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Samenvatting 

Deze scriptie richt zich op het verklaren van de samenhang tussen figuratieve taal, zoals metaforen en 

hyperbolen, politieke oriëntatie en polarisatie. Daarbij wordt specifiek aandacht geschonken aan 

dehumaniserende figuratieve taal. De onderzoeksvraag van deze bijdrage luidt dan ook: ‘Wat is de 

invloed van dehumaniserende figuratieve taal op polarisatie?’ Om die vraag te beantwoorden werd 

verwacht dat dehumaniserende figuratieve taal een negatieve invloed heeft op attitudes ten aanzien van 

vluchtelingen, en een positieve invloed op steun voor anti-immigratiebeleid, gepercipieerd aantal 

vluchtelingen en stemintentie. Een tweede verwachting was dat die relaties zouden omdraaien voor 

participanten met een incongruente politieke oriëntatie.  

Uit de resultaten van het onderzoek kon geen directe invloed van figuratieve taal worden 

vastgesteld, noch een modererende invloed van politieke congruentie. Om dat te verklaren werd 

gekeken naar de rol die de verwerking van figuratieve taal zou kunnen spelen. Uit die analyse kon 

worden geconcludeerd dat de verwerking van metaforen inderdaad een voorwaarde is voor het 

optreden van de verwachtte effecten. Dat betekent dat blootstelling aan en verwerking van metaforen 

gevolgen kan hebben voor het beeld van vluchtelingen en steun voor bepaald vluchtelingenbeleid. 

Bovendien speelde politieke congruentie daarin een modererende rol; voor participanten met een 

incongruente politieke oriëntatie draaide de richting van de relaties om. De hoofdconclusie van dit 

onderzoek luidt daarom dat onder bepaalde omstandigheden, figuratieve taal een polariserende 

werking kan hebben.  
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Inleiding 

Op 9 juli 2016 kopt de Telegraaf:: “Ook in Nederland polarisatie”. In het artikel komt Gerrit van de 

Kamp aan het woord. De voorzitter van de politiebond waarschuwt er voor dat eenzijdige berichtgeving 

en beeldvorming  kan leiden tot gevaarlijke polarisatie (van Wely, 2016). De krant staat niet alleen in 

haar aandacht voor het onderwerp: uit een analyse van Nederlandse mediaberichtgeving tussen 1990 en 

nu wordt duidelijk dat er sprake is van een gestage toename van aandacht voor polarisatie, met een 

sterkere stijging vanaf 2015. Zie Figuur 1 in Bijlage I. Naast de Telegraaf besteden ook andere media 

aandacht aan het onderwerp (Akyol, 2016; Bouharrou, 2016; Klopper, 2017). Ook werd in Amsterdam 

een manifestatie tegen polarisatie door duizenden mensen bezocht (NOS, 2016) en besteden de politieke 

partijen CDA, PvdA, Groenlinks en de ChristenUnie aan dit thema expliciet aandacht in hun 

verkiezingsprogramma’s van 2017.  

 Polarisatie kan volgens Mason (2013) onder andere refereren aan de mate van verdeeldheid van 

meningen rondom een politiek onderwerp. Een voorbeeld van zo’n onderwerp in Nederland is de 

omgang met vluchtelingen, met name vluchtelingen uit het Midden-Oosten (Bellaart, Broekhuizen, van 

Dongen, 2017; Cats, 2015). Volgens critici spelen politici een belangrijke rol in het vergroten van 

polarisatie rondom dat thema. Uitspraken van PVV-leider Wilders werden bijvoorbeeld polariserend 

genoemd door de Haagse rechtbank (Trouw, 2016). Maar ook opmerkingen  van DENK-voorman Kuzu 

dragen volgens Wierenga (2016) bij aan het vergroten van polarisatie. Bovendien wordt niet alleen 

politici verweten dat ze polarisatie vergroten, ook de media zou daarin een rol spelen. Denk 

bijvoorbeeld aan het artikel van de Telegraaf op 7 januari 2017. Dat artikel had de kop: “kansloze 

asielplaag ongehinderd verder” (Navis, 2017).  

De voorbeelden van uitspraken van politici en berichtgeving in de Telegraaf zijn op te vatten als 

een vorm van framing. Het proces van framing gaat over het selecteren van bepaalde elementen van de 

werkelijkheid, op zo’n manier dat een bepaalde interpretatie van die werkelijkheid wordt bevorderd 

(Entman, 1993). Specifiek valt op dat politici gebruik maken van twee typen figuratieve taal om hun 

uitspraken te framen: metaforen en hyperbolen. Metaforen zijn op te vatten als cross-domain mappings: 

complexe of abstracte informatie wordt gerelateerd aan bekende en eenvoudig te begrijpen entiteiten 

(Lakoff & Johnson, 1980). Hyperbolen kunnen worden opgevat als een intensivering, uitbreiding of 

vergroting van een entiteit of juist een overdreven verkleining of demping (Kreuz & Roberts, 1993). 

Metaforen en hyperbolen kunnen ook samen voorkomen. Dat zien we bijvoorbeeld in de 

uitspraak van Geert Wilders: “een tsunami van vluchtelingen.” Hier wordt de komst van vluchtelingen 

naar Nederland metaforisch vergeleken met een golf en deze metaforische golf hyperbolisch gemaakt 

door te spreken van een tsunami. Op die manier wordt een hyperbolische metafoor gecreëerd. Burgers, 

Konijn en Steen (2016) concluderen dat combinaties van hyperbolen en metaforen een sterker effect 

lijken te hebben dan beide typen figuratieve taal onafhankelijk. De auteurs doen die uitspraak echter op 

basis van één case study en roepen daarom op tot meer onderzoek naar de effecten van combinaties van 

figuratieve taal rondom maatschappelijke issues.  
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Als de voorbeelden van uitspraken nauwkeuriger worden bekeken, valt op dat politici gebruik 

maakten van dehumaniserende figuratieve taal (Iperen, 2017; Roon, 2017). Met dehumanisering of 

ontmenselijking wordt het ontkennen van menselijke eigenschappen aan een groep of individu bedoeld 

(Haslam, 2006). Een tsunami, massa of plaag impliceert immers dat het niet om personen gaat, maar om 

natuurverschijnselen of dieren.  

 Er is al enig onderzoek gedaan naar de effecten van dehumaniserende figuratieve taal in het 

kader van vluchtelingen. Zo vonden Esses, Veenvliet, Hodson en Mihic (2008) dat het gebruik van 

dehumaniserende metaforen resulteert in negatieve attitudes ten aanzien van vluchtelingen en steun voor 

anti-immigratiebeleid in Canada. Kortom: het lijkt er op dat in ieder geval in het kader van 

vluchtelingen, dehumaniserende metaforen voornamelijk negatieve consequenties hebben voor deze 

groep. 

 Bij die laatste conclusie moet echter een nuance worden geplaatst. De reactie op 

dehumaniserende figuratieve taal zou namelijk afhankelijk kunnen zijn van de politieke oriëntatie van 

de ontvanger van die figuratieve taal. Uit die politieke oriëntatie is namelijk af te leiden welke attitudes 

iemand waarschijnlijk a priori heeft ten opzichte van vluchtelingen. Als die bestaande attitudes 

incongruent zijn met de toon van de dehumaniserende figuratieve taal, dan kan worden verwacht dat de 

reactie van de ontvanger anders is dan wanneer attitudes juist congruent zijn. 

 Verwachtingen over de manier waarop die reacties verschillen kunnen worden gedaan vanuit 

het boemerangeffect. Dit effect stelt dat informatie die strijdig is met bestaande attitudes, bijvoorbeeld 

politieke oriëntatie, die attitudes juist kunnen versterken. Met andere woorden: blootstelling aan 

negatieve informatie over een onderwerp waarover positieve attitudes bestaan, kan er toe leiden dat die 

positieve attitudes worden versterkt. Het bestaan van het boemerangeffect is eerder in verschillende 

domeinen bewezen, bijvoorbeeld als het gaat om de populariteit van politici (Redlawsk, Civettini & 

Emmerson, 2010) of maatschappelijke issues in het algemeen (Redlawsk, 2002). Voor zover bekend is 

er tot op heden echter nog geen onderzoek gedaan naar de rol van het boemerang effect in reacties op 

figuratieve taal. Zo’n onderzoek is relevant omdat het bijdraagt aan een genuanceerder beeld van de 

invloed die figuratieve taal heeft op een ontvanger en de omstandigheden waaronder een 

boemerangeffect kan optreden. 

 Samenvattend zagen we dus dat de omgang met vluchtelingen een onderwerp is waarover de 

Nederlandse bevolking sterk gepolariseerd is. Deze polarisatie kan worden versterkt doordat politici 

gebruik maken van figuratieve taal om hun uitspraken te framen. Met name het gebruik van 

dehumaniserende figuratieve taal valt hierbij op. Uit eerder kwalitatief onderzoek blijkt dat 

dehumaniserende figuratieve taal er toe kan leiden dat attitudes ten aanzien van vluchtelingen 

negatiever worden en steun voor anti-immigratiebeleid toeneemt. In lijn met het boemerang effect, zou 

politieke oriëntatie echter een rol kunnen spelen in die effecten van figuratieve taal. Ook dit is tot op 

heden onvoldoende onderzocht. 
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Om een bijdrage te leveren aan beter inzicht over deze onderwerpen, richt dit onderzoek zich 

op het nader verklaren van de samenhang tussen figuratieve taal, politieke oriëntatie en polarisatie. Dat 

leidt tot de onderzoeksvraag:  

Wat is de invloed van dehumaniserende figuratieve taal op polarisatie? 

Deze onderzoeksrichting is om meerdere redenen innovatief. Ten eerste is er voor zover bekend geen 

wetenschappelijk onderzoek geweest dat specifiek kijkt naar de samenhang tussen dehumaniserende 

figuratieve taal en polarisatie. Eerder onderzoek heeft zich geconcentreerd op de eigenschappen en 

effecten van dehumaniserende figuratieve taal en op de oorzaken van polarisatie, maar de samenhang 

tussen beide concepten is nog onvoldoende aan bod gekomen. Ten tweede is er nog wetenschappelijke 

onduidelijkheid over de omstandigheden waaronder en domeinen waarin het boemerang effect kan 

optreden. Ten derde is deze onderzoeksrichting relevant omdat polarisatie negatieve consequenties kan 

hebben voor democratie. Deze is namelijk afhankelijk van zorgvuldig en volledig  geïnformeerde 

burgers die samen tot een consensus komen. Als die zorgvuldigheid en volledigheid onder druk komen 

te staan, kan dat betekenen  dat de democratie in gevaar komt. De vierde reden van relevantie is dat 

figuratieve taal gemeengoed is in de politiek. Daardoor is een beter inzicht in de invloed van figuratieve 

taal op polarisatie van groot belang. 

Theoretisch kader 

Polarisatie 

Er zijn twee leidende conceptualisaties van polarisatie binnen de wetenschappelijke gemeenschap 

(Mason, 2013). De eerste opvatting van polarisatie wordt issue positie polarisatie genoemd. Deze 

vorm is op te vatten als de verdeeldheid van issue posities met betrekking tot een bepaald onderwerp. 

(DiMaggio, Evans & Bryson, 1996). De twee opvatting van polarisatie wordt sociale polarisatie 

genoemd. Sociale polarisatie manifesteert zich niet door verschillen in issue standpunten maar door 

grotere tegenstellingen tussen de groepen die positie innemen rondom een issue (Jacobson, 2006). 

Polarisatie heeft negatieve implicaties voor de democratie omdat het zorgt voor een 

vermindering van interesse in de politiek bij het publiek, verminderd vertrouwen van het publiek in de 

politiek, toegenomen vervreemding van het publiek van de politiek en een afname van identificatie 

met partijen. (Layman, Carsey & Horowitz, 2006). Het is daarom van belang om te bekijken hoe 

polarisatie kan worden verklaard en welke factoren van invloed zijn op het vergroten of verkleinen 

ervan. 

Vluchtelingenopvang 

Eén van de onderwerpen waar in Nederland sprake is van een hoge issue positie polarisatie is de 

opvang van vluchtelingen (Bellaart, Broekhuizen, van Dongen, 2017; Cats, 2015). Dat zagen we 

bijvoorbeeld in verschillende gemeentes waar informatieavonden over de opvang werden 

georganiseerd. Zo moest de ME ingrijpen na flinke onrust in Heesch, Geldermalsen, Steenbergen, 

Oranje, Rotterdam, Wormerland en Woerden. In Woerden werd een Asielzoekerscentrum (AZC), 
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waarin onder meer 50 kinderen verbleven, aangevallen door buurtbewoners (NU, 2016). Ook politieke 

partijen besteden aandacht aan polarisatie rondom de vluchtelingendiscussie. Aan de ene kant van het 

spectrum stelt de PVV bijvoorbeeld dat er helemaal geen vluchtelingen uit Islamitische landen meer 

welkom zijn in Nederland, aan de andere kant van het spectrum wil DENK juist meer geld en 

capaciteit naar de zorg en opleiding van asielzoekers. Bovendien stond het thema hoog op de publieke 

agenda bij de verkiezingen. Zo gaf 87% van de ondervraagden aan het thema belangrijk te vinden en 

62% stelde dat asielbeleid een doorslaggevende factor is in de partijkeuze (NU, 2017).  

 Critici wijzen op de rol van politici en media in het vergroten van de polarisatie rondom de 

opvang van vluchtelingen. Met name politici die zich aan de uiteinden van het politieke spectrum 

bevinden zouden een grote rol spelen in het vergroten van polarisatie. Aan de rechterkant van het 

spectrum vallen de uitspraken van PVV lijsttrekker Geert Wilders op. Hij waarschuwde onder meer 

voor een grote instroom of tsunami van vluchtelingen en vergeleek vluchtelingen met 

“testosteronbommen met baarden.”  Maar ook aan de linkerkant van het spectrum worden opvallende 

uitspraken gedaan, onder meer door DENK voorman Kuzu die blanke Nederlanders xenofobe 

nationalisten noemde en Wilders met een tumor vergeleek. Voor wat betreft de media springt de kop 

van de Telegraaf van 7 januari 2017 er uit: “kansloze asielplaag ongehinderd verder”.  

 Maar niet alleen in Nederland wordt op die manier over de opvang van vluchtelingen 

gesproken. Zo vergeleek de Amerikaanse president Trump vluchtelingen met een Trojaans paard, 

sprak hij van een enorme instroom van vluchtelingen en vergeleek hij vluchtelingen met bedorven 

skittles (Chu, 2016) In Duitsland vergeleek AFD leider Petry vluchtelingen met compost en riep ze op 

om te schieten op vluchtelingen die illegaal het land probeerden binnen de komen (The Guardian, 

2016) En tenslotte vergelijkt voorman de Winter van Vlaams belang het aantal vluchtelingen dat 

Griekenland binnenkomt met een stortbui (de Winter, 2016). 

 Er is kortom veel aandacht voor de rol van de uitspraken van politici in het vergroten van 

polarisatie in de vluchtelingendiscussie. De rol van taal in het vergroten van polarisatie heeft echter 

nog maar op weinig wetenschappelijke aandacht kunnen rekenen. Gezien de hoeveelheid voorbeelden 

en dat gebrek aan aandacht is het de moeite waard om deze rol van taal nader te bekijken. Dit wordt 

gedaan aan de hand van het bespreken van drie hiërarchische niveaus, van breed/abstract naar 

smal/concreet: framing, metaforen en hyperbolen, en dehumanisering.  

Framing 

Uitspraken waarin politici vluchtelingen op een bepaalde manier neerzetten, kunnen worden opgevat 

als een vorm van framing. Het proces van framing gaat namelijk over het selecteren van bepaalde 

elementen van de werkelijkheid, zo dat een bepaalde interpretatie van die werkelijkheid wordt 

bevorderd (Entman, 1993). Die selectie kan van invloed zijn op de manier waarop het publiek een 

onderwerp interpreteert of hoeveel belang er aan wordt gehecht (Scheufele & Tewksbury, 2007).  

Neem bijvoorbeeld het frame: “vluchtelingen zijn gelukszoekers”. Daarin wordt een vermeende 
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eigenschap van vluchtelingen, willen werken gedreven door economische motieven, uitgelicht en 

andere eigenschappen, zoals een verrijking voor Nederland, juist onderbelicht.  

 Volgens Burgers, Konijn en Steen (2016) bestaan frames normaal gesproken uit twee 

elementen: ten eerste de duidelijk waarneembare elementen in een tekst of de specifiek taalstructuren, 

zoals bijvoorbeeld: metaforen, hyperbolen of ironie. Ten tweede bestaan frames uit de conceptuele 

inhoud, oftewel de latente, onderliggende boodschap. De conceptuele inhoud geeft richting aan de 

interpretatie van bijvoorbeeld het probleem, de veroorzaker, evaluaties of oplossingen. Het eerste deel 

is dus op te vatten als de verpakking, het tweede deel als de inhoud. 

Metaforen en hyperbolen 

 Metaforen 

Burgers, Konijn en Steen (2016) vervolgen hun bijdrage door te benadrukken dat figuratieve taal, 

zoals metaforen en hyperbolen, van invloed kunnen zijn op beide elementen van framing. Zo zijn 

metaforen vaak duidelijk waarneembare tekstelementen, de verpakking. Maar volgens de auteurs kan 

het gebruik van metaforen dus ook een bepaalde perceptie van de werkelijkheid benadrukken. 

Metaforen zijn kortom niet alleen taalelementen, maar werken ook op een dieper gelegen cognitief 

niveau.  

Volgens Lakoff en Johnson (1980) relateren metaforen complexe of abstracte informatie aan 

bekende en eenvoudig te begrijpen entiteiten. De auteurs stellen dat de essentie van een metafoor het 

begrijpen en ervaren van het één in termen van het ander is. Het gaat er daarbij om dat er enige overlap 

is tussen beiden (Kovecses, 2010; Ortony, 1979). Metaforen verbinden dus twee domeinen: het 

doeldomein en het brondomein. Het doeldomein is het domein dat dient te worden begrepen op basis 

van het brondomein. Deze dynamiek wordt wel aangeduid als cross-domain mapping. Vaak bestaat 

het brondomein uit elementen die eenvoudig of bekend zijn. Het doeldomein is vaak conceptueel van 

aard en juist minder bekend. Bijvoorbeeld: in de fictieve krantenkop: “grenzen van Nederland zijn een 

zeef”. Hierin wordt een eigenschap van een zeef, het doorlaten van elementen, toegepast op de 

grenzen van een land, vluchtelingen die ongehinderd naar binnen komen. De eigenschappen van het 

brondomein worden met andere woorden getransporteerd naar het doeldomein.  

Ook Lakoff en Johnson (1980) benadrukken dat metaforen niet alleen een linguïstische functie 

vervullen, maar daarnaast een cognitieve. De auteurs stellen dat het dus niet alleen gaat om de fysieke 

productie van metaforen in gesproken of geschreven taal, maar ook om de onderliggende cognitieve 

constructen die er aan ten grondslag liggen (Lakoff & Johnson, 1980).  De Deliberate Metaphor 

Theory plaats echter een nuance bij die cognitieve verwerking van metaforen. De theorie stelt namelijk 

dat een metafoor daadwerkelijk als metaforen moet worden verwerkt, voordat zich een cognitief effect 

voordoet bij de ontvanger. Daarvoor is het volgens de theorie noodzakelijk dat metaforen bewust 

worden gebruikt door de zender. Op het moment dat metaforen onbewust worden gebruikt, wordt de 

taalvorm niet als zodanig geïnterpreteerd door de ontvanger en doet zich geen cognitief effect voor 

(Steen, 2009).  
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 Tenslotte constateren Lakoff en Johnson dat metaforen vaak onder een beperkt aantal 

conceptuele metaforen vallen. In de volgende zin bijvoorbeeld: “De vluchtelingenstroom treedt buiten 

haar oevers, het is bijna niet meer in te dammen.” Hier zien we de overkoepelende metafoor “water” in 

drie verschillende vormen toegepast op een vluchtelingen. Uit onderzoek van Charteris-Black en Ennis 

(2001) blijkt dat die overkoepelende metaforen internationaal grote overeenkomsten vertonen. 

 Hyperbolen 

Een ander voorbeeld van figuratieve taal die veel voorkomt in de genoemde voorbeelden zijn 

hyperbolen. Volgens Burgers, Brugman, de Lavalette en Steen (2016) bestaan hyperbolen uit drie 

karakteristieken. Ten eerste maken hyperbolen gebruik van een bepaalde schaal. Die kan kwalitatief 

zijn, vluchtelingen zijn het grootste probleem ooit voor Nederland, of kwantitatief, ze komen met 

miljarden deze kant op. Ten tweede is een hyperbool een extreme waarde op die schaal: grootste 

probleem en miljarden. Ten derde is kennis van de werkelijkheid nodig om een taalelement als 

hyperbolisch te beoordelen. De vluchtelingencrisis, ten opzichte van een verloren voetbalwedstrijd, 

kan wel degelijk worden gezien als het grootste probleem van de 21e eeuw en is dus in die context niet 

hyperbolisch. 

Hyperbolen kunnen verschillende functies hebben: verduidelijken, overtuigen, benadrukken of 

vermaken (Roberts & Kreuz, 1994). Burgers, Konijn en Steen (2016) beschrijven daarnaast hoe het 

gebruik van hyperbolen er voor kan zorgen dat een maatschappelijk onderwerp nadrukkelijker op de 

publieke agenda komt te staan. Die auteurs merken verder op dat in discussies waarbij herhaaldelijk 

gebruik wordt gemaakt van hyperbolen, die discussie meer gaat over de sterkte van een gevaar in 

plaats van de vraag of er überhaupt gevaar is. De bandbreedte van meningen wordt op die manier 

verkleind, omdat de discussie bijvoorbeeld alleen nog maar gaat over hoe negatief vluchtelingen zijn 

voor de Nederlandse cultuur in plaats van de vraag of vluchtelingen überhaupt een negatieve invloed 

hebben. 

In tegenstelling tot metaforen zijn hyperbolen figuratieve taalelementen die nog weinig 

aandacht hebben gekregen in de wetenschappelijke literatuur (Mora, 2009), hoewel ze vaker 

voorkomen dan welk figuratief taalelement ook (Mora, 2009; Robert & Kreuz, 1994).  

 Combinaties 

We zagen al dat een aantal uitspraken van politici, zoals: “tsunami van vluchtelingen” of 

“vluchtelingen zijn een tumor”, zowel een voorbeeld zijn van een metafoor als van een hyperbool. Het 

combineren van figuratieve taalelementen zou een sterker effect kunnen hebben dan de beide 

taalelementen individueel. Dat heeft er volgens Burgers, Konijn en Steen (2016) mee te maken dat een 

combinatie moeilijker te weerleggen is omdat het lastiger is om de zender op zijn woorden vast te 

pinnen. De auteurs noemen een tekst waarin metaforen en hyperbolen worden gecombineerd complexe 

figuratieve taal. Burgers, Konijn en Steen (2016) geven echter zelf al aan dat hun conclusie is 

getrokken op basis van één case en roepen op tot nader onderzoek naar de effecten van een 

combinaties van hyperbolen en metaforen.  
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Figuratieve taal in het politieke debat 

Figuratieve taal is gemeengoed in het politieke debat. Zo zagen we in de vorige alinea al dat alle 

uitspraken van politici over vluchtelingen voorbeelden zijn van figuratieve taal. En die voorbeelden 

staan niet op zich. Het televisieprogramma Zondag met Lubach zette in september 2016 een aantal 

voorbeelden van het gebruik van figuratieve taal bij de Algemene Politieke Beschouwingen op een rij. 

Onder meer uitspraken van SP, d66, PvdA, DENK, PvdD, 50+ en PVV werden besproken. Met name 

laatstgenoemde partij is bekend om het metaforengebruik van haar politici, onder andere de 

aanduiding kopvoddentax voor een belasting op het dragen van een hoofddoek. Maar ook 

vluchtelingentsunami voor het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel is toegekend. En een andere 

bekende metafoor van de PVV is “linkse hobby’s”, een verzamelaanduiding voor milieu, 

ontwikkelingshulp en cultuur (Zondag met Lubach, 2016).  

 Het gebruik van metaforen door politici kan worden verklaard vanuit hun belangen. Zo begon 

deze paragraaf met de opmerking dat metaforen een rol kunnen spelen in het uitdragen of overbrengen 

van een bepaald frame. Het succesvol overbrengen van dat frame, waarin veelal een oplossing voor 

een maatschappelijk probleem wordt aangedragen, betekent dat de politicus kan rekenen op extra 

kiezers. Het is er politici dus aan gelegen dat kiezers overtuigd raken van het belang van bepaalde 

problemen, de juiste schuldigen aanwijzen en overtuigd raken van de geschiktheid van oplossingen. 

Het is dus weinig verrassend dat we een toename zien van het gebruik van metaforen in de politiek 

(Kuitenbrouwer, 2016; Zuidervaart, 2014).  

 Kortom: we zagen in de eerste paragraaf dat taal volgens critici een rol kan spelen in het 

vergroten van polarisatie rondom de vluchtelingendiscussie. In de tweede paragraaf werd daarom 

ingegaan op verschillende vormen van taal, of framing. Daaruit bleek dat de uitspraken van politici die 

als voorbeeld dienden, allemaal metaforisch waren en een enkele keer hyperbolisch. Er is uitgelegd dat 

metaforen zijn op te vatten als cross-domain mappings en hyperbolen als een sterke vergroting of 

verkleining van een entiteit. Bovendien werd gesteld dat metaforen en hyperbolen een groter effect 

hebben op de ontvanger hebben dan letterlijke taal. Er werd besproken hoe metaforen en hyperbolen 

samen, complexe figuratieve taal genoemd, een sterker effect kunnen hebben op de ontvanger dan 

beide taalvormen individueel. Tenslotte werd aandacht besteedt aan het gebruik van figuratieve taal in 

de politiek.  

Nu de eerste twee hiërarchische niveaus, framing en metaforen/hyperbolen, zijn besproken is 

het tijd om het laatste en meest nauwkeurige niveau nader onder de loep te nemen: dehumaniserende 

metaforen.  

Dehumanisering 

Dehumanisering kan als een vorm van metaforiek worden gezien omdat het bepaalde groepen 

metaforisch vergelijkt met niet-menselijke entiteiten. Dehumanisering is aan de orde in het kader van 

dit onderzoek omdat er vaak gebruik van wordt gemaakt, getuige de voorbeelden van uitspraken van 

politici aan het begin van dit hoofdstuk. Al die voorbeelden van vergelijkingen: vluchtelingen zijn 
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compost/tumoren/een Trojaans paard/een tsunami, zijn als voorbeelden van dehumanisering van 

vluchtelingen op te vatten. 

Loughnan, Haslam en Kashima (2009) schetsen twee paradigma’s als het gaat om onderzoek 

naar dehumanisering. Ten eerste attribute-based dehumanization. In dit paradigma gaat het om het al 

dan niet toeschrijven van unieke menselijke eigenschappen, zoals spijt of compassie, aan een sociale 

groep. Ten tweede metaphor-based dehumanization. Dit paradigma refereert aan de associatie van 

groepen met niet-menselijke entiteiten, met name dieren. Door sociale groepen van hun menselijkheid 

te ontdoen, kunnen daaraan verbonden rechten ontzegd worden aan deelnemers van die groep. Als met 

andere woorden een sociale groep met dieren of robots wordt vergeleken, zorgt dat er voor dat het 

eenvoudiger wordt om die groepen onmenselijk te behandelen (Ana, 1999) Die laatste vorm is in het 

kader van dit onderzoek met name relevant. 

 Directe en indirecte dehumanisering 

Kteily et al. (2015) maakt grofweg dezelfde distinctie. De auteurs noemt de twee vormen echter 

directe en indirecte dehumanisering. Ten eerste de directe vorm van dehumanisering. Die vorm maakt 

direct en openlijk een vergelijking tussen een sociale groep en niet-menselijke entiteiten. Onderzoek 

naar deze vorm van dehumanisering kwam met name op gang na afloop van de Tweede Wereldoorlog, 

gemotiveerd door het vinden van een verklaring voor de wreedheden in de concentratiekampen. Maar 

er zijn meer voorbeelden van directe dehumanisering. In de moderne maatschappij bijvoorbeeld 

worden vrouwen als lustobject, atleten als statistieken of gevangenen als nummers worden gezien. 

Maar ook in de geschiedenis: voorstanders van de slavernij vergeleken Afrikanen met apen en door 

heel Europa werden de Roma vergeleken met ongedierte (Kteily et al., 2015). Deze vorm van 

dehumanisering vertoont overeenkomsten met de eerder genoemde metaphor-based dehumanization. 

 Een tweede vorm van dehumanisering is indirect en meer subtiel van aard. Het gaat er hierbij 

niet om dat groepen mensen direct worden vergeleken met niet-menselijke entiteiten, maar om een 

gebrek aan uniek menselijke emoties, bijvoorbeeld: spijt, schuld, schaamte, in het beschrijven van die 

groep. Onderzoek in deze richting is met name gedaan buiten de context van strijd of genocide, maar 

richt zich meer op ‘normale’ dehumanisering (Kteily et al, 2015). Deze vorm van dehumanisering 

vertoont overeenkomsten met de eerder genoemde attribute-based dehumanization. 

Ingroups en outgroups 

Wat al die voorbeelden met elkaar gemeen hebben, is dat er twee kampen of groepen worden 

geschapen: een groep die dehumaniseert, Nazi’s, slavendrijvers, Europeanen en dokters. En een groep 

die het slachtoffer is van dehumanisering: Joden, Afrikanen, Roma’s en patiënten. Het proces van 

dehumanisering leidt dus tot de creatie van en wij – zij tegenstelling.  

Die wij – zij tegenstelling is te verklaren vanuit de Social Identity Theory. Die theorie heeft 

twee uitgangspunten: ten eerst dat mensen op zoek zijn naar een positieve sociale identiteit. Ten 

tweede dat mensen daarbij afhankelijk zijn van de sociale groepen waaraan ze deelnemen (Burgers, 

Beukeboom, Kelder & Peeters, 2015). Dat een aantal mensen wel tot een sociale groep behoren, 



 DEHUMANISERENDE FIGURATIEVE TAAL 12 

 

betekent automatisch dat er anderen zijn die dat niet doen. Er ontstaan met andere woorden een  

ingroup, de groep waartoe een individu behoort en een outgroup, de groep waartoe een individu niet 

behoort. 

 De tegenstelling tussen een ingroup en een outgroup heeft volgens Tajfel (1982) twee 

consequenties. De eerste is dat mensen de voorkeur hebben voor hun eigen groep, ingroup favoratism 

genoemd. De tweede is dat mensen de leden van de outgroup juist afkeuren, outgroup derogation 

genoemd. Die voor- en afkeur zouden er toe kunnen leiden dat deelnemers van de ingroup, sneller 

menselijke eigenschappen ontkennen van deelnemers van de outgroup. 

Een belangrijke nuance daarbij is dat niet iedereen zich logischerwijs even sterk identificeert 

met alle groepen waartoe hij/zij behoort. Mensen voelen zich dus in meer of mindere mate onderdeel 

van een sociale groep. Zo kan iemand zich in sterke mate een VVD’er voelen en bijvoorbeeld in 

mindere mate Audi-eigenaar, Europeaan of lid van de voetbalclub. Het is daarom logisch om aan te 

nemen dat de voorkeur voor de ingroup en de afkeer voor de outgroup afhankelijk is van de mate 

waarin iemand zich identificeert met die ingroup. 

Dehumanisering van vluchtelingen 

Verschillende wetenschappers hebben ook specifiek gekeken naar dehumanisering van vluchtelingen. 

De mechanismen en werking van dehumanisering is daar niet anders dan wat in voorgaande al aan bod 

is gekomen. In het kader van dit onderzoek zijn de effecten van dehumanisering van vluchtelingen 

echter wel relevant.  

 Zo blijkt dat de dehumanisering van vluchtelingen leidt tot specifieke emotionele reacties, met 

name minachting en een gebrek aan waardering van vluchtelingen. Die emoties zorgen er volgens de 

auteurs voor dat er negatievere attitudes ten aanzien van vluchtelingen en negatievere attitudes ten 

aanzien van het betrekkelijk tolerante immigratiebeleid van Canada (Esses, Veenvliet, Hodson & 

Mihic, 2008). Als het gaat om Afro-Amerikanen worden gelijksoortige effecten gevonden. Zo blijkt 

dat bij het Amerikaanse publiek de associatie tussen Afro-Amerikanen en apen tegenwoordig nog 

altijd bestaat. Die associatie kan er toe leiden dat geweld tegen Afro-Amerikanen sneller wordt 

getolereerd dan geweld tegen blanken (Goff, Eberhardt, Williams & Jackson, 2008).  

Kteily en Bruneau (2017) vinden dat dehumanisering van invloed is op verschillende factoren, 

waaronder negatieve attitudes ten aanzien van immigratie en steun voor anti-immigratie beleid in 

Amerika. Hoewel de auteurs geen causaal verband konden aantonen, bleek er wel een sterk 

correlatieverband te zijn tussen directe dehumanisering en negatieve attitudes ten aanzien van 

immigranten en steun voor anti-immigratiebeleid. Met andere woorden: dehumanisering leidt er toe 

dat participanten negatiever staan ten opzichte van immigranten en  sneller geneigd zijn om hen de 

toegang tot Amerika te ontzeggen, zo concluderen de auteurs.  

Uit eerder onderzoek komen dus uitsluitend negatieve effecten voor vluchtelingen naar voren. 

Specifiek valt op dat door dehumanisering, negatievere attitudes ten aanzien van immigranten worden 

gevormd. Een tweede opvallende conclusie is dat door dehumanisering, de steun voor anti-
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immigratiebeleid toeneemt. Die conclusies roepen de vraag op, of vergelijkbare uitkomsten ten 

aanzien van vluchtelingen kunnen worden gevonden. 

Dehumaniserende figuratieve taal en vluchtelingen 

Deze paragraaf keek tot nu toe naar de effecten van dehumanisering van vluchtelingen in de breedste 

zin. De focus van de vorige paragraaf van deze bijdrage lag specifiek bij effecten van figuratieve taal. 

Om die twee elementen met elkaar te verbinden is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan 

dehumaniserende figuratieve taal.  

Niet alle vormen van figuratieve taal zijn relevant in het kader dan dehumanisering. Zo zagen 

we aan het begin van deze paragraaf al dat dehumanisering per definitie metaforisch is. Daaruit volgt 

dat er nooit sprake kan zijn van dehumaniserende hyperbolen, zonder dat die ook metaforisch zijn. 

Toch wordt in dit onderzoek aandacht besteedt aan de invloed van hyperbolen. Dat wordt gedaan om 

de effecten van dehumaniserende metaforen en dehumaniserende complexe figuratieve taal, zo zuiver 

mogelijk te kunnen beschrijven. Dat komt omdat rekening kan worden gehouden met de invloed van 

hyperbolen op zich. Op die manier kan worden gekeken in welke mate de effecten van complexe 

figuratieve taal te wijten zijn aan de invloed van hyperbolen. 

 Uit onderzoek naar dehumaniserende figuratieve taal in het VK kan worden geconcludeerd dat 

vluchtelingen geregeld aan de hand van dehumaniserende metaforen worden beschreven. Die 

metaforen helpen een bepaald beeld van vluchtelingen neer te zetten (Musolff, 2015). Het artikel van 

Musolff richt zich met name op de dehumaniserende metafoor: immigranten zijn parasieten. 

Gebruikers zijn zich bewust van de racistische lading van de metafoor, die wordt dan ook met name 

gebezigd in (extreem)rechtse fora. In traditionele media en blogs worden de metaforen juist met name 

gebruikt om afstand te creëren tussen de auteur van het stuk en de term, bijvoorbeeld: “termen als 

‘parasieten’ helpen het debat niet verder” (Musolff, 2015).  

 Ook in de VS is aandacht voor dehumanisering van immigranten. In de 20e eeuw werd gebruik 

gemaakt van verschillende conceptuele metaforen, waaronder: VLUCHTELINGEN ZIJN EEN 

ZIEKTE, in het beschrijven van immigranten. Die metafoor is opvallend omdat het gebruik ervan in 

de loop der jaren nauwelijks is verminderd. Binnen de conceptuele metafoor wordt de natie als 

lichaam gezien dat door vluchtelingen wordt aangetast. Zo kunnen vluchtelingen worden vergeleken 

met een virus, ziekte of plaag die een gezond, nieuw of schoon lichaam aantasten of bederven. De 

metafoor vindt zijn oorsprong in de perceptie dat immigranten uit die tijd uit onhygiënische landen, in 

volgepakte boten richting de VS kwamen. Het framen van immigranten als een ziekte is in strijd met 

democratische waarden als gelijkheid en individuele rechten. Indien groepen worden afgebeeld als 

niet-menselijk, wordt het namelijk eenvoudig om hen basale mensenrechten af te nemen. Als die 

groepen bovendien worden gezien als een bedreiging van de samenleving, wordt geweld van burgers 

tegen die immigranten gemakkelijker gerechtvaardigd als zelfverdediging (O'Brien, 2003). 

 Een ander voorbeeld van onderzoek naar dehumaniserende metaforen in relatie tot 

immigranten heeft betrekking op de verkiezingen van 1994. Uit dat onderzoek blijkt dat name de 
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metafoor: IMMIGRANTEN ZIJN DIEREN werd gebruikt in de LA Times, gevolgd door onder 

andere: IMMIGRANTEN ZIJN EEN ZIEKTE. Volgens de auteur impliceren dehumaniserende 

metaforen dat immigranten wezens van een lagere orde dan mensen zijn. Daardoor wordt een wig 

geslagen tussen burgers enerzijds en immigranten anderzijds. Dat leidt er vervolgens toe dat geweld 

tegen immigranten sneller gelegitimeerd wordt (Ana, 1999) 

Kortom: we zagen in de eerste paragraaf dat taal een rol kan spelen in het versterken van 

polarisatie rondom de vluchtelingendiscussie. In de tweede paragraaf werd ingegaan op twee 

taalvormen die in dat kader met name relevant zijn: metaforen en hyperbolen. In deze paragraaf is 

aandacht besteedt aan een vorm van framing die voor dit onderzoek met name relevant is: 

dehumanisering. Er werd begonnen met een algemene introductie, waarin we onder meer zagen dat 

mensen bij voorkeur de outgroup dehumaniseren in plaats van de ingroup. Vervolgens werd specifiek 

ingegaan op dehumanisering van vluchtelingen, waarin we zagen dat die vooral kan leiden tot 

negatieve attitudes en steun voor anti-immigratiebeleid. Tenslotte werden dehumanisering en 

figuratieve taal met elkaar verbonden en zagen we dat dehumanisering per definitie metaforisch is. 

Daarnaast werd gesteld dat dehumaniserende metaforen van invloed kunnen zijn op democratische 

waarden en zelfs kunnen leiden tot een legitimatie van geweld tegen vluchtelingen. 

Politieke oriëntatie 

Bij voorgaande dient echter een belangrijke nuance te worden geplaatst. Die nuance komt met name 

voort uit de eerste paragraaf. Daar zagen we namelijk dat er rondom de opvang van vluchtelingen 

sprake is van een sterke polarisatie. Uit die polarisatie over het onderwerp is de verwachting af te 

leiden dat politieke oriëntatie een rol speelt in de effecten van dehumaniserende figuratieve taal op 

attitudes ten aanzien van vluchtelingen of steun voor anti-immigratiebeleid. Stel immers dat een PVV-

stemmer een complex figuratief beleidsvoorstel onder ogen krijgt, waarin vluchtelingen worden 

gedehumaniseerd, dan is het logisch om te verwachtingen dat hij/zij anders op dat beleidsvoorstel 

reageert dan wanneer een DENK-stemmer aan hetzelfde beleidsvoorstel wordt blootgesteld. 

 Een tweede, verwante, nuance kan worden gedestilleerd uit de alinea over ingroups en 

outgroups. Daaruit bleek immers de verwachting dat mensen sneller geneigd zijn om een outgroup in 

dehumaniserende termen te beschrijven dan een ingroup. Als die verwachting wordt vertaald naar 

politieke oriëntaties, dan zou dat betekenen dat rechts-georiënteerden sneller geneigd zijn om 

vluchtelingen in dehumaniserende termen te beschrijven dan links-georiënteerden. Dat verschil komt 

voort uit de verwachting dat links-georiënteerden vluchtelingen meer als onderdeel zien van hun 

ingroup, terwijl rechts-georiënteerden vluchtelingen juist als de outgroup beschouwen. Dat 

onderscheid heeft te maken met de reputaties die politieke partijen hebben opgebouwd op 

verschillende politieke thema’s. Linkse partijen hebben bijvoorbeeld een sterkere reputatie dan rechtse 

partijen als het gaat om een tolerant vluchtelingenbeleid (Achterberg, 2006). 
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Disconfirmation bias 

Bovendien kan de verwachting over verschillen in reacties tussen links- en rechts-georiënteerden aan 

de hand van de disconfirmation bias duidelijk worden gemaakt. Die theorie stelt namelijk dat het 

vrijwel onmogelijk is om een beoordeling van de sterkte van een argument te maken, zonder rekening 

te houden met bestaande opvattingen (Edwards & Smith, 1996). Met andere woorden: mensen hebben 

de behoefte om bestaande opvattingen te houden/te verdedigen en zijn daarom sneller geneigd om 

informatie voor waar aan te nemen, als die informatie aansluit bij bestaande opvattingen. Dat 

uitgangspunt heeft belangrijke implicaties. Stel bijvoorbeeld dat twee groepen mensen 

tegenovergestelde meningen hebben over de beste oplossing voor een bepaald issue. Dan zouden 

verschillen in de inschatting over de kwaliteit van informatie rondom dat onderwerp, er voor kunnen 

zorgen dat die twee groepen elkaar niet begrijpen en verder uit elkaar groeien.  

 Uit eerder onderzoek komen een aantal gevolgen van de disconfirmation bias naar voren: 

argumenten worden sterker bevonden als ze in lijn zijn met bestaande opvattingen, mensen evalueren 

informatie die strijdig is met bestaande opvattingen langer en er worden meer tegenargumenten 

geproduceerd bij informatie die strijdig is met bestaande opvattingen (Edwards & Smits, 1996). 

Bovendien blijkt dat het effect sterker optreedt bij emotionele argumenten dan bij rationele (Edwards 

& Smith, 1996). Zo vonden Ditto en Lopez (1992) dat studenten meer bewijs nodig hadden om aan te 

nemen dat gehekelde medestudenten intelligent waren dan bevriende studenten. Ook in relatie tot 

maatschappelijke issues is het bestaan van de disconfirmation bias vastgesteld: framing van een issue 

wordt sneller overgenomen op het moment dat het frame wordt aangedragen door een gesteunde 

politieke partij (Slothuus & De Vreese (2010). 

Boemerang 

Hiervoor is aan bod gekomen dat mensen sneller geneigd zijn om argumenten aan te nemen die in lijn 

zijn met hun bestaande opvattingen. Recentelijk hebben wetenschappers een ander effect, in lijn met 

de disconfirmation bias gevonden. Zo blijkt namelijk dat na blootstelling aan negatieve informatie met 

betrekking tot een politicus waarover bij participanten positieve attitudes bestaan, die positieve 

attitudes worden versterkt (Redlawsk, 2002). Dat betekent dus dat aanhangers van een politicus nog 

sterkere positieve attitudes ontwikkelen over die politicus, na geconfronteerd te zijn met negatieve 

informatie over die politicus. In een vergelijkbaar onderzoek vonden Redlawsk, Civettini Emmerson 

(2010) hetzelfde resultaat, ook weer in het kader van politici.  

 Vergelijkbaar onderzoek is gedaan in het kader van maatschappelijke issues. Ook daar werden 

gelijksoortige uitkomsten gevonden. Zo blijkt onder meer dat op het moment dat persuasieve 

argumenten worden gepresenteerd die tegenstrijdig zijn met bestaande opvattingen, dit juist leidt tot 

versterking van bestaande opvattingen over dat issue. Dat valt te verklaren uit het feit dat participanten 

intern informatie opzoeken die congruent is aan bestaande attitudes, als tegengewicht voor de nieuwe 

strijdige informatie (Redlawsk, 2002).  
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 Gerelateerd aan dit ‘boemerang effect’ is theorie op het gebied van gemotiveerd redeneren. Uit 

twee experimenten blijkt niet alleen dat incongruente informatie überhaupt bestaande attitudes kan 

versterken, maar zelfs dat hoe overtuigender die informatie wordt gepresenteerd, hoe meer 

participanten worden gesterkt in hun bestaande attitudes (Taber en Lodge, 2006). Datzelfde resultaat 

wordt gevonden in het kader van de steun voor Clinton. Steun van het publiek voor de Amerikaanse 

president nam namelijk toe, naarmate de kritiek op hem juist groter werd als gevolg van de Lewinsky 

affaire (Shah, Watts, Domke & Fan, 2002) 

Het hiervoor besproken boemerang effect wordt in onderzoek naar persuasieve communicatie 

ook wel in verband gebracht met psychologische reactantie. Daarmee wordt bedoeld dat  een 

persuasieve boodschap er toe leidt dat de ontvanger zich in zijn vrijheid bedreigd voelt. Door die 

bedreiging wordt de ontvanger gemotiveerd om zijn gevoel van vrijheid te herstellen om opnieuw 

evenwicht te bereiken. Een manier waarop de ontvanger dat kan doen is door attitudes te ontwikkelen 

die tegengesteld zijn aan de richting van de persuasieve informatie (Rains, 2013). Een logische 

conclusie die hieruit volgt is dat hoe persuasiever informatie is, hoe sterker de aanval op de vrijheid 

van de ontvanger wordt beleeft en hoe steker dus de tegenreactie. Datzelfde blijkt inderdaad uit de 

meta-analyse van Rains. Hij vindt bewijs voor de stelling dat naarmate informatie als persuasiever 

wordt ervaren, dat leidt tot een sterkere reactie in strijd met de richting van die informatie. 

Kortom: we zagen in de eerste paragraaf dat taal een rol kan spelen in het versterken van 

polarisatie rondom de vluchtelingendiscussie. In de tweede paragraaf werd ingegaan op twee 

taalvormen die in dat kader met name relevant zijn: metaforen en hyperbolen. De derde paragraaf ging 

in op dehumanisering van vluchtelingen en de rol die metaforen en hyperbolen daarin spelen. In deze 

paragraaf werd een nuance geplaatst bij de effecten van figuratieve taal op attitudes ten aanzien van 

vluchtelingen en steun voor anti-immigratiebeleid: de rol die bestaande politieke oriëntaties spelen. Er 

werd duidelijk dat informatie die in strijd is met bestaande attitudes er voor kan zorgen dat juist die 

bestaande attitudes worden versterkt. En we zagen dat naarmate die informatie persuasiever is, de 

reacties in tegengestelde richting ook sterker worden. Hieronder wordt aandacht besteedt aan de vraag 

wat dat betekent voor de verwachtingen van figuratieve taal. 

Hypothese en toelichting 

Er is zover bekend nog geen onderzoek geweest naar het boemerang effect in relatie tot figuratieve 

taal. Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan het dichten van dat gat. Want juist als het gaat 

om de rol die figuratieve taal speelt in het verklaren van polarisatie, kan het boemerang effect van 

groot belang kan zijn. Dat komt omdat in andere contexten is bewezen dat bestaande attitudes een rol 

kunnen spelen in de reacties op informatie. De vraag is of hetzelfde kan worden gesteld voor reacties 

op figuratieve taal.  

Specifiek schept het boemerang effect een verwachting over de rol die politieke oriëntatie 

speelt in reacties op figuratieve taal. Dat komt omdat uit die politieke oriëntatie, verwachtingen over 

bestaande attitudes ten aanzien van  vluchtelingen en steun voor anti-immigratiebeleid kunnen worden 
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gedestilleerd. Zo zagen we al dat linke partijen te boek staan als toleranter ten aanzien van 

vluchtelingenopvang dan rechtse partijen (Achterberg, 2006). Daaruit volgt de verwachting dat links- 

en rechts-georiënteerden ook respectievelijk tolerant en intolerant zijn ten aanzien van 

vluchtelingenopvang. 

Uit de verwachting van verschillen in bestaande attitudes bij het publiek ten aanzien van 

vluchtelingen, volgt een verwachting van verschillen in reacties op informatie. Stel bijvoorbeeld dat 

links-georiënteerden worden blootgesteld aan een beleidsvoorstel waarin vluchtelingen worden 

gedehumaniseerd. Dan heeft dat volgens het boemerang effect als gevolg dat zij juist meer overtuigd 

raken van het belang van het beschermen van die vluchtelingen en van open grenzen. Bij rechts-

georiënteerden echter treedt naar verwachting geen boemerang effect op, omdat hun attitudes juist in 

lijn zijn met de informatie. Van hen wordt dus ook verwacht dat zij juist gesterkt worden in hun 

bestaande attitudes, gericht op een repressiever vluchtelingenbeleid. 

Uit voorgaande volgt dat blijkbaar niet alleen de politieke oriëntatie van participanten een rol 

speelt, maar ook de gepercipieerde politieke oriëntatie van de bron van informatie. Specifiek kan een 

effect worden verwacht van de afstand tussen die twee, oftewel de politieke congruentie. Als die 

afstand groot is, en de politieke oriëntatie van een participant dus verschilt van de politieke oriëntatie 

van de bron van de informatie, dan kan een boemerang effect worden verwacht. Zo niet, en de 

politieke oriëntaties zijn dus meer gelijk, dan kunnen de effecten worden verwacht zoals beschreven in 

de vorige paragraaf. 

Literatuur op het gebied van het boemerang effect, in combinatie met de veronderstelde 

hiërarchie in de sterkte van verschillende soorten figuratieve taal: 1)complexe, 2)metaforische, 

3)letterlijke taal leidt tot de verwachting dat alle participanten meer worden gesterkt in hun bestaande 

attitudes bij het lezen van complexe dehumaniserende informatie, dan bij eenvoudige, dan bij 

letterlijke informatie. Vanwege het boemerang effect kan dus bijvoorbeeld worden verwacht dat 

participanten wiens bestaande attitudes incongruent zijn met de richting van een dehumaniserend 

beleidsvoorstel, meer gesterkt worden in hun bestaande attitudes als dat beleidsvoorstel meer 

verschillende figuratieve taalvormen bevat. Maar ook van participanten wiens bestaande attitudes in 

lijn zijn met de richting van het beleidsvoorstel kan worden verwacht dat zij in die attitudes worden 

gesterkt. Niet vanwege het boemerang effect maar omdat hun bestaande attitudes in lijn zijn met de 

richting van de tekst. 

 Met andere woorden, naar verwachting zijn de uiteindelijke reacties op complexe figuratieve 

taal hetzelfde voor zowel links- als rechts-georiënteerden: beiden worden meer gesterkt in hun 

bestaande attitudes dan na het lezen van een eenvoudige figuratieve of letterlijke tekst. Het verschil in 

de verwachting zit in die bestaande attitudes, van rechts-georiënteerden wordt verwacht dat die anti-

immigratie zijn, van links-georiënteerden juist pro-immigratie. Dat leidt tot de volgende hypotheses: 
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H1a: Voor participanten met een politieke oriëntatie die congruent is met het beleidsvoorstel, geldt 

dat 1)complexe taal meer dan 2)metaforische taal, meer dan 3)letterlijke taal, leidt tot negatievere 

attitudes ten aanzien van vluchtelingen. 

H1b:Voor participanten met een incongruente politieke oriëntatie met de tekst is die relatie 

omgekeerd. 

H2a: Voor participanten met een politieke oriëntatie die congruent is met de tekst, geldt dat 

1)complexe taal meer dan 2)metaforische taal, meer dan 3)letterlijke taal, leidt tot meer steun voor 

anti-immigratiebeleid 

H2b: Voor participanten met een incongruente politieke oriëntatie met de tekst is die relatie 

omgekeerd. 

Aanvullende hypotheses 

 Gepercipieerd aantal vluchtelingen 

Naast voornoemde verwachtingen is het interessant om te kijken of figuratieve taal van invloed is op 

een inschatting van het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel heeft aangevraagd. Zo kan worden 

verwacht dat wanner gebruik wordt gemaakt van hyperbolen, dat aantal hoger wordt ingeschat. Die 

verwachting komt voort uit het feit dat een hyperbool een discussie kan intensiveren, waardoor die 

slechts nog aan één kant van het spectrum wordt gevoerd. Uit de reeds behandelde bijdrage van 

Burgers, Konijn en Steen (2016) kan worden gedestilleerd dat hyperbolen en metaforen samen 

mogelijk tot een sterkere reactie kunnen leiden dan beide elementen onafhankelijk van elkaar. Daaruit 

volgt dat in dit onderzoek de verwachting wordt geformuleerd dat de sterkste reactie volgt op 

complexe figuratieve taal, dan op hyperbolische taal en tenslotte op metaforische en letterlijke taal 

samen. 

Het zou verder zo kunnen zijn dat voornoemde relatie anders is voor rechts-georiënteerden dan 

voor links-georiënteerden, vanwege het boemerang effect dat mogelijk ook in hypotheses 1 en 2 een 

rol speelt. Daarbij wordt voorspeld dat voor participanten met een congruente politieke oriëntatie, het 

effect is zoals hiervoor werd besproken. Voor participanten met een incongruente politieke oriëntatie 

echter, kan worden verondersteld dat zij een tegengesteld effect hebben. Daaruit volgt het vermoeden 

dat die groep het aantal vluchtelingen bij het gebruik van hyperbolen juist lager inschatten dan in de 

zuiver metaforische of letterlijke condities. Daaruit volgt: 

H3a: Voor participanten met een politieke oriëntatie die congruent is met de tekst, geldt dat 

1)complexe taal meer dan 2)metaforische taal, meer dan 3)letterlijke taal, leidt tot een hogere 

inschatting van het aantal vluchtelingen dat afgelopen jaar in Nederland asiel heeft aangevraagd. 

H3b: Voor participanten met een incongruente politieke oriëntatie met de tekst is die relatie 

omgekeerd. 

Stemintentie 

Tenslotte is het interessant om te kijken of naast voornoemde effecten ook stemintentie wordt 

beïnvloed door verschillende vormen van figuratieve taal. Daarbij kunnen twee redenaties worden 
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gevolgd. Enerzijds zou het zo kunnen zijn dat stemintentie kan worden verklaard uit een breed scala 

aan issues, niet alleen de opvang van vluchtelingen. Denk bijvoorbeeld aan beleid over andere 

thema’s, zoals de economie of sociale zekerheid. Onderzoek van Takens, Kleinnijenhuis, van Hoof en 

van Atteveldt (2015) naar de invloed van leiderevaluaties op stemvoorkeur brengt een aantal van die 

beweegredenen in kaart. Uit hun analyse blijkt dat met name stemgedrag in het verleden een 

belangrijke voorspeller is van huidige stemintentie. Voor dit onderzoek zou dat betekenen dat 

stemintentie met name kan worden verklaard vanuit politieke oriëntatie en dat verschillende vormen 

van figuratieve taal daar weinig mee te maken hebben.  

 Anderzijds zou dezelfde redenering als bij voorgaande hypotheses kunnen worden gevolgd. In 

dat geval verschil stemintentie wel degelijk tussen de verschillende vormen van figuratieve taal en 

zouden de reacties van participanten afhankelijk zijn van politieke congruentie. Er wordt in deze 

redenering met andere woorden een invloed verwacht van figuratieve taal op stemintentie en die 

relatie wordt gemodereerd door politieke congruentie. Daarbij geldt weer dat van participanten met 

een congruente politieke oriëntatie kan worden verondersteld dat zij een sterkere stemintentie hebben 

in de complexe dan in de metaforische dan in de letterlijke conditie. Die verwachting komt tot stand 

vanwege de gemaakte redenering dat figuratieve taal sterkere reacties oproept. Bij participanten met 

een incongruente politieke oriëntatie wordt wederom een boemerang effect verwacht. Van hen wordt 

met andere woorden verwacht dat ze in de complexe conditie minder snel bereid zijn op de bron van 

de informatie te stemmen dan in de letterlijke conditie.  

 Vanwege de twee tegengestelde redenaties als het gaat om effecten op stemintentie, wordt er 

in dit onderzoek voor gekozen om twee onderzoeksvragen te formuleren in plaats van hypotheses. Dat 

leidt tot de volgende vragen:  

RQ1: Welke rol speelt politieke oriëntatie in het verklaren van stemintentie? 

RQ2: Welke rol speelt figuratieve taal in het verklaren van stemintentie en wordt die rol gemodereerd 

door politieke congruentie? 

Methode 

Deelnemers en design 

Deelnemers aan het onderzoek waren aan een tweetal voorwaarden gebonden: participanten zijn ouder 

dan achttien jaar en bezitten de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast is een voorwaarde dat 

participanten ten minste drie seconden aan de tekst worden blootgesteld. Voorafgaand aan het 

onderzoek bleek dat de minimale tijd die nodig was om de tekst te begrijpen. Die minimale tijd kwam 

tot stand uit een kleine pretest, bestaande uit acht participanten uit het persoonlijk netwerk van de 

onderzoeker die willekeurig over de condities werden verdeeld.  Participanten zijn met name via de 

sociale media: Twitter, LinkedIn en Facebook benadert. Uit een poweranalyse bleek dat ten minste 

279 respondenten nodig zijn (F = 0.25, α = 0.05, β = 0.95) (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). 
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 Dit onderzoek maakt gebruik van een tussen-proefpersonen ontwerp. Het model kent één 

onafhankelijke variabele, type figuratieve taal, met vier condities: letterlijke taal, hyperbolische 

figuratieve taal, metaforische figuratieve taal en complexe figuratieve taal. Eén mogelijke moderator: 

politieke congruentie en vier afhankelijke variabelen: attitude t.a.v. vluchtelingen, steun voor anti-

immigratie beleid, stemintentie en gepercipieerd aantal vluchtelingen. Zie figuur 1 voor het 

conceptueel model. 

 Uiteindelijk hebben 310 participanten de enquête ingevuld. Van die 310 zijn 3 participanten 

verwijderd, omdat ze jonger waren dan 18 jaar en 8 participanten omdat ze korter dan 3 seconden aan 

de tekst werden blootgesteld. Dat betekent dat uiteindelijk 299 practicanten aan de randvoorwaarden 

voor het onderzoek voldeden.  

Stimulusmateriaal 

Er werd één stimulusset met vier relatief korte, tussen de 65 en 71 woorden, teksten ontwikkeld. De 

teksten waren afkomstig van een fictieve politicus en bevatten ieder een beleidsvoorstel dat gericht 

was op het verminderen van het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel wordt verleend. De 

beleidsvoorstellen bevatten een beschrijving van: het aantal tegenstanders van de komst van 

vluchtelingen en hun beweegredenen, het aantal demonstraties in Nederland en de concrete 

beleidsmaatregel gericht op een strenger asielbeleid. De beleidsvoorstellen corresponderen met de vier 

condities.  

 In overeenstemming met het onderzoek van Burgers et al., (2015) waren de beleidsvoorstellen, 

buiten de verschillen die de condities met zich meebrengen, onderling zo gelijk mogelijk. Met 

betrekking tot de metaforische beleidsvoorstellen is gebruik gemaakt van dezelfde conceptuele 

metafoor VLLUCHTELINGEN ZIJN EEN ZIEKTE, om verschillen tussen conceptuele metaforen zo 

min mogelijk een rol te laten spelen. Om te controleren dat beleidsvoorstellen geen ongewenste 

metaforen bevatten is gebruik gemaakt van de analysemethodes MIPVU (Steen et al., 2010) en HIP 

(Burgers, Brugman, Renardel de Lavalette & Steen, 2016). Zie Bijlage III voor het stimulusmateriaal. 

Procedure 

Nadat participanten op de URL klikten werden ze doorgestuurd naar de Qualtrics omgeving waarin de 

vragenlijst zich bevond. Daarin werden allereerst de instructies weergegeven. Vervolgens werden 

participanten willekeurig ingedeeld in één van de vier condities. Daarna werden de vragen over de 

afhankelijke variabele gesteld en vervolgens de vragen over de demografische gegevens van 

participanten. Tenslotte werden participanten bedankt voor hun deelname werd he verteld dat de 

berichten voor het onderzoek gefabriceerd werden en dus niet bestaand zijn.  

Meetinstrumenten 

Dit onderzoek maakt gebruik van vier afhankelijke variabelen: attitude t.a.v. vluchtelingen, steun voor 

anti-immigratie beleid, gepercipieerd aantal vluchtelingen en stemintentie. Daarnaast drie variabelen 

die voor de moderator van belang zijn: politieke oriëntatie participant, gepercipieerde politieke 

oriëntatie politicus en politieke congruentie. Verder twee variabelen die gebruikt worden als 
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manipulatiecheck.  Tenslotte vijf demografische variabelen: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 

moedertaal en nationaliteit gevraagd. Zie Bijlage II voor de vragenlijst 

Afhankelijke variabelen 

Het construct attitude ten aanzien van vluchtelingen wordt gemeten aan de hand van een thermometer. 

Participanten werd gevraagd: “Geef aan hoe koud of warm je gevoel is ten aanzien van vluchtelingen.” 

(0 = meest koude gevoel, 10 = meest warme gevoel). Die methode werd in het verleden succesvol 

gebruikt voor het meten van attitudes in verschillende contexten en is betrouwbaar en valide gebleken 

(Esses, Veenvliet, Hodson en Mihic, 2008).  

Steun voor anti-immigratiebeleid werd gemeten aan de hand van vier items uit de bijdrage van 

Hartman (2012). Die items zijn enigszins aangepast en naar het Nederlands vertaald (Boeynaems, 

Burgers, Konijn, Steen (2017). Voor het meten van de item werd gebruik gemaakt van een 

semantische differentiaal schaal (“zeer gunstig voor Nederland” tot “zeer ongunstig voor Nederland”, 

“zeer negatief voor Nederland” tot “zeer positief voor Nederland”, “een heel slecht idee” tot “een heel 

goed idee”, “zeer onnodig voor Nederland” tot “zeer nodig voor Nederland”) α = .96. 

Gepercipieerd aantal vluchtelingen wordt gemeten met één item, te weten: “In het 

beleidsvoorstel gaf de politicus aan dat er in 2016 een aantal asielaanvragen zijn toegekend. Hoe hoog 

schat u dat aantal in?” (0 = weinig, 10 = veel) De vraag werd beantwoord door gebruik te maken van een 

horizontale schuif, waarbij de linkerkant werd aangeduid met “erg weinig” en de rechterkant met “erg 

veel” 

Stemintentie werd gemeten met twee items, te weten: “Hoe waarschijnlijk is het dat je op de 

politicus zou stemmen?” En: “stel dat deze politicus zich verkiesbaar stelt voor de Tweede 

Kamerverkiezingen en die verkiezingen morgen worden gehouden. Hoe waarschijnlijk is het dan dat 

je op de politicus zou stemmen?” Zowel Sheafer en Weimann (2005) als Takens, Kleinnijenhuis, Van 

Hoof, Van Atteveldt (2015) gebruiken datzelfde item om stemintentie in kaart te brengen. Voor dit 

item werd gebruik gemaakt van een semantische differentiaal schaal (1=erg onwaarschijnlijk, 7=erg 

waarschijnlijk). α = .98, r = .96. 

 Moderator 

Een gangbare indeling van de Nederlandse politiek in een links – rechts verdeling. Daarbij geldt dat 

D66, PvdA, Groenlinks, SP, PvdD en DENK als linkse partijen worden aangemerkt. VVD, CDA, 

ChristenUnie, PVV, SGP, 50+ en Forum voor Democratie worden als rechts partijen gezien 

(Parlement, n.d.). Om het construct politieke oriëntatie participant te meten werd de vraag gesteld: “In 

de politiek spreken we vaak van ‘links’ en ‘rechts’. Wat is ongeveer uw positie?” (0=helemaal links, 

10=helemaal rechts). Daarnaast werd hen gevraagd welke politieke partij hun voorkeur genoot.  

Voor het meten van de gepercipieerde politieke oriëntatie van de politicus, werd de 

voorgaande vraag aangepast: “In de politiek spreken we vaak van ‘links’ en ‘rechts’. Wat is denkt u de 

positie van de politicus?” (0=helemaal links, 10=helemaal rechts). 
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Politieke congruentie is een variabele die de afstand aangeeft tussen de politieke oriëntatie van 

participanten en hun inschatting van de politieke oriëntatie van de bron van het beleidsvoorstel. 

Politieke congruentie is tot stand gekomen door het absolute verschil tussen de twee voorgaande 

variabelen te nemen; op die manier werden negatieve waardes vermeden. In het vorige hoofdstuk is aan 

bod gekomen dat deze variabele uiteindelijk als moderator in de analyses wordt opgenomen. 

Manipulatiechecks 

Om te kunnen beoordelen of de manipulatie in de metaforische condities is geslaagd, werd participanten 

direct na afloop van blootstelling aan één van de vier condities gevraagd om zo veel mogelijk 

woordassociaties met vluchtelingen op te schrijven. Participanten konden minimaal drie en maximaal 

tien woorden opschrijven. Op basis van de bijdrages van Leyens et al. (2001) en Haslam (2006) werden 

de woorden geanalyseerd op hun relatie tot de conceptuele metafoor: VLUCHTELINGEN ZIJN EEN 

ZIEKTE. Daaruit kwam een nieuwe variabele voort, Dehumanisering, waarin een woord kon worden 

gecodeerd als wel of niet gerelateerd aan het conceptuele domein. Zie Bijlage IV voor alle woorden die 

werden gecodeerd als gerelateerd aan de conceptuele metafoor.  

Voor de manipulatiecheck van hyperbolen wed de variabele taalintensiteit gemeten (Hamilton 

& Steward, 1993). Hamilton en Steward onderscheiden een vijftal items die samen taalintensiteit 

vangen, te weten: intens, sterk, extreem, krachtig en emotioneel. Voor die items werd gebruik gemaakt 

van een semantische differentiaal schaal (1=helemaal oneens, 7=helemaal eens). α = .86. 

Demografische variabelen 

De variabele leeftijd bestond uit een lege cel waar participanten hun leeftijd in cijfers kunnen invullen.  

Geslacht bestond uit twee opties: man of vrouw. Opleidingsniveau bestond uit een meerkeuzevraag met 

acht opties. Tenslotte werd moedertaal gevraagd door de binaire keuze: Nederlands of anders: 

specificeer. Specificatie werd verplicht in het onderzoek. Diezelfde vorm is gebruikt voor de vraag over 

nationaliteit. 
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Resultaten 

Beschrijvende statistiek 

In Tabel 1 worden de gemiddeldes en de standaarddeviaties, tussen haakjes, van de afhankelijke 

variabelen, de moderator en de manipulatiechecks weergegeven.  

 

Randomisatiecheck  

Om de betrouwbaarheid van de data te kunnen vaststellen wordt vervolgens bekeken of participanten 

willekeurig verdeeld zijn over de vier verschillende condities. Voor wat betreft leeftijd wordt gebruik 

gemaakte van een variantieanalyse waarbij leeftijd als afhankelijke variabele wordt opgenomen en de 

condities als onafhankelijke variabele. Uit de analyse blijkt dat leeftijd niet significant verschilt tussen 

de condities, F(3, 298) = 0.676, p = .57. Uit de analyse met politieke voorkeur als afhankelijke variabele 

en de condities als onafhankelijke variabele blijkt dat ook politieke voorkeur niet verschilt tussen de 

condities, F(3, 298) = 1.016, p = .39.  

 De overige variabelen zijn categorisch, vandaar dat gebruik wordt gemaakt van een Chi-

kwadraatanalyse. Daaruit blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de condities voor wat betreft: 

opleidingsniveau χ² (15) = 9.776, p = .83, geslacht, χ² (3) = 2.726, p = .44, nationaliteit χ² (3) = 4.254, p 

= .24 en moedertaal χ² (3) = 1.973, p = .58. Daaruit valt af te leiden dat verschillen tussen de vier 

condities niet verklaard kunnen worden door de variabelen: leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, 

nationaliteit, moedertaal en politieke voorkeur. 

Manipulatiecheck 

Nu is uitgesloten dat verschillen tussen de condities worden veroorzaakt door demografische factoren, 

wordt in deze alinea gekeken of de manipulaties zijn geslaagd. Daarmee wordt in dit onderzoek zowel 

bedoeld dat de hyperbolische condities verschillen van de niet-hyperbolische condities als dat de 

metaforische condities verschillen van de niet-metaforische. 

Tabel 1:     

Gemiddeldes en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen, moderator en manipulatiechecks 

Variabele Letterlijk (81 pp) Hyperbolisch (72 pp) Metaforisch (71 pp) Complex (75 pp) 

Afhankelijke variabelen 

Attitude tav vluchtelingen 6.60 (1.64) 6.29 (1.94) 6.06 (2.07) 6.33 (2.51) 

Gepercipieerd aantal 

vluchtelingen 5.32 (2.02) 6.06 (2.37) 4.89 (1.99) 5.40 (2.69) 

Stemintentie 3.13 (1.34) 2.76 (1.65) 2.38 (1.45) 2.23 (1.71) 

Steun beleid 3.69 (1.18) 3.32 (1.47) 3.13 (1.41) 2.94 (1.63) 

Politieke oriëntatie 4.91 (2.28) 4.43 (2.28) 4.39 (2.18) 4.84 (2.53) 

Moderator 

Congruentie 3.30 (2.24) 3.18 (2.42) 4.08 (2.32) 4.11 (2.54) 

Manipulatiechecks 

Dehumanisering 0 (0) 0.05 (0.29) 0.21 (0.61) 0.16 (0.44) 

Taalintensiteit 3.38 (1.21) 4.78 (1.19) 3.87 (1.39) 4.79 (1.20) 
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 Voor wat betreft de hyperbolen is de voorspelling dat in de hyperbolische condities 

(hyperbolisch en complex), taalintensiteit hoger ligt dan in de niet hyperbolische condities (letterlijk en 

metaforisch). Om te toetsen of de hyperbolische manipulatie is geslaagd wordt gebruik gemaakt van een 

variantieanalyse met taalintensiteit als afhankelijke variabele en de condities als onafhankelijke 

variabele. Daaruit blijkt inderdaad een significant verschil tussen de condities F(3, 298) = 23.854, p < 

.001, 2 = .20. Aan de hand van de post-hoc toetsen kunnen we afleiden dat taalintensiteit in de 

hyperbolische conditie (M=4.78, SD=1.19) significant hoger ligt dan in de letterlijke conditie (M=3.38, 

SD=1.2, p < .001) en dan in de metaforische conditie (M=3.87, SD=1.39, p < .001). Ook in de 

complexe conditie (M=4.97, SD=1.20), ligt taalintensiteit significant hoger dan in de letterlijke conditie 

(p < .001) en in de metaforische conditie (p < .001). Taalintensiteit verschilt echter niet binnen de 

hyperbolische condities (p = 1) of binnen de niet-hyperbolische condities (p = .11). Daaruit volgt dat in 

de hyperbolische condities, taalintensiteit inderdaad hoger is dan in de niet-hyperbolische condities.  

 Voor wat betreft de metaforen is de voorspelling dat in de metaforische condities (metaforisch 

en complex), de variabele dehumanisering hoger is dan in de niet-metaforische condities (letterlijk en 

hyperbolisch). Om te bekijken of de metaforische manipulatie is geslaagd wordt gebruik gemaakt van 

een variantieanalyse met dehumanisering als afhankelijke variabele en de condities als onafhankelijke 

variabele.  Daaruit blijkt inderdaad een significant verschil tussen de condities F(3, 298) = 4.514, p < 

.01, 2 = .04. Als we de data gedetailleerder bekijken door gebruik te maken van post-hoc toetsen, zien 

we dat in de metaforische conditie (M=0.21, SD=0.61), dehumanisering significant hoger is dan in de 

letterlijke conditie (M=0, SD=0, p < .01) en dan in de hyperbolische conditie (M=0.05, SD=0.29, p < 

.05). Vrijwel hetzelfde geldt voor de complexe conditie (M=0.16, SD=0.44), waarin dehumanisering wel 

significant hoger is dan in de letterlijke conditie (p < .05), maar niet dan in de hyperbolische conditie 

(M=0.05, SD=0.61, p = .65). De metaforische condities verschillen tenslotte niet significant van elkaar 

(p = 1), net als de niet-metaforische condities (p = 1). Daaruit blijkt dat in ieder geval in de metaforische 

conditie, en in mindere mate in de complexe conditie, dehumanisering inderdaad hoger is dan de in niet-

metaforische condities. 

Correlaties 

Na de beschrijvende statistieken, de randomisatiechecks en de manipulatiechecks wordt op de volgende 

pagina een correlatietabel gepresenteerd. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen de vier 

condities en worden ook de demografische variabelen opgenomen. Wat opvalt is dat een groot aantal 

van de afhankelijke variabelen significant met elkaar correleren, bijvoorbeeld: gepercipieerd aantal 

vluchtelingen, stemintentie, steun voor beleid, politieke oriëntatie, congruentie en partijvoorkeur. Die 

hoge correlaties zijn logisch te beredeneren omdat alle variabelen te maken hebben met de politieke 

overtuiging en ideologie van participanten. Uitzondering op die verklaring zijn demografische 

variabelen, zo correleert bijvoorbeeld geslacht met een aantal afhankelijke variabelen. Uit de 

randomisatiechecks bleek echter dat geen van de demografische factoren significant verschilden tussen 

de vier condities.
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* Correlatie is significant op p < .05 niveau 

** Correlatie is significant op p < .01 niveau 

***Correlatie is significant op p < .001 niveau 

Tabel 2: 

Correlatiematrix van de afhankelijke- en demografische variabelen          

  

Attitude tav 

vluchtelingen 

Gepercipieerd 

aantal 

vluchtelingen Stemintentie 

Steun 

beleid 

Politieke 

oriëntatie Congruentie Partijvoorkeur Geslacht Leeftijd Nationaliteit Moedertaal Opleidingsniveau 

Attitude tav 

vluchtelingen 1            
Gepercipieerd 

aantal 

vluchtelingen -.34** 1           

Stemintentie -.46** .42** 1          

Steun beleid -.51** .43** .77** 1         
Politieke 

oriëntatie -.49** .30** .40** .42** 1        

Congruentie .34** -.30** .59** -.50** -.64** 1       

Partijvoorkeur .10 -.16** -.15* -.20** -.40** .28** 1      

Geslacht .17** .03 -.17** -.09 -.25** .18** .13* 1     

Leeftijd .08 -.12* -.17** -.12 .10 .05 -.02 -.04 1    

Nationaliteit -.56 0 0 -.03 -.06 .03 .21** .07 .08 1   

Moedertaal .03 -.14 0.5 0 -.04 .02 .06 -.01 .21** .43** 1  

Opleidingsniveau .11 -.02 -0.5 0 .20 -.02 -.02 -.13* .03 0 .06 1 
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Hypothesetoetsing 

H1a luidt als volgt: Voor participanten met een politieke oriëntatie die congruent is met de tekst, geldt 

dat 1)complexe meer dan 2)metaforische, meer dan 3)letterlijke taal, leidt tot negatievere attitudes ten 

aanzien van vluchtelingen. H1b voorspelde dat die relatie omkeert voor participanten met een 

incongruente oriëntatie met de tekst. Om de voorspelling te kunnen toetsen werd gebruik gemaakt van 

een univariate variantieanalyse. Daarbij werd type frame opgenomen als onafhankelijke variabele, de 

variabele attitude ten aanzien van vluchtelingen is de afhankelijke variabele en politieke congruentie 

wordt als moderator in het model opgenomen. Uit de resultaten kunnen we opmaken dat er geen direct 

effect is van type frame op attitude ten aanzien van vluchtelingen F(3,295) = 1.058, p > .37. Ook blijkt   

uit het interactie-effect dat er geen sprake is van een modererend effect van politieke congruentie op 

de relatie tussen type frame en attitude ten aanzien van vluchtelingen F(3,295) = 0.172, p > .17. H1a 

en H1b worden derhalve verworpen. Er is echter wel een directe invloed van congruentie op de 

afhankelijke variabele F(3,295) = 158.714, p <.001.  

H2a luidt: Voor participanten met een politieke oriëntatie die congruent is met de tekst, geldt 

dat 1)complexe meer dan 2)metaforische, meer dan 3)letterlijke taal, leidt tot meer steun voor anti-

immigratiebeleid. H2a voorspelde dat die relatie omkeert voor participanten met een incongruente 

politieke oriëntatie. Wederom wordt om de voorspelling te kunnen toetsen gebruik gemaakt van een 

univariate variantieanalyse. Daarbij werd type frame opgenomen als onafhankelijke variabele, de 

variabele steun voor beleid is de afhankelijke variabele en politieke congruentie wordt als moderator 

in het model opgenomen. Uit de resultaten kunnen we opmaken dat er geen directe invloed is van type 

frame op steun voor anti-immigratiebeleid F(3,295) = 0.699, p = .70. Ook blijkt uit het interactie-

effect dat er geen sprake is van een modererend effect van politieke congruentie op de relatie tussen 

type frame en attitude ten aanzien van vluchtelingen F(3,295) = 0.078, p = .12. H2a en H2b worden 

derhalve verworpen. Er is echter wel een directe invloed van congruentie op de afhankelijke variabele 

F(3,295) = 158.714, p <.001.  

H3a voorspelde dat het gepercipieerd aantal vluchtelingen dat afgelopen jaar in Nederland 

asiel heeft aangevraagd hoger ingeschat wordt door participanten met een congruente politieke 

opvatting in 1)complexe dan in 2)hyperbolische, dan in 3)metaforische en letterlijke taal. In lijn met 

de H1 en H2 voorspelde H3b dat die relatie omkeert voor participanten die een incongruente politieke 

oriëntatie hebben. Voor wat betreft de analyse wordt gebruik gemaakt van dezelfde methode als bij H1 

en H2 het geval was. Wederom maken de condities de onafhankelijke variabele op, wordt politieke 

congruentie opgenomen als moderator en wordt de inschatting van het gepercipieerd aantal 

vluchtelingen als afhankelijke variabele meegenomen. In tegenstellingen tot H1 en H2 zien we hier 

wel significante verschillen in de inschatting van het aantal vluchtelingen, tussen de vier condities 

F(3,295) = 3.266, p < .05. Uit de post-hoc toetsen blijken echter geen significante verschillen. Dat 

verschil in uitkomsten kan worden verklaard uit het feit dat de variantieanalyse kijkt naar verschillen 

tussen alle niveaus, de post-hoc toets vergelijkt individuele niveaus van type frame. Verder blijkt uit 
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een analyse van het interactie-effect dat er geen significante invloed is van politieke congruentie op de 

relatie tussen type frame en de inschatting van het aantal vluchtelingen F(3,295) = 1.36, p = .26. H3a 

en H3b worden derhalve verworpen. Er is echter wel sprake van een directe invloed van congruentie 

op de afhankelijke variabele F(3,295) = 25.683, p <.001.  

Tenslotte werden de volgende twee onderzoeksvragen gesteld: welke rol speelt politieke 

oriëntatie in het verklaren van stemintentie? En: welke rol speelt figuratieve taal in het verklaren van 

stemintentie en wordt die rol gemodereerd door politieke congruentie? De twee vragen worden hier 

samen behandeld omdat beide betrekking hebben op het verklaren van de variabele stemintentie. 

Omdat zowel politieke oriëntatie als stemintentie continue variabelen zijn, wordt gebruik gemaakt van 

een lineaire regressie. Daarin wordt politieke oriëntatie als onafhankelijke variabele opgenomen en 

stemintentie als afhankelijke variabele. Uit die analyse blijkt dat er inderdaad een verband is tussen 

politieke oriëntatie en stemintentie, F(1,298) = 56.137, b = .27, p <.001. De variantie die door 

politieke oriëntatie kon worden verklaard is echter betrekkelijk laag, R2 = .16.  

De tweede onderzoeksvraag had betrekking op een modererende rol van politieke congruentie, 

op de relatie tussen type frame en stemintentie. In lijn met H1, H2 en H3 wordt gebruik gemaakt van 

een univariate variantieanalyse. Daarbij werd type frame opgenomen als onafhankelijke variabele, 

stemintentie als afhankelijke variabele en politieke congruentie als moderator. Uit een analyse van de 

resultaten blijkt dat er geen verschillen zijn in stemintentie tussen de type frames, F(3,295) = 1.801, p 

= .15 Daarnaast blijkt uit het interactie-effect dat er geen sprake is van een modererend effect van 

politieke congruentie op de relatie tussen type frame en attitude ten aanzien van vluchtelingen 

F(3,295) = 0.395, p = .76. In lijn met het antwoord op onderzoeksvraag 1 zien we wel een direct 

verband tussen politieke congruentie en stemintentie, F(3,295) = 211.197, p < .001. 

Kortom: uit de resultaten blijkt dat stemintentie inderdaad deels kan worden verklaar vanuit de 

politieke oriëntatie van participanten. Er blijkt echter geen directe invloed van type frame op 

stemintentie, noch een modererende rol van politieke congruentie in dat model. 

Aanvullende analyse 

Uit een analyse van de hypotheses en de onderzoeksvragen kan niet worden opgemaakt dat politieke 

congruentie de relatie tussen type frame en de afhankelijke variabelen modereert. Bovendien zagen 

we, met uitzondering van het gepercipieerde aantal vluchtelingen, dat er ook geen directe verschillen 

zijn in de afhankelijke variabelen tussen de vier condities. Wel werd zonder uitzondering een directe 

invloed van politieke congruentie op de afhankelijke variabelen vastgesteld. 

Vanwege het ontbreken van een directe invloed van type frame op de afhankelijke variabelen, 

is het interessant om nader te onderzoeken wat daar aan ten grondslag ligt. Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen zijn dat de verwerking van de gebruikte hyperbolen en metaforen, een voorwaarde is voor het 

optreden van de veronderstelde relaties. Die verwachting zou in lijn zijn met de behandelde Deliberate 

Metaphor Theory (Steen, 2009). In dit onderzoek wordt onder de verwerking van metaforen en 

hyperbolen, respectievelijk de variabelen dehumanisering en taalintensiteit verstaan. De gedachte daar 
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achter is dat door de verwerking van metaforen, participanten meer dehumaniserende termen 

gebruiken om vluchtelingen te beschrijven en door de verwerking van hyperbolen het beleidsvoorstel 

als intenser beoordelen. 

 Om de vraag te beantwoorden of de invloed van type frame op de afhankelijke variabelen 

loopt via de verwerking van die frames, wordt gebruik gemaakt van een mediatie analyse. Daarbij 

bestaat de onafhankelijke variabele uit het type frame, de mediatoren uit de variabelen taalintensiteit 

en dehumanisering. De afhankelijke variabelen zijn achtereenvolgens: attitude ten aanzien van 

vluchtelingen, steun voor beleid, gepercipieerd aantal vluchtelingen en stemintentie.  

Een vraag die in deze nieuwe analyse onbeantwoord blijft is de invloed van politieke 

congruentie. Die variabele zou mogelijk een modererende rol kunnen spelen in de relatie tussen de 

mediatoren taalintensiteit en dehumanisering, en de afhankelijke variabelen. Om dat te bekijken wordt 

gebruik gemaakt van een modererend mediatiemodel, grafisch uitgebeeld in Figuur 2 in Bijlage I. Om 

die analyse daadwerkelijk te toetsen wordt gebruik gemaakt van model 14 in de macro Hayes 

PROCESS (Hayes, 2012). In model 14 is het niet mogelijk om multicategoriale onafhankelijke 

variabele op te nemen. Vandaar dat een drietal dummies werden geconstrueerd, op basis van de vier 

condities. Daarbij is de letterlijke conditie de referentiecategorie. Hieronder worden eerst de resultaten 

van mediatie besproken en alleen indien relevant ook de resultaten van moderatie. 

Attitude ten aanzien van vluchtelingen 

Ten eerste wordt een analyse uitgevoerd met type frame als onafhankelijke variabele, taalintensiteit als 

mediator, attitude ten aanzien van vluchtelingen als afhankelijke variabele en politieke congruentie als 

moderator tussen taalintensiteit en attitude ten aanzien van vluchtelingen. Uit die analyse blijkt dat 

zowel het hyperbolische frame, b = .77, SE = .18, p <.001, als het metaforische frame, b = –.42, SE = 

.19, p < .05, als het complexe frame, b = .80 SE = .18, p <.001, een relatie hebben met taalintensiteit. 

Taalintensiteit heeft vervolgens echter in geen van die condities een significante relatie met attitude 

ten aanzien van vluchtelingen. Er kan dus voor wat betreft taalintensiteit worden geconcludeerd dat 

geen sprake is van mediatie.  

 Ten tweede wordt een analyse uitgevoerd met 

type frame als onafhankelijke variabele, 

dehumanisering als mediator, attitude ten aanzien van 

vluchtelingen als afhankelijke variabele en politieke 

congruentie als moderator tussen de mediatoren en 

attitude ten aanzien van vluchtelingen. Uit een analyse 

van de resultaten blijkt dat uitsluitend het metaforische 

frame, b = .14 SE = .05, p < .01, een positief verband 

heeft met de mediator dehumanisering. Die mediator 

heeft in de metaforische conditie vervolgens een 

negatieve relatie met attitude ten aanzien van vluchtelingen, b = –2.29, SE = .40, p < .001. Daaruit 

Figuur 3: Gemodereerd moderatiemodel met coëfficiënten en 

significantieniveaus.  X=Metaforisch frame, M=Dehumanisatie, 

Y=Attitude tav vluchtelingen en V=Politieke congruentie.   
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blijkt dus dat hoe meer vluchtelingen in dehumaniserende termen werden omschreven, hoe negatiever 

attitudes ten aanzien van vluchtelingen zijn. Er is daarnaast geen sprake van een directe invloed van 

type frame op attitude ten aanzien van vluchtelingen b = –.11, SE = .10, p = .25. Volgens de methode 

van Hayes (2013), in tegenstelling tot de klassieke methode van Baron en Kenny (1986) is de het 

bestaan van een directe invloed echter geen voorwaarde voor mediatie. Uit de relaties tussen type 

frame en dehumanisering en tussen dehumanisering en attitude ten aanzien van vluchtelingen blijkt 

daarom dat sprake is van mediatie.  Een conclusie die werd ondersteund door de resultaten van de 

Sobel test, z = –2.52, p < .05 (Sobel, 1982). We zien tenslotte dat in de metaforische conditie, de 

relatie tussen dehumanisering en attitude ten aanzien van vluchtelingen wordt gemodereerd door 

politieke congruentie b = .29, SE = .10, p <.01. De richting van die moderatie is logischerwijs positief: 

hoe groter de afstand tussen participant en politicus, hoe positiever de attitudes van die participant ten 

aanzien van vluchtelingen. Zie Figuur 3 voor een grafische weergave van de verbanden.  

Steun voor beleid 

Ten eerste wordt een analyse uitgevoerd met type 

frame als onafhankelijke variabele, taalintensiteit als 

mediator, steun voor beleid als afhankelijke variabele 

en politieke congruentie als moderator tussen de 

taalintensiteit en steun voor beleid. Uit voorgaande 

analyse bleek al dat zowel het hyperbolische frame, 

als het metaforische frame, als het complexe frame, 

een relatie hebben met taalintensiteit. Ook hier blijkt 

taalintensiteit in geen van de condities een 

significante relatie te hebben met steun voor beleid. 

Er kan dus voor wat betreft taalintensiteit worden geconcludeerd dat geen sprake is van mediatie.  

 Ten tweede wordt een analyse uitgevoerd met type frame als onafhankelijke variabele, 

dehumanisering als mediator, steun voor beleid als afhankelijke variabele en politieke congruentie als 

moderator tussen dehumanisering en steun voor beleid. Uit voorgaande analyse bleek al dat uitsluitend 

het metaforische frame een verband heeft met de mediator dehumanisering. Vervolgens zien we dat er 

voor wat betreft dat type frame een positieve relatie is tussen dehumanisering en steun voor beleid, b 

=1.23, SE = .26, p < .001. Daaruit volgt dat hoe meer vluchtelingen in dehumaniserende termen 

worden beschreven, hoe groter de steun is voor anti-immigratiebeleid. Er is bovendien sprake van een 

direct verband tussen type frame en steun voor beleid, b = –.19, SE = .06, p < .01. Daaruit is op te 

maken dat er sprake is van mediatie. Die conclusie werd verder ondersteund door de resultaten van de 

Sobel test, z = 2.41, p < .05 (Sobel, 1982). We zien tenslotte dat in de metaforische conditie, de relatie 

tussen dehumanisering en steun voor beleid wordt gemodereerd door politieke congruentie b = –.22, 

SE = .06, p < .001. Die negatieve coëfficiënt volgt logisch uit de verklaring dat hoe groter de afstand is 

Figuur 4: Gemodereerd moderatiemodel met coëfficiënten en 

significantieniveaus.  X=Metaforisch frame, M=Dehumanisatie, 

Y=Steun voor beleid en V=Politieke congruentie.  
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tussen participant en politicus, hoe linkser die participant waarschijnlijk is en hoe kleiner dus de steun 

voor het rechtse beleidsvoorstel. Zie figuur 4 voor een grafische weergave van de verbanden. 

Gepercipieerd aantal vluchtelingen 

Ten eerste wordt een analyse uitgevoerd met type frame als onafhankelijke variabele, taalintensiteit als 

mediator, aantal vluchtelingen als afhankelijke variabele en politieke congruentie als moderator tussen 

de taalintensiteit en steun voor beleid. Uit voorgaande analyse bleek al dat zowel het hyperbolische 

frame, als het metaforische frame, als het complexe frame, een relatie hebben met taalintensiteit. Uit 

deze analyse blijkt dat alleen in de complexe conditie, taalintensiteit een marginaal significante relatie 

heeft met het gepercipieerd aantal vluchtelingen, b = 3.10 SE = 1.63, p = .06. De resultaten van de 

Sobel test zijn echter niet significant, waardoor niet gesproken kan worden van een mediatie effect, z = 

1.75, p = .08 (Sobel, 1982). 

 Ten tweede wordt een analyse uitgevoerd met type frame als onafhankelijke variabele, 

dehumanisering als mediator, aantal vluchtelingen als afhankelijke variabele en politieke congruentie 

als moderator tussen dehumanisering en steun voor beleid. Uit voorgaande analyse bleek al dat 

uitsluitend het metaforische frame een verband heeft met de mediator dehumanisering. Vervolgens 

zien we dat er voor wat betreft dat type frame inderdaad een positieve relatie is tussen dehumanisering 

en gepercipieerd aantal vluchtelingen, b =10.77, SE = 4.69, p < .05. Hoe meer vluchtelingen met 

andere woorden in dehumaniserende termen worden omschreven, hoe hoger het aantal vluchtelingen 

wordt ingeschat. Er blijkt geen significante directe relatie te bestaan tussen type frame en een 

gepercipieerd aantal vluchtelingen, b = –.15, SE = 1.16, p = .90. De resultaten van de Sobel test echter 

niet significant, waardoor het mediatie effect hier niet kan worden vastgesteld, z = 1.78, p = .07 

(Sobel, 1982). Bovendien blijkt er hier geen significante modererende relatie van politieke 

congruentie, b = –1.84, SE = 1.17 p = .16.  

Stemintentie 

Ten eerste wordt een analyse uitgevoerd met type frame als onafhankelijke variabele, taalintensiteit als 

mediator, stemintentie als afhankelijke variabele en politieke congruentie als moderator tussen de 

taalintensiteit en steun voor beleid. Dat wordt gedaan om beter inzicht te krijgen in de resultaten van 

onderzoeksvraag 2. Uit voorgaande analyse bleek al 

dat zowel het hyperbolische frame, als het 

metaforische frame, als het complexe frame, een 

relatie hebben met taalintensiteit. Opnieuw blijkt 

taalintensiteit in geen van de condities een 

significante relatie te hebben met stemintentie. Er 

kan dus voor wat betreft taalintensiteit worden 

geconcludeerd dat geen sprake is van mediatie.  

 Ten tweede wordt een analyse uitgevoerd 

met type frame als onafhankelijke variabele, 

Figuur 5: Gemodereerd moderatiemodel met coëfficiënten en 

significantieniveaus.  X=Metaforisch frame, M=Dehumanisatie, 

Y=Stemintentie en V=Politieke congruentie.  
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dehumanisering als mediator, aantal vluchtelingen als afhankelijke variabele en politieke congruentie 

als moderator tussen dehumanisering en steun voor beleid. Uit voorgaande analyse bleek al dat 

uitsluitend het metaforische frame een verband heeft met de mediator dehumanisering. Vervolgens 

zien we dat er voor wat betreft dat type frame inderdaad een relatie is tussen dehumanisering en 

stemintentie, b =1.48, SE = .26, p < .001. Uit de positieve coëfficiënt valt op te maken dat hoe meer 

vluchtelingen in dehumaniserende termen worden beschreven, hoe groter de kans is dat participanten 

op de bron van het rechtse beleidsvoorstel zouden stemmen. We zien bovendien dat er sprake is van 

een direct verband tussen type frame en stemintentie b = –.25, SE = .06, p < .001. De resultaten van de 

Sobel test laten zien dat er inderdaad sprake is van mediatie, z = 2.51, p < .05 (Sobel, 1982).  

Bovendien kunnen we hier een modererende invloed van politieke congruentie vaststellen, b = –.24, 

SE = .07, p < .001. De negatieve richting van die moderatie is te verklaren uit de redenering dat hoe 

groter de afstand tussen politicus en participant, hoe linkser de participant en hoe kleiner de kans is dat 

die participant op de bron van de informatie stemt. 

Conclusie 

Samenvatting resultaten 

Dit onderzoek richtte zich op het leveren van een bijdrage aan het verklaren van de samenhang tussen 

figuratieve taal, politieke oriëntatie en polarisatie. Specifiek werd gekeken naar de invloed van 

figuratieve taal op attitude ten aanzien van vluchtelingen, steun voor anti-immigratiebeleid, het 

gepercipieerde aantal vluchtelingen en stemintentie. Daarnaast werd gekeken of politieke congruentie 

een modererende rol speelt in die verbanden.  

Uit de resultaten van de hypotheses kan worden afgeleid dat er alleen verschillen zijn tussen 

de condities als het gaat om het gepercipieerde aantal vluchtelingen. Bovendien kon het veronderstelde 

modererende effect van politieke congruentie nergens worden vastgesteld. Wat echter wel kon worden 

bewezen is dat de manipulatie van de hyperbolen, taalintensiteit genoemd, en metaforen, 

dehumanisering genoemd, geslaagd was. Vandaar dat in een nadere bestudering van de data gekeken 

werd of taalintensiteit en dehumanisering een mediërende rol spelen in de relatie tussen type frame en 

de afhankelijke variabelen. Er werd bovendien opnieuw gekeken naar de modererende rol van 

politieke congruentie in de relatie tussen de mediatoren en de afhankelijke variabelen. 

Mediator: taalintensiteit 

Allereerst blijkt taalintensiteit, waaronder in dit onderzoek het verwerken van hyperbolen wordt 

verstaan, in alle gevallen significant verschilt tussen de condities. Op basis van de coëfficiënten 

kunnen we bovendien opmaken dat de richting van het verband zoals verondersteld is: in de 

hyperbolische condities is taalintensiteit hoger dan in de niet-hyperbolische condities. Echter blijkt 

vervolgens dat taalintensiteit in geen van de condities een significante relatie heeft met de afhankelijke 

variabelen. Een kleine uitzondering op die conclusie is dat het gepercipieerd aantal vluchtelingen 

marginaal significant hoger ligt in de complexe conditie dan in de andere condities samen. Op basis 
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van de Sobel kon echter geen mediatie worden vastgesteld. Door het gebrek aan mediatie werd niet 

verder gekeken naar de potentieel modererende rol die politieke congruentie zou kunnen spelen. 

Mediator: dehumanisering 

Ten tweede blijkt dat dehumanisering, wat hier het verwerken van metaforen betekent, alleen in de 

zuiver metaforische conditie hoger lag dan in de andere condities samen. In die zuiver metaforische 

conditie bleek dehumanisering, met uitzondering van het gepercipieerd aantal vluchtelingen, een 

relatie te hebben met de afhankelijke variabelen. Daarbij is de richting van de coëfficiënten zoals 

verondersteld: in de metaforische conditie leidt dehumanisering leidt tot negatievere attitude ten 

aanzien van vluchtelingen, meer steun voor anti-immigratiebeleid, een hoger gepercipieerd aantal 

vluchtelingen en een hogere stemintentie. Dat betekent met andere woorden dat door het gebruik van 

dehumaniserende metaforen, bepaalde mensen die metaforen oppikken en vluchtelingen meer in 

dehumaniserende termen beschrijven. Voor die mensen geldt vervolgens dat ze zich negatiever 

verhouden tot vluchtelingen en meer open staan voor restrictiever immigratiebeleid.  

Moderator: politieke congruentie 

Ten derde is het relevant om in het geval van bovengenoemde groep te kijken naar de modererende 

invloed van politieke congruentie. Er wordt met andere woorden alleen gekeken naar moderatie als het 

gaat om de metaforische conditie waarin een relatie bestaat tussen dehumanisering en de afhankelijke 

variabelen. Uit de data kunnen we opmaken dat politieke congruentie in alle gevallen een modererende 

rol speelt. Bovendien is de richting van het verband zoals verwacht. Dat betekent dat naarmate 

politieke congruentie lager is, en de afstand in politieke oriëntatie tussen participant en politicus dus 

groter is, attitudes ten aanzien van vluchtelingen positiever worden, steun voor anti-immigratiebeleid 

afneemt en ook stemintentie afneemt. Dat is een logische uitkomst omdat verwacht kan worden dat als 

die congruentie lager is, participanten linkser zijn en daardoor positiever staan ten opzichte van 

vluchtelingen in het algemeen. 

Eindconclusie 

Ten slotte is het relevant om stil te staan bij wat voornoemde uitkomsten betekenen voor de 

samenhang tussen figuratieve taal, politieke oriëntatie en polarisatie. Uit de modererende invloed van 

politieke congruentie kunnen we opmaken dat er inderdaad verschillen zijn in de reacties van mensen 

op metaforen, al naar gelang hun politieke oriëntatie. Daarbij geldt dat hoe groter de ideologische 

afstand tussen participant en politicus, hoe positiever het beeld over vluchtelingen. Voor participanten 

bij wie die afstand echter kleiner was, hadden juist een negatiever beeld over vluchtelingen. Voor 

andere vormen van figuratieve taal konden die relaties niet worden vastgesteld. Daarom kan worden 

geconcludeerd dat, voor wat betreft mensen die werden blootgesteld aan metaforen en die metaforen 

verwerkten, figuratieve taal in dit onderzoek inderdaad een polariserende invloed heeft op het beeld 

dat mensen hebben van vluchtelingen en hun steun voor restrictief immigratiebeleid. 
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Plaats in bestaande literatuur 

De resultaten sluiten gedeeltelijk aan bij bestaande literatuur. Zo concludeerden Lakoff en Johnson 

(1980) dat metaforen in staat zijn om eigenschappen van het brondomein te transporteren naar het 

doeldomein. Op die manier wordt het doeldomein begrepen in termen van het brondomein. Steen 

(2009) merkte daarbij op dat cognitieve reacties op metaforen zich alleen zouden voordoen op het 

moment dat die metaforen als zodanig worden verwerkt. Bovendien vonden Kteily en Bruneau (2017) 

dat het gebruik van dehumaniserende metaforen in het beschrijven van vluchtelingen, leidt tot 

negatievere attitudes ten aanzien van die groep en meer steun voor anti-immigratiebeleid. Ten aanzien 

van hyperbolen concludeerde Roberts en Kreuz (1994) dat de taalvorm onder meer kan worden 

gebruikt om te overtuigen of te benadrukken. We zagen dat Burgers, Konijn en Steen (2016) 

verwachtten dat het combineren van figuratieve taal een sterker effect heeft op de ontvanger dan beide 

vormen onafhankelijk. Redlawsk (2002) en Redlawsk, Civettini en Emmerson (2010) deden 

onderzoek naar de rol die politieke oriëntatie speelt in het verwerken van informatie, in het kader van 

maatschappelijke issues en het attitudes ten aanzien van politici.  

 Overeenkomsten 

De conclusies van de hiervoor genoemde wetenschappers kunnen in dit onderzoek, onder bepaalde 

omstandigheden, deels worden aangenomen. In lijn met Lakoff en Johnson (1980) lijkt het inderdaad 

zo te zijn dat elementen van het brondomein, ziekte, werden getransporteerd naar het doeldomein, 

vluchtelingen. Daarnaast lijkt ook bewijs te zijn gevonden voor de conclusie van Steen (2009): de 

gevonden relaties deden zich alleen voor bij participanten die metaforen en hyperbolen in bepaalde 

mate verwerkten. In lijn met Kteily en Bruneau (2017) blijkt verder dat dehumaniserende figuratieve 

taal er inderdaad toe kan leiden dat de attitudes ten aanzien van vluchtelingen negatiever worden en 

dat steun voor anti-immigratiebeleid toeneemt. Deze conclusie kan echter alleen worden getrokken 

voor participanten met een politieke oriëntatie die in lijn was met het beleidsvoorstel. Die laatste 

nuance bevestigt deels de conclusies van Redlawsk (2002) en Redlawsk, Civettini en Emmerson 

(2010). Het blijkt ook in dit onderzoek dat politieke oriëntatie, of eigenlijk congruentie, een rol kan 

spelen tussen het verwerken van metaforen en de afhankelijke variabelen.  

Bij alle voornoemde conclusies geldt echter dat die alleen kunnen worden gedaan voor 

participanten die werden blootgesteld aan de metaforische conditie en die metaforen in bepaalde mate 

verwerkten. Bovendien zeggen deze conclusies niets over de bestendigheid van de gevonden 

verbanden; wellicht dat die zich alleen op korte termijn voordoen en later afnemen.  Wederom met 

voornoemde nuances ten aanzien van soort participant, verwerking en bestendigheid.  

 Verschillen 

Een tweetal conclusies is echter in strijd met bestaande literatuur. Zo zagen we dat, in strijd met 

Roberts & Kreuz (1994), het aantal vluchtelingen niet hoger wordt ingeschat door het gebruik van 

hyperbolen, maar juist door het gebruik van metaforen. Sterker nog: op het moment dat metaforen en 

hyperbolen werden gebruikt, viel de positieve invloed van metaforen op gepercipieerd aantal 
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vluchtelingen weg. Die uitkomst zou mogelijk kunnen worden verklaard vanuit de aard van de 

conceptuele metafoor: VLUCHTELINGEN ZIJN EEN ZIEKTE. Het ontdoen van menselijke 

eigenschappen aan een bepaalde groep, zou er namelijk toe kunnen leiden dat die groep als een amorfe 

massa wordt gezien in plaats van een collectief van personen. Dat verschil in perceptie zou er toe 

kunnen leiden dat het aantal juist in de metaforische conditie hoger wordt ingeschat. Daarnaast zagen 

we in tegenstelling tot de verwachting van Burgers, Konijn en Steen (2016) dat complexe figuratieve 

taal geen sterkere invloed heeft op de ontvanger dan het gebruik van metaforen of hyperbolen 

individueel. De auteurs deden die verwachting, ook naar eigen zeggen, slechts op basis van één case 

en riepen op tot vervolgonderzoek. Deze scriptie kan daarom gezien worden als een beantwoording 

van die oproep en een tegenstrijdige verwachting.  

Implicaties 

Allereerst is het van belang om op te merken dat deze scriptie geen uitsluitsel geeft over de samenhang 

tussen figuratieve taal, politieke oriëntatie en polarisatie. Wel levert het onderzoek een bijdrage aan 

beter begrip van de drie constructen onafhankelijk van elkaar en met name hun samenhang. Het 

onderzoek pretendeert dus geen directe invloed van figuratieve taal op issue perceptie of percepties 

van een politicus te hebben vastgesteld. Noch een directe relatie tussen figuratieve taal of polarisatie. 

Tenslotte spreekt deze scriptie over de ‘verwerking’ van figuratieve taal. In dit onderzoek wordt onder 

die verwerking uitsluitend dehumanisering en taalintensiteit verstaan. In werkelijkheid is die 

cognitieve verwerking natuurlijk vele male complexer, het lag echter buiten de reikwijdte van dit 

onderzoek om die verwerking gedetailleerder in kaart te brengen. 

 Er zijn een aantal praktische implicaties van het onderzoek. Ten eerste is er blijkbaar een 

groep participanten die na het lezen van één korte tekst al in staat is om de daar gebruikte 

dehumaniserende metaforen en hyperbolen te reproduceren. Daarmee lijken die participanten er blijk 

van te geven dat ze de metaforen niet alleen hebben herkent, maar ze ook tot op zeker hoogte hebben 

verwerkt. De kans bestaat daardoor dat die participanten vluchtelingen in interpersoonlijk contact ook 

vaker in dehumaniserende termen omschrijven. Die herhaling zou er toe kunnen leiden dat de 

associatie van vluchtelingen met ziekte niet alleen wordt verspreid in het netwerk van participanten, 

maar zich ook nadrukkelijk manifesteert in hun cognitie. Op nationaal niveau zou het gebruik van de 

metafoor VLUCHTELINGEN ZIJN EEN ZIEKTE er toe kunnen leiden dat die termen onderdeel 

worden van het stereotype over vluchtelingen. Bovendien zouden die termen er toe kunnen leiden dat 

verschillen in de samenleving worden vergroot, met als gevolg een gebrek aan draagvlak voor beleid 

bij een groter deel van de Nederlandse bevolking. Juist als het gaat om het vluchtelingenvraagstuk, dat 

naar verwachting in de toekomst alleen maar groter wordt, staat een sterk gepolariseerde samenleving 

het vinden van een constructieve, duurzame en breed gedragen oplossing in de weg. 

 Tenslotte zijn er een aantal theoretische implicaties van het onderzoek. Ten eerste, in lijn met 

de Deliberate Metaphor Theory, de nuance dat effecten van metaforen en hyperbolen niet voor 

iedereen gelijk zijn, maar afhankelijk van de verwerking van die figuratie taal. Specifiek kunnen we op 
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basis van deze data concluderen dat het verwerken van metaforen en hyperbolen, respectievelijk 

dehumanisering en taalintensiteit genoemd, een voorwaarde is voor het optreden van effecten. Ten 

tweede kon worden geconcludeerd dat het boemerang zich, gegeven de verwerking van figuratieve 

taal, ook lijkt voor te doen in het domein van figuratieve taal. Ten derde legt dit onderzoek voor zover 

bekend als eerste een direct verband tussen verschillende vormen van figuratieve taal en polarisatie. In 

het maatschappelijk debat is veel aandacht voor wat critici polariserend taalgebruik noemen. Het lijkt 

er op dat, onder bepaalde omstandigheden, die zorgen gegrond zijn.  

Discussie 

Limitaties 

Vanzelfsprekend kent deze verhandeling enkele limitaties. Allereerst zou het gekozen issue een rol 

kunnen hebben gespeeld in de gevonden relaties. De discussie over de omgang met vluchtelingen staat 

hoog op de politieke en publieke agenda, bovendien is het een onderwerp waarover meningen sterk 

zijn verdeeld. Dat is juist wat het een relevant onderwerp maakte om nader te onderzoeken. Maar het 

is om diezelfde reden goed voorstelbaar dat bij andere maatschappelijke issues, de gevonden relaties 

anders zijn dan hier werd geconcludeerd.  

 Een tweede limitatie gaat over het beleidsvoorstel dat het onderwerp was van de tekst. Die 

werd door de onderzoeker bewust geformuleerd en, zo bleek uit de data, door participanten 

geïnterpreteerd als rechts georiënteerd. Het was, gezien de scriptie betrekking had op 

dehumaniserende figuratieve taal, logischer om voor een rechts beleidsvoorstel te kiezen dan een links 

voorstel. Het gevonden boemerang effect zou echter mogelijk niet gevonden zijn op het moment dat 

het onderzoek gebruik zou hebben gemaakt van een links georiënteerd beleidsvoorstel.  

 Een derde limitatie heeft betrekking op het feit dat de omgeving waarin participanten aan het 

stimulusmateriaal werden blootgesteld, buiten de controle van de onderzoek viel. Het zou bijvoorbeeld 

kunnen dat participanten gedurende het onderzoek werden afgeleid of dat ze zich gedwongen voelde 

om bepaalde antwoorden te geven. Bovendien is achteraf moeilijk te controleren of participanten de 

vragenlijst naar waarheid hebben ingevuld. Toch is uit praktische overwegingen, met name gezien het 

benodigde aantal participanten, gekozen voor deze dataverzamelings-methode. 

 Een vierde en laatste limitatie is dat er getwijfeld kan worden aan de willekeurigheid van de 

data. Zo blijkt uit de resultaten dat participanten met name jonge, hoger opgeleide D66- of VVD-

stemmers zijn. Die bias in de data kan er voor zorgen dat uitkomsten minder goed generaliseerbaar 

zijn voor de populatie.  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In het verlengde van de conclusie en discussie van dit onderzoek kunnen een tweetal hoofdrichtingen 

voor vervolgonderzoek worden geformuleerd. Binnen die beide hoofdrichtingen zijn tal van 

deelvragen voor te stellen die hier niet aan de orde worden gebracht. De twee hoofdrichtingen samen 

verdiepen twee belangrijke thema’s uit deze scriptie. 
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 Ten eerste zou het relevant zijn om te kijken welke andere contextuele factoren van invloed 

zijn op issue perceptie bij het publiek; met name in het kader van figuratieve taal. Dit onderzoek 

richtte zich op politieke oriëntatie omdat uit literatuur bleek dat dat een belangrijke factor zou kunnen 

zijn. Het zou daarnaast interessant kunnen zijn om te bekijken hoe andere factoren samenhangen met 

figuratieve taal in de totstandkoming van issue perceptie. Daarbij kan gedacht worden aan percepties 

van politieke leiders, de media-, politieke- en publieke agenda, verkiezingstijd vs. niet-verkiezingstijd, 

rechts vs. links issue en eigenaarschap van issue van politieke partijen. Die richtingen zijn niet alleen 

interessant omdat ze de effecten van metaforen en hyperbolen nader in kaart brengen, maar leveren 

ook een bijdrage aan beter begrip van voornoemde constructen zelf. 

 Een tweede theoretische stroming die logisch voortvloeit uit deze scriptie is onderzoek naar 

andere vormen van figuratieve taal, met name in relatie tot maatschappelijke onderwerpen. Er werd 

hier gekozen voor hyperbolen en metaforen, omdat bleek dat politici veel gebruik maken van die 

vormen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dan andere vormen, zoals een vergelijking, symboliek, 

oxymoron of paradox, niet ook worden gebruikt. Om de rol die taal kan spelen op issue perceptie beter 

in kaart te brengen, zouden die onderzoeksrichtingen van waarde zijn. 

Reacties 

Tenslotte werden de resultaten van dit onderzoek op hoofdlijnen per e-mail voorgelegd aan alle 150 

Tweede Kamerleden. Er werd voor die groep gekozen vanwege de centrale concepten uit deze scriptie: 

framing, figuratieve taal, politieke oriëntatie en polarisatie. Allereerst werd een korte introductie 

gegeven van het onderzoek en de reden waarom de bijdrage van Kamerleden relevant is. Vervolgens 

werden de belangrijkste conclusies van het onderzoek kort weergeven. Tenslotte werden een viertal 

vragen gesteld. Die hadden betrekking op de vraag of er sprake is van polarisatie, de rol van 

figuratieve taal daarin, het bewust gebruik van figuratieve taal door Kamerleden en de meerwaarde die 

onderzoek naar taal heeft. Zie Bijlage V voor een volledige weergave van de e-mail. 

Van de 150 aangeschreven Kamerleden zijn er vier geweest die de vragen hebben beantwoord. 

Zij bevinden zich aan weerszijden van het politieke spectrum. Vanwege de beloofde vertrouwelijkheid 

is het niet mogelijk om de namen of gegeven antwoorden integraal in dit onderzoek op te nemen. Wel 

kunnen vier conclusies worden getrokken over de door hen gegeven antwoorden, aangevuld met 

citaten. Die conclusies zijn niet wetenschappelijk verantwoord, maar geven enig inzicht in de manier 

waarop politici tegen voornoemde onderwerpen aankijken.  

Ten eerste geven alle vier Kamerleden geven zonder uitzonder aan dat er sprake is van grote 

polarisatie als het gaat om de vluchtelingendiscussie. Een Kamerlid merkt op dat: “We zien een groot 

verschil tussen de twee uitersten in het debat. Het verschil is er de laatste decennia niet kleiner op 

geworden.” Kamerleden zien twee consequenties van toegenomen polarisatie: het debat wordt harder: 

“Het debat verruwt en de kans om nader tot elkaar te komen wordt op die manier kleiner.” Daarnaast 
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biedt polarisatie een voedingsbodem voor polarisatie. Een ander Kamerlid: “Gevolg van polarisatie is 

dat populistische partijen beter voet aan de grond krijgen.”  

Ten tweede stelt een meerderheid van de Kamerleden dat figuratieve taal een rol kan spelen in 

het vergroten van die polarisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat: “(…) politici stevige uitspraken doen 

en daarbij ook het gebruik van overdreven voorbeelden niet schuwen. Metaforen en hyperbolen 

worden gebruikt om de boodschap extra duidelijk over te brengen.” Een deel van de deelnemers geeft 

echter ook nadrukkelijk aan dat het om een ondergelegen mechanisme gaat, niet om taalgebruik zelf: 

“Het is niet zozeer de taalvorm, dat is het middel, de gedachte erachter, populisme, dat is het 

probleem.” Een klein deel van de Kamerleden is van mening dat taal ook een rol kan spelen in het 

verkleinen van polarisatie.  

Ten derde geven alle ondervraagden aan dat ze ook zelf bewust gebruikmaken van figuratieve 

taal. De één doet dat omdat: “Het gebruik van voorbeelden enorm kan helpen om een boodschap over 

te brengen.” Een ander stelt: “Beeldende taal brengt de boodschap beter over”. Een deel van de 

Kamerleden zegt zich echter ook bewust te zijn van de keerzijde van het gebruik van figuratieve taal: 

“Natuurlijk proberen we wel te voorkomen dat we niet onnodig overdrijven en daardoor angst, haat, 

polarisatie en onzekerheid aanwakkeren.” 

Ten slotte geven een meerderheid van de ondervraagde aan de meerwaarde van 

wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van taal in het publieke en politieke debat in te zien. Een 

Kamerlid merkt op: “Taal is één van de sterkste middelen die we hebben om politiek te bedrijven. 

Wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp is dan ook heel begrijpelijk.” Maar er wordt ook een 

nuance geplaatst bij het gebruik van wetenschappelijk onderzoek: “Zeker, alle wetenschap heeft 

waarde. Maar het zou ook populisten kunnen helpen nog beter te volksmennen.” 

Samenvattend zien we dat zowel polarisatie als figuratieve taal als belangrijk worden ervaren 

door Kamerleden. De kracht van taal in het framen en daarmee overbrengen van informatie wordt 

zonder uitzondering erkent. Tenslotte roepen politici op tot meer wetenschappelijk onderzoek naar de 

invloed van verschillende taalvormen in het politieke en maatschappelijke debat. Dit onderzoek heeft 

die oproep beantwoordt door een bijdrage te leveren aan begrip over de samenhang tussen taal en 

polarisatie.  
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Figuur 1: Analyse mediaberichtgeving waarin 'polarisatie' voorkomt 

Figuur 2: Onderzoeksmodel I 

Figuur 3: Onderzoeksmodel II 
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Bijlage II 

Beste deelnemer, 

 

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. Het onderzoek duurt niet langer dan 5 minuten. U 

krijgt op de volgende pagina een beleidsvoorstel van een Nederlandse politicus te lezen. Als u klaar 

bent met lezen worden u enkele vragen gesteld. U kunt op ieder moment stoppen met het onderzoek 

door deze pagina te sluiten. 

Deelname is volkomen anoniem, we willen graag weten wat u denkt. Klik op het pijltje rechts onderin 

om verder te gaan.  

 

* Blootstelling aan één van de vier condities *  

1. Noteer zoveel mogelijk woorden of zinnen die bij u opkomen als u aan vluchtelingen 

denkt. Gebruik één zin of woord per regel.  

U heeft zojuist een beleidsvoorstel over het Nederlandse vluchtelingenbeleid gelezen.  

Hoe denkt u over dit beleidsvoorstel?  

2. (1 = zeer ongunstig voor Nederland, 7 = zeer gunstig voor Nederland) 

3. (1 = zeer negatief voor Nederland, 7 = zeer positief voor Nederland) 

4. (1 = een zeer slecht idee, 7 = een zeer goed idee) 

5. (1 = zeer onnodig voor Nederland, 7 = zeer nodig voor Nederland) 

 

6. Geef aan hoe koud (helemaal links) of hoe warm (helemaal rechts) uw gevoel is ten 

aanzien van vluchtelingen in het algemeen. (0 = koud, 10 = warm)  

 

7. In het beleidsvoorstel gaf de politicus aan dat er in 2016 een aantal asielaanvragen zijn 

toegekend.  Hoe hoog schat u dat aantal in? (0 = weinig, 10 = veel)  

De volgende drie vragen gaan over de politicus die de uitspraak deed. 

8. Hoe waarschijnlijk is het dat u op de politicus zou stemmen? (1=onwaarschijnlijk, 

7=waarschijnlijk) 

9. Stel dat deze politicus zich verkiesbaar stelt voor de Tweede Kamerverkiezingen en die 

verkiezingen morgen worden gehouden. Hoe waarschijnlijk is het dan dat u op de 

politicus zou stemmen? (1=onwaarschijnlijk, 7=waarschijnlijk) 

10. In de politiek spreken we vaak van ‘links’ en ‘rechts’. Wat is denkt u de positie van de 

politicus? (0=links, 10=rechts) 
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Ik vond de toon van de tekst: 

11. Intens (1=helemaal niet, 7=helemaal wel) 

12. Sterk (1=helemaal niet, 7=helemaal wel) 

13. Extreem (1=helemaal niet, 7=helemaal wel) 

14. Krachtig (1=helemaal niet, 7=helemaal wel) 

15. Emotioneel (1=helemaal niet, 7=helemaal wel) 

Tenslotte een aantal vragen over uzelf 

16. In de politiek spreken we vaak van ‘links’ en ‘rechts’. Wat is ongeveer uw positie? 

(0=links, 10=rechts) 

17. Welke politieke partij heeft uw persoonlijke voorkeur? (meerkeuzevraag met 13 opties en 

‘anders, namelijk’) 

18. Wat is uw leeftijd? (open vraag) 

19. Wat is uw geslacht? (meerkeuzevraag met 2 opties 

20. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? (meerkeuzevraag met 8 opties) 

21. Wat  is uw moedertaal? (meerkeuzevraag met 1 optie en ‘anders, namelijk’) 

22. Wat is uw nationaliteit? (meerkeuzevraag met 1 optie en ‘anders, namelijk’) 

Beste deelnemer, 

Hartelijk dank voor uw deelname! U heeft zojuist deelgenomen aan een onderzoek waarin u een kort 

beleidsvoorstel te zien kreeg. De tekst die u heeft gelezen was fictief en is geschreven voor dit 

onderzoek. De tekst geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de onderzoeker weer. Het zijn wel 

teksten die u in de media tegen zou kunnen komen. Uw antwoorden helpen ons om beter inzicht te 

krijgen in hoe bepaalde politieke berichtgeving op mensen overkomt.  

Klik op de pijl om uw antwoorden op te slaan.  

Eventuele vragen kunt u mailen naar: p.j.tichelaar@student.vu.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Tichelaar 
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Bijlage III 

 

Letterlijk 

De Nederlandse regering heeft vorig jaar een aantal asielaanvragen toegekend. Volgens sommige 

Nederlanders was dat aantal te hoog. Zij zien een deel van die vluchtelingen als een probleem, omdat 

ze om economische redenen naar Nederland komen. Daarom werd  vorig jaar op sommige plaatsen 

gedemonstreerd tegen de komst van vluchtelingen. We zouden meer rekening moeten houden met de 

belangen van Nederland. Strenger asielbeleid is de oplossing! 

 

Hyperbolisch 

"De Nederlandse regering heeft vorig jaar een ontelbaar aantal asielaanvragen toegekend. Volgens 

talloze Nederlanders was dat aantal extreem hoog. Zij zien al die vluchtelingen als een probleem, 

omdat ze uitsluitend om economische redenen naar Nederland komen. Daarom werd vorig jaar op 

zeer veel plaatsen gedemonstreerd tegen de komst van vluchtelingen. We zouden aanzienlijk meer 

rekening moeten houden met de belangen van Nederland. Rigoureus asielbeleid is de ultieme 

oplossing!" 

 

Metaforisch 

"De Nederlandse regering heeft vorig jaar een aantal asielaanvragen toegekend. Volgens sommige 

Nederlanders was er sprake van een ware epidemie. Zij zien een deel van die vluchtelingen als een 

virus, dat om economische redenen naar Nederland komt. Daarom werd vorig jaar op sommige 

plaatsen gedemonstreerd tegen deze besmetting van Nederland. We zouden meer rekening moeten 

houden met de gezondheid van Nederland. Strenger asielbeleid is de remedie!" 

 

Hyperbolisch + Metaforisch 

"De Nederlandse regering heeft vorig jaar een ontelbaar aantal asielaanvragen toegekend. Volgens 

talloze Nederlanders was er sprake van een ware plaag. Zij zien al die vluchtelingen als een 

besmettelijk virus, dat uitsluitend om economische redenen naar Nederland komt. Daarom werd 

vorig jaar op zeer veel plaatsen gedemonstreerd tegen deze onomkeerbare besmetting van 

Nederland. We zouden aanzienlijk meer rekening moeten houden met de gezondheid van 

Nederland. Rigoureus asielbeleid is de ultieme remedie!"  
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Bijlage IV 

 

Besmetting 

Besmettelijke ziektes 

besmetting 

Besmetting 

Besmetting 

besmetting 

epidemie 

Epidemie 

epidimie 

Epidimie 

het is alsof Nederland ziek is 

Men ziet dat als besmettelijk virus 

Nederland beschermen 

Nederland is ziek 

Nederland moet beter worden 

NL is ziek 

Parasieten 

Plaag 

plaag 

Plaag 

Plaag 

plaag is nog te zwak 

Remedie 

Virus 

virus 

virus 

vluchtelingen worden afgeschilderd als beesten* 

vluchtelingen zijn parasieten 

We worden aangevallen* 

Ziek 

zijn inderdaad een virus 

 

*  Woorden/zinnen werden beoordeeld in samenhang met de andere woorden/zinnen van die 

participant. In deze twee gevallen bevatten die ten minste één andere dehumaniserende term. 
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Bijlage V 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam wordt momenteel scriptieonderzoek gedaan naar de kracht 

van taal in de vluchtelingendiscussie. Specifiek wordt gekeken naar de invloed die figuratieve taal, 

zoals metaforen en hyperbolen, heeft op het vergroten van tegenstellingen in de maatschappij.  

Een actueel en beladen onderwerp gezien het belang van de vluchtelingendiscussie in de afgelopen 

verkiezingen, grote tegenstellingen rondom de opvang van vluchtelingen en maatschappelijke 

weerstand over de toon van het debat.  

 Het onderzoek is inmiddels in grote lijnen afgerond, u treft de belangrijkste conclusies in de alinea 

hieronder. Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van figuratieve taal in uw dagelijkse praktijk, 

willen we u graag een viertal vragen stellen. Het beantwoorden van die vragen duurt niet langer dan 

vijf minuten. Uw antwoorden worden verwerkt en enkele citaten worden geanonimiseerd in het 

onderzoek opgenomen.   

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat metaforen en hyperbolen er inderdaad voor 

kunnen zorgen dat tegenstellingen rondom de vluchtelingendiscussie worden vergroot. Uit onze 

conclusies blijkt dat de afstand tussen links- en rechts-georiënteerden, als het gaat om attitudes t.a.v. 

vluchtelingen of steun voor anti-immigratiebeleid, groter zijn als gebruik wordt gemaakt van 

metaforen. Daarbij speelt de gepercipieerde ideologische afstand tussen participanten en de politicus 

die de uitspraken doet een belangrijke rol. Een belangrijke nuance bij de gevonden effecten is dat 

metaforen en hyperbolen cognitief moeten worden verwerkt door de ontvanger.  

 Direct hieronder treft u de vier vragen aan. U kunt uw antwoorden geven in de ruimte rechts van de 

vraag. Alvast heel hartelijk dank voor uw, volledige anonieme, deelname aan het onderzoek. 

• Is er volgens u sprake van sterke polarisatie als het gaat om de vluchtelingendiscussie in 

Nederland? 

o Zo ja, wat zijn volgens u consequenties van die polarisatie? 

• Welke rol denkt u dat figuratieve taal, zoals metaforen en hyperbolen, spelen in het vergroten 

van polarisatie? 

o En zijn de taalvormen ook in staat om tegenstellingen juist te verkleinen? 

• Maakt u bewust gebruik van metaforen en hyperbolen in uw persoonlijke of professionele 

taalgebruik? 

o Zo ja, waarom maakt u gebruik van die taalvormen? 

• Ziet u de meerwaarde in van wetenschappelijk onderzoek naar de rol die taal speelt in het 

politieke en maatschappelijke debat? 

o Waarom wel/niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

 Pieter Tichelaar 

vluchtelingenonderzoek@gmail.com 


