbare effecten zien 
bij de representatieve en overdreven exemplars. 

Met betrekking tot de geloofwaardigheid en informatiewaarde van het bericht 
is het niet zo verwonderlijk dat de advertentie minder geloofwaardig en informatief 
werd bevonden dan het krantenbericht. Dit is bijna inherent aan het tekstgenre, en was 
ook een uitgangspunt bij de opzet van het onderzoek. Met name de advertentie met de 
overdreven exemplar vond men erg ongeloofwaardig, gezien het lage gemiddelde op 
de schaal. Het krantenbericht daarentegen werd als redelijk geloofwaardig gezien: het 
gemiddelde van de overdreven exemplar zat iets onder vijf op de 7-puntsschaal.  

Interessant is de gevonden interactie: de overdreven exemplar in het kranten-
bericht is geloofwaardiger en informatiever dan de representatieve, wat duidt op het 
idee dat een nieuwsbericht wel ergens over moet gaan. In de advertentie werd nu juist 
de representatieve exemplar geloofwaardiger en informatiever bevonden. Blijkbaar 
wordt een advertentie met een positief voorbeeld van het te verkopen product als meer 
geloofwaardig gezien dan een advertentie met een nadelig voorbeeld als je het product 
niet aanschaft. Dit is in overeenstemming met de bevinding van Salovey et al. (2002), 
die laat zien dat als een boodschap zich richt op preventiegedrag (het gedrag dat men-
sen moeten vertonen om negatieve gevolgen te voorkomen), dat dan vooral het bena-
drukken van de winst het meest effectief is. Het benadrukken van verlies is meer ge-
schikt bij detectiegedrag, wanneer men moet nagaan of men aan ongewenste gevolgen 
zou kunnen gaan lijden. Wellicht vindt de lezer de exemplar waarin de winst van een 
positieve afloop wordt beschreven beter als voorbeeld passen, en daarom geloofwaar-
diger, in een tekst die aanzet tot preventie van carjacking. 

Ook al verschilde de informatie over carjacking tussen de goede en slechte 
afloop en ook enigszins tussen de twee teksttypen (het wel of niet breken van de ruit), 
toch werd er alleen een hoofdeffect teksttype gevonden op de vragen over het topic 
carjacking: dit werd belangrijker, interessanter, nieuwswaardiger en accurater beschre-
ven gevonden als het in de krant stond dan in de advertentie. En dat is ook wel begrij-
pelijk als je bedenkt dat in de krant carjacking inderdaad het topic was, en in de adver-
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tentie het onderwerp carjacking ten dienste stond van een andere boodschap, namelijk 
aanschaf van het product.  

De belangrijkste resultaten, namelijk die met betrekking tot de inschatting 
van de gevolgen van carjacking lijken waar het gaat om het nieuwsbericht erg op die 
van Gibson en Zillmann (1994). Ook daar vonden ze dat het voorkomen van carjac-
king na het lezen van de overdreven exemplar meer werd overgegeneraliseerd, maar in 
dat onderzoek hebben ze drie (kortere) exemplars ingezet. Je kunt dus concluderen dat 
één uitgebreide exemplar ook het werk kan doen en de base-rate kan overrulen, ook al 
liggen de resultaten tussen beide condities niet zo ver uiteen als bij het Gibson en 
Zillmann onderzoek. We kunnen die gevonden effecten dan ook zien als een geslaagde 
replicatie van Gibson en Zillmann.  

Het nieuwe aan dit onderzoek was het onderzoek naar exemplareffecten in 
een persuasieve context, en dan zie je dat de inschattingsresultaten precies tegenge-
steld zijn aan die van de journalistieke tekst. Blijkbaar zijn we ook zonder waarschu-
wing vooraf (zie Wood & Quin, 2003) alert en wantrouwend als we een duidelijk per-
suasieve tekst tegenkomen (Zillmann & Brosius, 2002), en zorgt een overdreven 
exemplar er juist voor dat we denken dat het allemaal wel meevalt met de frequentie 
van dodelijke gevolgen van carjacking. Met betrekking tot de resultaten van de in-
schatting moeten we wel rekening houden met de manier van vragen in het experi-
ment. Er werd gevraagd om de verschillende percentages op te tellen tot 100% (net 
zoals bij Gibson en Zillmann), en dit kan de cijfers beïnvloed hebben. Je ziet namelijk 
dat de cijfers van de tegengestelde interactie-effecten op de vragen ‘met schrik vrij’ en 
‘overlijdt ten gevolge van carjacking’ complementair zijn. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gevonden exemplareffecten wel op-
treden bij een journalistieke tekst, en niet of tegengesteld bij een persuasieve tekst, en 
dit is een bevestigend antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek. Blijft nog de 
vraag waarom er wel effecten bij fondswerving en gezondheidsvoorlichting zijn ge-
vonden (Hoeken & Hustinx, 2007; Jansen e.a., 2005), die immers ook tot de persua-
sieve tekstsoorten worden gerekend. Naar ons idee is het wantrouwen van de lezer bij 
fondswerving en gezondheidsvoorlichting wat kleiner: ook al weten we dat ze ons 
willen overhalen tot iets, tot op zekere hoogte kunnen fondswerving en gezondheids-
voorlichting als redelijk altruïstisch worden gezien. Een fondswervingsorganisatie 
vraagt immers geen geld voor zichzelf, maar voor hulpbehoevenden, en gezondheids-
voorlichting is ook niet gericht op eigenbelang, maar op dat van de medemens. De 
resultaten in dit onderzoek hebben betrekking op een tekstsoort die veel duidelijker 
persuasief is, namelijk de soort waar het eigenbelang voorop staat. 
 Als er al een moraal van het verhaal op z’n plaats is, dan zou die zijn dat bij 
het inzetten van exemplars om een gebeurtenis te illustreren, journalisten die werken 
voor kranten een grotere verantwoording hebben dan ontwerpers van advertenties. 

Noten 
1. Met dank aan Peter Voets, voor de lay-out en de afname van het experiment. 
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Het nieuwsbericht en de advertentie, in de ‘overdreven exemplar’ conditie 
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