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In de afgelopen dertig jaar zijn metaforen voornamelijk bestudeerd vanuit het theoretisch 
raamwerk van Conceptual Metaphor Theory (CMT). Binnen dit raamwerk worden metaforen 
gezien als talige uitdrukkingen (‘metaforen in taal’) van onderliggende conceptuele structuren 
(‘metaforen in denken’). Recentelijk hebben metafooronderzoekers uit verschillende 
subdisciplines van de taalwetenschap (waaronder discoursanalyse, pragmatiek en discours-
dynamische benaderingen) echter opgemerkt dat dit tweedimensionale model van metaforen 
in taal en denken niet (voldoende) ruimte biedt voor de rol van metaforen in communicatie. Zij 
pleiten daarom voor hernieuwde aandacht voor de meer retorisch georiënteerde benadering 
van metaforiek. Ten gevolge van deze ontwikkelingen staat de rol van het gebruik van 
metaforen als metaforen in communicatie tussen taalgebruikers momenteel in het middelpunt 
van de belangstelling in metafoorstudies. 
 Dit proefschrift gaat in op de communicatieve dimensie van metaforen binnen het 
nieuwe theoretische raamwerk van Deliberate Metaphor Theory (DMT). Om plaats te bieden 
aan de communicatieve functie van metaforen wordt in DMT het tweedimensionale cognitief-
taalkundige model van metaforen in taal en denken uitgebreid met een dimensie van 
metaforen in communicatie. In deze derde dimensie wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘opzettelijke’ en ‘niet-opzettelijke’ metaforen. Het verschil tussen deze twee typen metaforen 
wordt bepaald door de vraag of de brondomeinbetekenis van een metafoor al dan niet 
onderdeel is van het situatiemodel van een metaforische uiting. Sinds de introductie van DMT 
is dit raamwerk controversieel gebleken. Enerzijds heeft het te maken gekregen met stevige 
kritiek, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wat het precies betekent als een metafoor als 
‘opzettelijk’ wordt aangemerkt. Anderzijds wordt in steeds meer empirische studies het 
onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke metaforen toegepast en wordt onderzocht 
hoe beide soorten metaforen zich in natuurlijk taalgebruik manifesteren. Echter, verschillende 
aspecten van DMT zijn nog in onvoldoende mate ontwikkeld, wat ertoe heeft geleid dat er 
momenteel in de literatuur verschillende interpretaties en operationaliseringen van 
kernbegrippen gehanteerd worden. 
 Het doel van dit proefschrift is om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 
van het driedimensionale metafoormodel door drie belangrijke kwesties met betrekking tot de 
rol van metaforen in communicatie die momenteel verheldering behoeven aan de orde te 
stellen. Teneinde dit doel te bereiken zijn drie subdoelen geformuleerd die elk één van de drie 
kwesties behandelen. Het eerste subdoel is methodologisch van aard en voorziet in de 
ontwikkeling van een operationele definitie en een betrouwbare procedure voor de 
identificatie van opzettelijke metaforen in taalgebruik. De twee andere subdoelen zijn van 
empirische aard en hebben betrekking op het beschrijven van de distributie en functies van 
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opzettelijke metaforen in natuurlijk taalgebruik (subdoel 2) en de effecten van opzettelijke 
metaforen op redeneerprocessen (subdoel 3).  
 De methodologische kwestie die ten grondslag ligt aan het eerste subdoel heeft 
betrekking op het ontbreken van een algemeen geaccepteerde operationele definitie en van 
een identificatieprocedure voor opzettelijke metaforen. In eerder onderzoek wordt vaak een 
interpretatie van de theoretische definitie van opzettelijke metaforiek gehanteerd zonder dat 
daarbij expliciet wordt gemaakt wanneer een metafoor als opzettelijk telt en wanneer niet. 
Omdat de theoretische definitie van opzettelijke metaforen zowel semiotische als 
gedragsgerelateerde aspecten omvat worden deze twee aspecten in onderzoek naar 
opzettelijke metaforen regelmatig tegelijkertijd of door elkaar heen gebruikt. Semiotische 
benaderingen hebben namelijk betrekking op de vraag hoe opzettelijke metaforen kunnen 
worden geanalyseerd in teksten en (transcripties van) gesprekken, terwijl gedragsgerelateerde 
benaderingen zich bezighouden met de vraag hoe individuele taalgebruikers opzettelijke 
metaforen verwerken (in productie, receptie of interactie). Semiotische en 
gedragsgerelateerde benaderingen van opzettelijke metaforiek dienen echter strikt van elkaar 
onderscheiden te worden. Vanwege dit onderscheid is het belangrijk om een operationele 
definitie van opzettelijke metaforiek te formuleren die nauwkeurig omschrijft hoe opzettelijke 
metaforen kunnen worden waargenomen – in teksten of in verwerkingsprocessen. Het 
formuleren van concrete criteria die kunnen worden gebruikt bij de identificatie van 
opzettelijke metaforen is nauw verwant aan het opstellen van dergelijke operationele 
definities. Omdat tot op heden geen betrouwbare identificatieprocedure voor opzettelijke 
metaforen beschikbaar was, zijn analyses van opzettelijke metaforiek in taalgebruik doorgaans 
gebaseerd op de eigen interpretaties van metafooronderzoekers. Als gevolg hiervan is het 
ingewikkeld om de validiteit van dit soort analyses te beoordelen. Daarnaast is het ingewikkeld 
om te bepalen hoe deze analyses een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe inzichten in de 
communicatieve dimensie van metaforen. 
 Om deze methodologische kwestie op te lossen wordt eerst een nauwkeurige 
operationele definitie van opzettelijke metaforiek opgesteld die het mogelijk maakt om 
opzettelijke metaforen vanuit semiotisch perspectief te onderzoeken. Deze operationele 
definitie luidt als volgt: een metafoor is potentieel opzettelijk als het brondomein van de 
metafoor onderdeel is van de referentiële betekenis van de uiting waarin die metafoor wordt 
gebruikt. Deze definitie is gestoeld op drie belangrijke inzichten. Ten eerste kunnen in 
semiotische analyses alleen potentieel opzettelijke metaforen worden geïdentificeerd. Immers, 
in semiotische analyses wordt niet onderzocht hoe taalgebruikers bepaalde metaforen 
daadwerkelijk verwerken. Ten tweede kan de aanwezigheid van het brondomein in het 
situatiemodel van een uiting (zie de theoretische definitie van opzettelijke metaforiek) worden 
vastgesteld door de referentiële betekenis van die uiting te bekijken. Ten derde kan de 
aanwezigheid van referenten uit het brondomein van de metafoor worden getraceerd door te 
zoeken naar signalen die erop wijzen dat de metafoor als metafoor is gebruikt. 
 In een tweede stap in het oplossen van de methodologische kwestie wordt de 
operationele definitie van opzettelijke metaforen gebruikt om een transparante en 
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betrouwbare identificatieprocedure op te stellen. De hieruit voortvloeiende Deliberate 
Metaphor Identification Procedure (DMIP) omvat een serie stappen die analisten dienen te 
doorlopen teneinde potentieel opzettelijke metaforen in taalgebruik te identificeren. Doordat 
de verschillende stappen in dit identificatieproces in DMIP expliciet worden gemaakt hebben 
analisten een basis voor verder discussie in het geval zij het met elkaar oneens zijn over de 
identificatie van een of meerdere metaforen als potentieel opzettelijk. De combinatie van het 
formuleren van een operationele definitie en het opstellen van een stap voor stap 
identificatieprocedure maakt de betrouwbare en systematische analyse van de 
communicatieve dimensie van metaforen mogelijk.  
 De empirische kwestie die ten grondslag ligt aan het tweede subdoel van dit proefschrift 
heeft betrekking op de uiteenlopende resultaten van studies die de verschijning van 
opzettelijke metaforen in taalgebruik onderzoeken. Vanwege het ontbreken van een 
identificatieprocedure werd de analyse van opzettelijke metaforen in taalgebruik vaak 
uitgevoerd op basis van een vooraf vastgestelde lijst met kandidaten voor opzettelijke 
metaforiek. Dergelijke top-down analyses kunnen ertoe leiden dat metaforen onterecht als 
opzettelijk worden geïdentificeerd (zogenaamde ‘valse positieven’). Ook kunnen zij ertoe 
leiden dat potentieel opzettelijke metaforen over het hoofd worden gezien en ten onrechte als 
niet-opzettelijk worden geïdentificeerd. Doordat, vanwege het ontbreken van een bottom-up 
identificatieprocedure, top-down analyses worden toegepast is het ingewikkeld om in te 
schatten wat precies de waarde is van empirische analyses die onderzoek doen naar 
opzettelijke metaforiek.  
 Om deze empirische kwestie op te lossen worden drie studies uitgevoerd over het 
gebruik van potentieel opzettelijke metaforen in taalgebruik. In de eerste studie wordt DMIP 
toegepast op alle 24.762 metaforen in het VU Amsterdam Metaphor Corpus (VUAMC). Dit 
corpus bestaat uit teksten uit vier verschillende registers: academische teksten, fictie, 
nieuwsteksten en persoonlijke gesprekken. De kwantitatieve analyse die wordt uitgevoerd leidt 
tot een eerste systematische, bottom-up analyse van de frequentie en distributie van 
potentieel opzettelijke metaforen in verschillende registers en in verschillende woordsoorten. 
De resultaten van deze analyse tonen aan dat slechts 4,36% van alle woorden die op de 
dimensies van taal en denken als metafoor kunnen worden geïdentificeerd ook als metafoor 
tellen in de communicatieve dimensie (i.e., als potentieel opzettelijk worden geïdentificeerd). 
Ondanks het relatief beperkte voorkomen van potentieel opzettelijke metaforiek in taalgebruik, 
biedt deze analyse belangrijke inzichten in de distributie van potentieel opzettelijke metaforen 
in verschillende registers en woordsoorten. Ten eerste is opzettelijke metaforiek niet 
gelijkmatig verdeeld over de verschillende registers. Fictie en nieuwsteksten bevatten 
significant meer potentieel opzettelijke metaforen (versus niet-opzettelijke metaforen), terwijl 
in academische teksten en persoonlijke gesprekken minder potentieel opzettelijke metaforen 
(versus niet-opzettelijke metaforen) voorkomen. Ten tweede is opzettelijke metaforiek ook niet 
gelijkmatig verdeeld over de verschillende woordsoorten. Metaforische bijvoeglijk 
naamwoorden en metaforische zelfstandig naamwoorden worden significant vaker potentieel 
opzettelijk gebruikt, terwijl bijwoorden, werkwoorden, voorzetsels en metaforen in de 
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categorie ‘overig’ (met daarin onder andere voornaamwoorden en voegwoorden) juist 
significant minder vaak als potentieel opzettelijk worden gebruikt. Bovendien is er een 
driewegsinteractie tussen potentieel opzettelijke metaforen, register en woordsoort. Fictie 
bevat bijvoorbeeld minder metaforische zelfstandig naamwoorden dan verwacht indien wordt 
gekeken naar alle metaforen (dus zonder onderscheid tussen opzettelijk/niet-opzettelijk 
gebruik), terwijl in dit register potentieel opzettelijk gebruikte metaforische zelfstandig 
naamwoorden juist significant vaker voorkomen. Het omgekeerde is het geval in academische 
teksten. Daarin zijn relatief meer metaforisch gebruikte zelfstandig naamwoorden indien wordt 
gekeken naar alle metaforen, terwijl er juist relatief minder potentieel opzettelijke 
metaforische zelfstandig naamwoorden voorkomen in dit register. Dit betekent dat de 
distributie van potentieel opzettelijke metaforen in verschillende registers per woordsoort 
verschillend is. 
 In de tweede empirische studie wordt een analyse uitgevoerd van een specifieke 
metaforische constructie teneinde te onderzoek in welke mate die constructie per definitie als 
potentieel opzettelijk kan worden beschouwd. In deze studie worden alle metaforische 
domeinconstructies (MDCs) uit het VUAMC geanalyseerd. MDCs bestaan uit een metaforisch 
gebruikt zelfstandig naamwoord dat vooraf wordt gegaan door een niet-metaforisch gebruikt 
bijvoeglijk naamwoord dat het doeldomein van het zelfstandig naamwoord uitdrukt, zoals 
‘budgettaire anorexia’. In de literatuur worden deze bijvoeglijke naamwoorden (ook wel: 
domeinadjectieven) als metafoorsignalen gezien. Als gevolg hiervan worden zelfstandig 
naamwoorden in deze constructies per definitie als gevallen van potentieel opzettelijke 
metaforiek gezien. Echter, de analyses in de huidige studie tonen aan dat slechts een beperkt 
aantal domein adjectieven inderdaad als metafoorsignaal fungeren in de communicatieve 
dimensie van metaforiek. Dat wil zeggen, in de meerderheid van de gevallen worden 
metaforische domein constructies niet als potentieel opzettelijk geïdentificeerd. De bijvoeglijk 
naamwoorden in deze constructies benoemen wel het doeldomein van het zelfstandig 
naamwoord waaraan zij voorafgaan in de dimensies van taal en denken, maar ze werken niet 
door als metafoorsignaal in de communicatieve dimensie (bijv. ‘economische groei’). Op een 
vergelijkbare manier kunnen de zelfstandig naamwoorden in deze constructies als metaforen 
worden geïdentificeerd op het niveau van taal en denken, maar niet op het niveau van 
communicatie. Deze resultaten tonen dus het belang van bottom-up (in vergelijking met top-
down) analyses aan om de identificatie van vals positieven te vermijden. 

In de derde empirische studie wordt eveneens het belang van bottom-up analyse 
benadrukt. In deze studie wordt ingegaan op de rol van co-tekst in de analyse van opzettelijke 
metaforiek. Door middel van een serie diepgaande analyses wordt de complexiteit van de 
analyse van de communicatieve dimensie van metaforen onderzocht. Uitkomsten van deze 
studie tonen aan dat potentieel opzettelijke metaforen in sommige gevallen in relatieve isolatie 
(i.e., op het niveau van de uiting) kunnen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Echter, de 
uitkomsten tonen ook aan dat het in veel andere gevallen noodzakelijk is om tekstuele 
informatie (co-tekst) van buiten de uiting in ogenschouw te nemen om een metafoor als 
potentieel opzettelijk te kunnen identificeren en analyseren.  
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Zo is het mogelijk dat een metafoor alleen als metafoor in de communicatieve dimensie 
kan worden geïdentificeerd als het metaforische gebruik wordt gerevitaliseerd door de 
aanwezigheid van andere potentieel opzettelijke metaforen in de co-tekst die zich verder 
uitstrekt dan de uiting waarin de metafoor is gebruikt. Analyse van een dergelijke metafoor in 
(relatieve) isolatie zou wel leiden tot de identificatie van de metafoor in de dimensies van taal 
en denken, maar niet in de dimensie van communicatie. Dit analyse illustreert hoe het 
meenemen van aanvullende co-tekst ervoor kan zorgen dat potentieel opzettelijke metaforen 
niet over het hoofd worden gezien.  

De empirische kwestie die ten grondslag ligt aan het derde subdoel van dit proefschrift 
heeft te maken met de effecten van opzettelijke metaforen op redeneerprocessen en het feit 
dat het beperkte aantal experimentele studies dat tot op heden rond deze vraag is uitgevoerd 
tot gemengde resultaten heeft geleid. Deze kwestie behoeft opheldering omdat hypothesen 
over de effecten van opzettelijke metaforen op redeneerprocessen momenteel vaak gebaseerd 
zijn op idiosyncratische interpretaties van het driedimensionale metafoormodel. Daarnaast is 
experimenteel materiaal niet (altijd) gebaseerd op de resultaten van (uitgebreide) semiotische 
analyses van potentieel opzettelijke metaforiek in taalgebruik. Hierdoor rijzen vragen over de 
validiteit van de bevindingen. Experimenten die beweren DMT te testen zouden immers 
hypothesen kunnen toetsen die DMT eigenlijk niet zou voorspellen, waardoor resultaten 
worden verkregen die lastig te beoordelen zijn. 

Om deze empirische kwestie op te lossen wordt in het laatste deel van dit proefschrift 
onderzocht wat de effecten van opzettelijke metaforen zijn op redeneerprocessen over een 
criminaliteitsprobleem. Hierbij wordt gebruikgemaakt van resultaten van de semiotische 
analyse van opzettelijke metaforiek in taalgebruik om hypothesen te formuleren over de 
verwerking van opzettelijke metaforen. Specifiek wordt verwacht dat het lezen van een 
toenemend aantal zinnen met metaforen die steeds dezelfde vergelijking tussen het 
doeldomein van criminaliteit en het brondomein van virussen (Experiment 1) of het 
brondomein van beesten (Experiment 2) uitdrukken leiden tot hogere scores voor 
waargenomen effectiviteit van beleidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met het 
metaforische frame. Beleidsmaatregelen die in overeenstemming zijn met het virusframe in 
Experiment 1 hebben betrekking op hervormingen, zoals het opzetten van naschoolse 
programma’s en het uitbreiden van sociale zekerheid. Beleidsmaatregelen die in 
overeenstemming zijn met het beestframe in Experiment 2 hebben betrekking op handhaving, 
zoals het uitbreiden van patrouilles op straat en het sneller straffen van criminelen.  

De resultaten van beide experimenten leveren beperkte ondersteuning op voor de 
hypothese. In algemene zin zorgt het uitbreiden van de metafoor niet voor toenemende 
waargenomen effectiviteit van maatregelen die in overeenstemming zijn met de metafoor. Het 
lezen van een grotere hoeveelheid virus-gerelateerde metaforen zorgt er dus niet voor dat 
hervormingsmaatregelen als effectiever worden gezien. Op dezelfde manier zorgt het lezen van 
meer beest-gerelateerde metaforen er niet voor dat handhavingsmaatregelen als effectiever 
worden gezien. Indien rekening wordt gehouden met de politieke voorkeur van de 
respondenten worden echter enkele trends gevonden. Zo leidt het lezen van meer virus-



Samenvatting ‘De waarde van opzettelijke metaforiek’ 
 

6 
 

gerelateerde metaforen tot lagere waargenomen effectiviteit van handhavingsmaatregelen – 
maatregelen die dus niet in overeenstemming zijn met het virusframe. Voor de 
frameconsistente hervormingsmaatregelen wordt echter nog steeds geen effect gevonden. 
Indien rekening wordt gehouden met politieke voorkeur leidt het lezen van meer zinnen met 
beestmetaforen ertoe dat respondenten de handhavingsmaatregelen – die in dit geval in 
overeenstemming zijn met het frame – als effectiever beschouwen. Deze experimenten laten 
zien hoe nauwkeurige hypothesen kunnen worden opgesteld op basis van voorafgaand 
semiotisch onderzoek. Tegelijkertijd suggereert het feit dat de hypothese niet kon worden 
bevestigd ervoor dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de verwerkingsprocessen van 
opzettelijke metaforen te bestuderen. 

Dit proefschrift draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het driedimensionale model 
van metaforen in taal, denken en communicatie door drie belangrijke kwesties rondom het 
model op te lossen. In de eerste plaats kan de identificatie van potentieel opzettelijke 
metaforen nu worden uitgevoerd met behulp van een betrouwbare identificatieprocedure: 
DMIP. In de tweede plaats zijn belangrijke details blootgelegd met betrekking tot de frequentie 
en distributie van potentieel opzettelijke metaforen in natuurlijk taalgebruik. Tot slot is een 
eerste set experimenten uitgevoerd die gebaseerd zijn op weloverwogen hypothesen over 
opzettelijke metaforiek waardoor inzicht in de effecten van opzettelijke metaforen op 
redeneerprocessen is verkregen. Als zodanig tonen de resultaten van de studies in dit 
proefschrift de waarde van het gebruik van metaforen als metaforen in communicatie tussen 
taalgebruikers. 


