Bijlage I Analyseschema
Debat:
Persoon:
Stijlmiddel

Vorm

Aantal
zuiver

Aantal
combinatie

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen
Creatieve metafoor
Tegenstellingen
Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord
Het is

1

Bijlage II Aantallen per debat per persoon
Algemene beschouwingen 2008 Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

Aantal
combinatie
2

Totaal

2

2
3
2

1

3
1

1

2
1

1
1

4

5
1

12

15

27

3
5

2
4

5
9

6

15

21

33

45

78

Aantal zuiver

Aantal
combinatie

Totaal

2

2

4

4

4

1

1

Algemene beschouwingen Halsema
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed

2

Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

6

18

24

1

1
6

1
7

9

22

31

1

1

55

73

Aantal
combinatie
7

Totaal

4

4

1

5
2
2

5
3
2

1

24

25

1

1
5

1
6

1

30

31

1

1

81

86

Aantal
combinatie

Totaal

18

Algemene beschouwingen Wilders
Middel

Aantal zuiver

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

1

Totaal

5

8

Beleidsprogramma 2007-2011 Halsema
Middel

Aantal zuiver

Anafoor
Parallellisme
Antithese

3

Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

1

4

5
1

1

1

8

1
17

1
25

2
2
1
3

2
7
3
30

4
9
4
33

18

66

84

Aantal
combinatie
1

Totaal

3

3

3
1

3
1

2

2

1
22

1
31

2
15

5
17
1
31

1
1

Beleidsprogramma 2007-2011 Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv

Aantal zuiver

9
3
2
1
8

23

1

4

naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

1

74

97

Aantal
combinatie
1
3

Totaal

6

6

4

5

2

2

12

19

31

2
2
1
8

1
1
28

3
3
1
36

26

65

91

Aantal
combinatie

Totaal

3
1
4 of 3

3
1
4 of 3

1

1

23

Beleidsprogramma 2007-2011 Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

1

1
3

Dynamiek in islamitisch activisme Halsema
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand

Aantal zuiver

5

Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

13

13

26

3

9
3
30

12
3
40

10
1
27

1
64

91

Aantal
combinatie
3

Totaal

Dynamiek in islamitisch activisme Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

1

3

1

1
1

3

3

2

12

14

4
1
10

6
1
15

10
2
25

2

2

4

20

43

63

Aantal
combinatie
4

Totaal

Dynamiek in islamitisch activisme Wilders
Middel
Anafoor

Aantal zuiver

4

6

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

1

1

1

2
2

3
2

1
1

1
1
1

1

1
1

1
2
1

1

3
1
1

5

9

14

3
2
7

9
1
18

12
3
25

1

1

22

52

74

Middel

Aantal zuiver

Totaal

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening

1

Aantal
combinatie
1

1
1

2

Totaal
Fitna Halsema

2

1
3

4

4
1

1

1

5

8

13

3

2

5

1

7

Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

7

15

22

Totaal

19

33

52

Aantal zuiver

Aantal
combinatie
7
4

Totaal

1
1

1
1
2

3

3

1

1

1

1

3

3

9

16

25

3

6

9

1

13

14

15

56

71

Aantal zuiver

Aantal
combinatie
4
1

Totaal

1
1

1
1

1
2

1
2

2

2

2

3

Fitna Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1
1

7
4

Fitna Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand

1

4
1

8

Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

2
1
1

2
1
1

2

2

4

2

9

11

1
3
5

2
1
13

3
4
18

14

45

59

Aantal
combinatie
2

Totaal

1

1

1
1

1
1

2

2

1

1

2

2

8

10

2
4

Generaal pardon Femke Halsema
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

2

2
1
2

2

2
6
1
4

8

24

32

Aantal zuiver

Aantal
combinatie
1

Totaal

Generaal pardon Pechtold
Middel
Anafoor

1

9

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

5

1

3

8

1
2
1

2

1
2
3

10

6

16

Aantal
combinatie

Totaal

Generaal pardon Geert Wilders
Middel

Aantal zuiver

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening

2

2

1

1

2

2

6

1

7

1

1

2

10

Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

1

Totaal

13

4

5

2

2

8

21

Aantal
combinatie
1
1

Totaal

1

1

Kabinetsstandpunt Irak Halsema
Middel

Aantal zuiver

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

1

Totaal

1

2
1

1

8

6

14

2
2
2
3

2
3
3

4
5
2
6

1

1

18

37

Aantal
combinatie
1

Totaal

19

Kabinetsstandpunt Irak Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand

Aantal zuiver

1
2

1
2
1

1

1

1

1

11

Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

9

10

19

4

1
2

1
6

2

3

5

19

18

37

Aantal
combinatie

Totaal

Kabinetsstandpunt Irak Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

1

1

1

1

9

11

20

1
4
2

2
4
6

3
8
8

1

1

2

18

25

43

Aantal
combinatie
4

Totaal

Nedrelandse bijdrage ISAF Halsema
Middel
Anafoor

Aantal zuiver

4

12

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1
1
1

1

1

2
1
3

3
1
4

1
1

2
1

1

4
2
2
6

1

19

23

4
1
25

2
6
1
31

1
19

1
62

81

Aantal
combinatie
2

Totaal

Nederlandse bijdrage ISAF Pechtold
Middel

Aantal zuiver

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening

2
1

1

4
1

1

1
1
1

1
1
2
1

1

2

3

14

7

21

4

1
5
2

1
9
2

13

Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

1

5

6

Totaal

25

27

52

Aantal
combinatie
3
1

Totaal

1

1

1

2

3

1

3
1
2

3
1
3

1

1

1

1

6

13

19

5
1

6
1
10

11
1
11

14

45

59

Aantal
combinatie

Totaal

Nederlandse bijdrage ISAF Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

3
1

Situatie financiële markten Halsema
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand

Aantal zuiver

1

1
2

1

2

1

14

Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

8

3
1
4

18

3

11

1
2
6

1
5
1
10

2

2

16

34

Situatie internationale financiële markten Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

3
1
6
2
1

13

Aantal
combinatie
1

Totaal

1

1

3

6

3
1
4

1
9
3
5

2

2

15

28

1

Situatie internationale financiële markten Wilders
Middel

Aantal zuiver

Anafoor

1

Aantal
combinatie

Totaal
1

15

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

1

2

2

12

10

22

1
3

1
2
1

2
5
1

1

1

18

35

Aantal
combinatie

Totaal

17

Uitvoering Dijsselbloem c.s. Halsema
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening

Aantal zuiver

1

1

1
1

1
1

4

1
11

1
15

1

1
3
5

1
3
6

16

Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

3

8

11

1

2

3

Totaal

11

32

43

Aantal
combinatie
1

Totaal

2
1

2
1

6

7

13

3
4
2

3
2
3
5

3
5
7
7

Uitvoering Dijsselbloem c.s. Alexander Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

1
16

1

1
24

40

Aantal
combinatie
2

Totaal

1

1

Uitvoering Dijsselbloem c.s. Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand

Aantal zuiver

1

2

1

2
1

2
1

17

Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

1

5

13

18

3
2

6
2
6

9
2
8

2

2

4

13

36

49

Aantal
combinatie
1

Totaal

1
1
2

1
1
2

1
1

1
1

1

1

10

1
23

1
33

1
2

3
15

4
17

3

20

23

1

1

71

87

Aantal
combinatie

Totaal

Verantwoordingsdebat 2007 Pechtold
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

Aantal zuiver

16

1

Verantwoordingsdebat Halsema
Middel

Aantal zuiver

Anafoor

18

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’
Totaal

1

1

1

1

2

1

1

10

17

27

1
6

2
3

3
9

10

16

26

1

1

41

70

Aantal
combinatie
1
1

Totaal

2

2

4
1
3

7
1
3

1

1

9

15

24

4

7

11

29

Voortzetting verantwoordingsdebat Wilders
Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening

Aantal zuiver

3

1
1

19

Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

6

27

33

1

1

2

Totaal

23

63

86

Middel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Beschimpen/persoonlijke
aanval
Prijzen iets of iemand
Beloven trouw/loyaliteit
Voorspellen rampspoed
Oproepen tot actie dmv
dreigen of beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende
metafoor/uitdrukking
Creatieve metafoor
Tegenstelling
Expliciete mening
Combinatie bijwoord/bijv
naamwoord/zelfst nw
‘Het is’

Pechtold
22
6
0
6
8
15
1
18
4
1

Halsema
10
2
2
3
3
18
1
25
3
2

Wilders
27
7
0
3
4
20
0
25
9
14

7
0
0
1

7
0
0
3

7
2
7
2

3
2
197

1
2
188

6
0
191

20
92
17
140

18
67
18
215

4
62
24
176

9

10

13

Totaal

569

598

603

Bijlage III Totalen

Wilders
Pechtold
Halsema

Zuiver
165
190
186

Combinatie
438
379
410

Bijlage IV Analyses
Debat: Generaal pardon voor een nader omschreven groep asielzoekers, 30 november
2006 (Parlando: 08-12-06, nr. 21, pag. 1509-1532)
Persoon: Alexander Pechtold

20

Stijlmiddel

Vorm

Aantal
zuiver

Anafoor

-

‘Wij willen een
andere koers. Wij
willen dat er een
pardon komt en dat
de minister tot die
tijd geen
onomkeerbare
stappen zet.’

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

‘Kinderen die in
Nederland geboren
en getogen zijn,
naar school gaan,
de taal spreken,
vriendjes en
vriendinnetjes
hebben, leven al
hun hele leven met
de vrees dat ze
misschien worden
teruggestuurd naar
een land waar ze
niemand kennen en
niemand kunnen
verstaan’

1

-

‘Aan die slepende
onzekerheid moet
een einde komen’
‘Zowel tijdens
Paars II als in de
kabinettenBalkenende vonden
wij daarvoor geen
Kamermeerderheid

5

Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukking

-

Aantal combinatie
1 (combinatie met
versteende metaforen)

3 (combinatie met
bijvoeglijk
naamwoord/zelfstandig
naamwoord,
combinatie anafoor)

21

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

aan onze zijde’
‘Vóór 1 oktober
moesten alle
resterende dossiers
voor de IND
afgehandeld zijn en
vóór de zomer van
2007 moest het
project Terugkeer
volledig zijn
afgerond’
‘Bovendien heeft de
minister
aangegeven dat
grote aantallen
mensen op zijn
vroegst in 2008 uit
project Terugkeer
stromen’
Gelukkig heeft de
Nederlandse
bevolking
aangegeven die
mening te delen’
‘Debatten met de
minister over deze
zaak mondden
meestal uit in
gegooi met cijfers
en niet met het
beantwoorden van
vragen’ (2x)
‘Wij willen dat er
een pardon komt
en dat de minister
tot die tijd geen
onomkeerbare
stappen zet’.
‘22 november heeft
voor mijn partij
niet de uitslag
opgeleverd waar
wij op hadden
gehoopt, maar de
kiezers hebben wel
aangegeven dat zij
in meerderheid een
andere benadering
van asielzoekers
voorstaan’
‘Mijn fractie vindt
dat niet goed
genoeg’
‘Dat begint wat ons
betreft met een
specifiek pardon

1

2

22

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

Het is

voor alle
asielzoekers en hun
kinderen die onder
de oude
Vreemdelingenwet
hun eerste
asielaanvraag
hebben ingediend’
‘Dit dossier heeft
een te lange
geschiedenis’
‘Aan die slepende
onzekerheid moet
een einde komen’
Bovendien heeft de
minister
aangegeven dat
grote aantallen
mensen op zijn
vroegst in 2008 uit
project Terugkeer
stromen’

1

2 (combinatie met
versteende metaforen)

-

Debat: Generaal pardon voor een nader omschreven groep asielzoekers, 30 november
2006 (Parlando: 08-12-06, nr. 21, pag. 1509-1532)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Ik zou het eerste
debat van deze
nieuwe
parlementaire
periode in mineur
kunnen beginnen.
Ik zou kunnen
praten over de
langdurige
onzekerheid waarin
zo veel mensen,
gezinnen en
gezinnen met
kinderen hebben
moeten verkeren,
over de
rechteloosheid die
het gevolg is
geweest van de
zogenoemde
eenmalige
bijzondere
maatregel en de
regeling schrijnende
gevallen’

Aantal combinatie
2 (combinatie met
bijvoeglijk
naamwoord/zelfstandig
naamwoord, drieslag,
versteende metafoor,
opsomming,
tegenstelling)

23

-

‘Ik zou in de mineur
kunnen zijn over...’
(3x) – zie bij
opsomming

Parallellisme
Antithese

-

‘Ik zou in mineur
kunnen zijn over al
die mensen zoals hij
die symbolisch tot
de groep van
26.000 gezichten
zijn gaan behoren
en die wij eigenlijk
na al die jaren niet
een pardon zouden
moeten geven,
maar wie wij om
een pardon zouden
moeten vragen.’

1 (combinatie anafoor,
opsomming,
versteende metafoor)

Quaestie
Apostrof

-

1 (combinatie
tegenstelling)

Opsomming/enumeratie

-

‘Tegen de heer Van
de Camp zeg ik
nadrukkelijk dat in
die motie geen
generaal pardon
wordt geëist, maar
wordt gezegd dat in
afwachting van een
regeerakkoord geen
onomkeerbare
beslissingen mogen
worden genomen
ten aanzien van
mensen voor wie
een generaal
pardon geldt’
‘Ik zou in mineur
kunnen zijn over
het verhaal van
bijvoorbeeld Moriba
Keita, die als
zestienjarige jongen
in 1999 naar
Nederland is
gekomen en de
afgelopen jaren als
vrijwilliger bij de
pupillen van
voetbalclub Quick in
Nijmegen werkte,
totdat hij een paar
weken geleden
plotseling in
detentie werd gezet
in afwachting van
uitzetting. Ik zou in
mineur kunnen zijn

1 (combinatie anafoor,
versteende metaforen,
antithese)
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over al die mensen
zoals hij die
symbolisch tot de
groep van 26.000
gezichten zijn gaan
behoren en die wij
eigenlijk na al die
jaren niet een
pardon zouden
moeten geven,
maar wie wij om
een pardon zouden
moeten vragen. Ik
zou in mineur
kunnen zijn over de
VVD-fractie die bij
monde van haar
lijsttrekker in de
verkiezingen zei,
liever de troepen uit
Afghanistan terug te
halen dan deze
mensen, die hier al
zo veel jaren wonen
en leven, een
toekomst te geven’
Climax
Drieslag

-

-

‘Ik zou kunnen
praten over de
langdurige
onzekerheid waarin
zo veel mensen,
gezinnen en
gezinnen met
kinderen hebben
moeten verkeren,
over de
rechteloosheid die
het gevolg is
geweest van de
zogenoemde
eenmalige
bijzondere
maatregel en de
regeling schrijnende
gevallen’
‘Rechteloosheid,
willekeur en
schrijnendheid
waren van die
maatregelen het
gevolg’

2 (combinatie anafoor,
bijv. nw/zelfst. nw,
versteende metaforen)

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of

25

iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

-

-

Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukking

-

-

-

-

‘Tot slot wil ik een
waarschuwing
afgeven, ook aan
mijn medestanders,
en een appel doen.’
‘Daar waar een
aantal partijen het
om hen moverende
redenen naar de
formatie verschuift,
met alle respect,
doe ik nu echter wel
een appel’

1

1 (combinatie
tegenstelling)

‘Ik zou het eerste
debat van deze
nieuwe
parlementaire
periode in mineur
kunnen beginnen’
‘Ik zou kunnen
praten over de
langdurige
onzekerheid waarin
zo veel mensen,
gezinnen en
gezinnen met
kinderen hebben
moeten verkeren,
over de
rechteloosheid die
het gevolg is
geweest van de
zogenoemde
eenmalige
bijzondere
maatregel en de
regeling schrijnende
gevallen’
‘Rechteloosheid,
willekeur en
schrijnendheid
waren van die
maatregelen het
gevolg’
‘Ik zou in mineur
kunnen zijn over
het verhaal van
bijvoorbeeld Moriba
Keita, die als
zestienjarige jongen

2

8 (combinatie anafoor,
bijv.naamwoord/zelfst.
nw, drieslagen,
opsomming, creatieve
metafoor),
schrijnend(heid) komt
2x voor, in mineur
komt 4x voor

26

-

-

-

-

-

in 1999 naar
Nederland is
gekomen en de
afgelopen jaren als
vrijwilliger bij de
pupillen van
voetbalclub Quick in
Nijmegen werkte,
totdat hij een paar
weken geleden
plotseling in
detentie werd gezet
in afwachting van
uitzetting.’
‘Ik zou in mineur
kunnen zijn over al
die mensen zoals hij
die symbolisch tot
de groep van
26.000 gezichten
zijn gaan behoren
en die wij eigenlijk
na al die jaren niet
een pardon zouden
moeten geven,
maar wie wij om
een pardon zouden
moeten vragen.’
Ik zou in mineur
kunnen zijn over de
VVD-fractie die bij
monde van haar
lijsttrekker in de
verkiezingen zei,
liever de troepen uit
Afghanistan terug te
halen dan deze
mensen, die hier al
zo veel jaren wonen
en leven, een
toekomst te geven’
‘Ik wil in majeur
beginnen, want er is
voor het eerst in
zeven jaar
perspectief’
Het CDA zou ook
achter deze motie
moeten gaan staan
als het vindt dat de
informateur
uiteindelijk elk
administratief
probleem moet
kunnen oplossen’
‘Ik draai namelijk al
een tijdje mee en

27

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

-

wij hebben in 2002
en 2003 exact
hetzelfde debat
gevoerd’
‘Een generaal
pardon zit onder de
criteria die nu zijn
geformuleerd, in het
regeerakkoord en
als het er niet in zit,
laat het dan een
vrije kwestie zijn
waardoor deze
prachtige nieuwe
progressieve
meerderheid kan
blijven bestaan’
‘Toch wil ik in
majeur beginnen’
‘Ik wil in majeur
beginnen, want er is
voor het eerst in
zeven jaar
perspectief’
‘Ik zou in mineur
kunnen zijn over al
die mensen zoals hij
die symbolisch tot
de groep van
26.000 gezichten
zijn gaan behoren
en die wij eigenlijk
na al die jaren niet
een pardon zouden
moeten geven,
maar wie wij om
een pardon zouden
moeten vragen.’
‘Toch wil ik in
majeur beginnen’
‘Tegen de heer Van
de Camp zeg ik
nadrukkelijk dat in
die motie geen
generaal pardon
wordt geëist, maar
wordt gezegd dat in
afwachting van een
regeerakkoord geen
onomkeerbare
beslissingen mogen
worden genomen
ten aanzien van
mensen voor wie
een generaal
pardon geldt’
‘Het kan dus zijn dat

2 (combinatie
tegenstelling,
versteende metafoor)

2

4 (combinatie anafoor,
opsomming,
versteende metafoor,
antithese, creatieve
metafoor, apostrof,
oproepen tot actie)

28

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

de groep kleiner is,
maar het kan ook
zijn dat de groep
groter is.
‘Het kunnen er wel
meer zijn dan wij
denken, maar het
kunnen er ook
minder zijn’
‘Daar waar een
aantal partijen het
om hen moverende
redenen naar de
formatie verschuift,
met alle respect,
doe ik nu echter wel
een appel’
‘Ik heb het
overigens
interessant
gevonden dat het
CDA, bij monde van
de heer Van de
Camp, uiteindelijk
geen enkel
administratief
probleem bij de
vaststelling van de
omvang van de
groep als zo groot
beschouwt dat de
informateur het niet
kan oplossen’
‘Ik zou kunnen
praten over de
langdurige
onzekerheid waarin
zo veel mensen,
gezinnen en
gezinnen met
kinderen hebben
moeten verkeren,
over de
rechteloosheid die
het gevolg is
geweest van de
zogenoemde
eenmalige
bijzondere
maatregel en de
regeling schrijnende
gevallen’
‘Een meerderheid
van de Kamerleden
vindt
rechtvaardigheid
namelijk

1

2

2 (combinatie met
drieslag, anafoor,
versteende metaforen)
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-

-

Het is

belangrijker dan
voortdurende
besluiteloosheid’
‘Daarom geeft mijn
fractie in afwachting
van een generaal
pardon haar volle
steun aan de motieBos’.
‘Een generaal
pardon zit onder de
criteria die nu zijn
geformuleerd, in het
regeerakkoord en
als het er niet in zit,
laat het dan een
vrije kwestie zijn
waardoor deze
prachtige nieuwe
progressieve
meerderheid kan
blijven bestaan’

-

Debat: Generaal pardon voor een nader omschreven groep asielzoekers, 30 november
2006 (Parlando: 08-12-06, nr. 21, pag. 1509-1532)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme

-

‘Zij zijn keer op keer
afgewezen. Zij hebben
aanzeggingen om
Nederland te verlaten
herhaaldelijk en
welbewust genegeerd’
‘Als asielverzoeken
worden afgewezen, als
er een negatieve
beschikking komt, dan
kunnen mensen naar
de rechter gaan om dat
besluit te betwisten’

De boodschap die de
heer Bos en de zijnen
de wereld insturen, is:
kom gerust naar

Aantal
zuiver
2

Aantal combinatie

1

30

Nederland, ook als je
niet aan de
voorwaarden voldoet.
En als je aanvraag is
afgewezen, moet je
vooral illegaal in
Nederland blijven, want
vroeg of laat komen er
linkse politici aan de
macht die alle illegalen
zullen legaliseren door
een abject generaal
pardon.’
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed

-

-

Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukking

-

-

-

-

‘Er zullen nog meer
gelukszoekers naar
Nederland komen’
‘Een overheid die deze
problemen over zichzelf
en de samenleving
afroept, is
onverantwoord bezig.’

2

‘Allereerst is er
natuurlijk de
aanzuigende werking’
‘Deze aanzuigende
werking leidt ook tot
meer illegaliteit’
‘Het is belangrijk dat
wij ons realiseren dat
veel vreemdelingen op
wie dat generaal
pardon van toepassing
is al meer
verblijfsvergunningspro
cedures hebben
doorlopen’
‘Het is zelfs zo erg dat
sommige
vreemdelingenadvocate
n tegen de IND zeggen
dat zij niet voornemens
zijn hun cliënten te
adviseren vrijwillig uit
Nederland te
vertrekken omdat zij

6, waarvan
aanzuigend
2x
dezelfde

1 (combinatie
tegenstelling)
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-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord en/
of bijvoeglijk naamwoord
en zelfstandig
naamwoord

-

-

-

-

daarmee een reële kans
verspelen om in de
toekomst gelegaliseerd
te worden’
‘Geen burger of
politicus met gezond
verstand moet dat
willen’
‘Als je niet in Nederland
mag blijven omdat je
asielverzoek is
afgewezen, dan moet je
vroeg of laat het land
uit.’
‘Liever vroeg, maar
beter laat dan nooit’
‘Maar dan houdt het
ook echt op’
‘Liever vroeg, maar
beter laat dan nooit’

1

1 (combinatie met:
vaste uitdrukking)

‘Verder wordt met een
generaal pardon het
zeer belangrijke
terugkeerbeleid ernstig
ondermijnd’
‘En als je aanvraag is
afgewezen, moet je
vooral illegaal in
Nederland blijven, want
vroeg of laat komen er
linkse politici aan de
macht die alle illegalen
zullen legaliseren door
een abject generaal
pardon’
‘Het is belangrijk dat
wij ons realiseren dat
veel vreemdelingen op
wie dat generaal
pardon van toepassing
is al meer
verblijfsvergunningspro
cedures hebben
doorlopen’
‘Door de steeds
terugkerende
bijzondere regelingen
voor grote groepen
vreemdelingen, zoals
het generaal pardon,
worden mensen
simpelweg
aangemoedigd niet mee

1

4(cynisme/ironie, het
is, ander zelfst
nw/bijv nw)
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Het is

-

-

te werken aan een
vertrek uit Nederland
(2x)
‘Het is belangrijk dat
wij ons realiseren dat
veel vreemdelingen op
wie dat generaal
pardon van toepassing
is al meer
verblijfsvergunningspro
cedures hebben
doorlopen’
‘Het is zelfs zo erg dat
sommige
vreemdelingenadvocate
n tegen de IND zeggen
dat zij niet voornemens
zijn hun cliënten te
adviseren vrijwillig uit
Nederland te
vertrekken omdat zij
daarmee een reële kans
verspelen om in de
toekomst gelegaliseerd
te worden’

2 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)

Debat: Uitvoering Dijsselbloem c.s., 14 december 2006 (Parlando: 29-12-06, nr. 27,
pag. 1797-1805)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel

Vorm

Aantal
zuiver

Aantal combinatie

Anafoor

-

‘Hoezo zwarte dag?
Hoezo gedrocht?
Hoezo burgemeester
in oorlogstijd?’

1 (combinatie
quaestie)

Parallellisme
Antithese
Quaestie

-

‘Aan de ministerpresident vraag ik:
hoe heeft u het zo
ver kunnen laten
komen? Waar was uw
regie, de afgelopen
twee weken, maar
ook gisteren
gedurende de meer
dan twaalf uur
durende
beraadslaging?’
‘Hoezo zwarte dag?
Hoezo gedrocht?
Hoezo burgemeester
in oorlogstijd?
Herhaalt minister

2 (combinatie
apostrof, anafoor,
versteende metaf)

-
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Apostrof

-

Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

Zalm deze
kwalificaties of
schoot hij vanuit de
heup voor de bühne?’
‘Aan de ministerpresident vraag ik:
hoe heeft u het zo
ver kunnen laten
komen? Waar was uw
regie, de afgelopen
twee weken, maar
ook gisteren
gedurende de meer
dan twaalf uur
durende
beraadslaging?’

1 (combinatie
quaestie)

-

-

-

-

-

‘De angel lijkt uit het
debat, maar de
koevoet zit tussen de
deur’
‘Dat deed hij in
stevige
bewoordingen, zo
stevig, zo uit de
bocht, dat ik niet
anders kan dan ze
een vicepremier
onwaardig te
noemen’
‘Herhaalt minister
Zalm deze
kwalificaties of
schoot hij vanuit de
heup voor de bühne?’
‘Staan de VVDbewindslieden nu
achter het
kabinetsbeleid?’

6

7 (combinatie
tegenstelling,
creatieve metafoor,
zelfst nw/bijv nw,
anafoor, quaestie, ik
hoop, andere verst
metaf)
2x angel uit debat

34

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Dit demissionaire
minderheidskabinet
regeert namelijk niet;
het past op de
winkel’
‘Er is dezer dagen
sprake van
prostituering van het
staatsrecht’
‘Deze premier, die
normen en waarden
hoog in het vaandel
heeft staan, maakt
dat het
constitutionele recht
niet meer wordt
gevolgd zoals het
gevolgd behoort te
worden’
‘Ik hoop dat de
minister-president en
de vicepremier licht
kunnen werpen op
het door hen zelf
gecreëerde
staatsrechtelijk
improvisatietheater’
‘Zoals gezegd, lijkt
de angel uit het
debat, maar zit de
koevoet tussen de
deur’
‘Die deur is overigens
door de ministerpresident zelf op een
kier gezet, toen hij
als lijsttrekker tijdens
de campagne
verklaarde dat een
pardon geen
breekpunt zou zijn bij
de
formatieonderhandeli
ngen’
‘Een meerderheid
voor een pardon na
de verkiezingen hing
al boven de markt’
‘D66 heeft tijdens
deze hele voorstelling
maar één doel voor
ogen gehad: een
uitzetstop voor
mensen die onder het
bereik van het
project Terugkeer
vallen’

35

Creatieve metafoor

-

-

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

‘De angel lijkt uit het
debat, maar de
koevoet zit tussen de
deur’
‘Ik hoop dat de
minister-president en
de vicepremier licht
kunnen werpen op
het door hen zelf
gecreëerde
staatsrechtelijk
improvisatietheater’
‘Zoals gezegd, lijkt
de angel uit het
debat, maar zit de
koevoet tussen de
deur’
‘De angel lijkt uit het
debat, maar de
koevoet zit tussen de
deur’
‘Uiteindelijk komt u
met een verklaring
waarin wat eerst door
u als onmogelijk
werd verklaard, toch
mogelijk bleek te
zijn’
‘Een rompkabinet,
bestaande uit het
CDA alleen, is zonder
precedent, maar was
zeker mogelijk
geweest’
‘Toch vond de VVD
zichzelf onmisbaar’
‘Zoals gezegd, lijkt
de angel uit het
debat, maar zit de
koevoet tussen de
deur’
‘De kwalificatie dat
bij het opstappen van
de VVD het land
onbestuurbaar zou
worden, lijkt mij
schromelijk
overdreven’
‘Ik hoop dat de
minister-president en
de vicepremier licht
kunnen werpen op
het door hen zelf
gecreëerde
staatsrechtelijk
improvisatietheater’
‘Als dat moet

3 (combinatie
versteende metafoor
/ vaste uitdrukking, ik
hoop)
2x koevoet tussen
deur

3

2 (combinatie
creatieve metafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking)
2x angel debat
koevoet deur

4

3 (combinatie
versteende metafoor,
creatieve metafoor,
combinatie wij
vinden)

36

-

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

gebeuren door dit te
omschrijven als “op
humanitaire
bezwaren stuitend”,
vind ik dat best, want
zetten wij ooit
mensen uit als
sprake is van
humanitaire
bezwaren?’
‘Wat mijn fractie
betreft valt iedereen,
aangeduid in de
motie-Bos c.s., er nu
onder’
‘Vinden zij dat
uitzetting van een
persoon die op enig
moment heeft
behoord tot de
doelgroep van het
project Terugkeer,
die sinds die tijd
ononderbroken
hoofdverblijf heeft
gehad in Nederland,
en waartegen geen
contra-indicaties
bestaan, op
humanitaire
bezwaren stuit?D66
vindt van wel. Wij
vinden dat uitzetting
van iemand die aan
deze criteria voldoet
op humanitaire
bezwaren stuit’
‘Wat mij betreft kom
ik hier voor elk
individueel geval
terug om dat te
verdedigen en te
regelen’
‘Daarmee is het
kabinet erin
geslaagd, van een
bescheiden verzoek
van een in rechte
staande Kamer een
buitengewoon
bevreemdende
straatsrechtelijke
vertoning te maken’
‘Dat deed hij in
stevige
bewoordingen, zo
stevig, zo uit de

2

5 (combinatie andere
combinatie zelfst nw
bijv nw, uitdrukking,
versteende metaf)

37

-

-

Het is

-

bocht, dat ik niet
anders kan dan ze
een vicepremier
onwaardig te
noemen’
‘Mocht de
interpretatie van de
vicepremier anders
zijn dan die van de
minister-president,
vraag ik mij af
waarom hij er niet de
enige logische
conclusie aan heeft
verbonden:
opstappen’
‘Dat is een
merkwaardig
gelegenheids
argument, want
vorige week was
minister Kamp van
Defensie nog in de
running voor het
Kamervoorzitterschap
, missie in Uruzgan of
niet’
‘Ondertussen is het
nauwelijks te volgen’

1

Debat: Uitvoering Dijsselbloem c.s., 14 december 2006 (Parlando: 29-12-06, nr. 27,
pag. 1797-1805)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor
Parallellisme
Antithese

Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

Vorm

-

-

Aantal
zuiver

‘Dan dient het ambt de
politicus en dient de
politicus, die tevens
minister is, niet langer
de Kroon’

‘De minister [Verdonk,
N.M.] klinkt als een
kalkoen die tegen beter
weten in blijft
voorstellen om met

Aantal
combinatie

1

1 (vergelijking)

38

Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking

-

Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

kerstmis (sic)
vegetarisch te eten’
‘Ik dank de heer Bos
dat hij mijn oproep in
het debat op de avond
van de verkiezingen om
onmiddellijk met de
nieuwe Kamer een
pardon te regelen zo
voortvarend heeft
opgepakt’

1

-

-

-

-

-

‘De minister klinkt als
een kalkoen die tegen
beter weten in blijft
voorstellen om met
kerstmis (sic)
vegetarisch te eten’
‘Het goede nieuws en
ook het enige lichtpunt
in de chaos van de
afgelopen dagen, is dat
veel mensen die
jarenlang in
onzekerheid hebben
verkeerd, nu uitzicht
krijgen op een specifiek
pardon in plaats van op
uitzetting’
‘Daarmee is wat
GroenLinks betreft een
stap gezet in de richting
van de Kamer’
‘Deze premier schrijft
bij iedere crisis of val
van een van zijn
kabinetten, nieuw
staatsrecht’
‘De oude stelregel dat
regering en parlement
behoedzaam met elkaar
omgaan in een
demissionaire periode,
hebben hij en zijn
kabinet in 2002 al los
gelaten, toen het
kabinet-Balkenende in
de aanloop naar de
verkiezingen
controversiële besluiten

1 (beschimpen)

4

11 (combinatie
zelfst nw/bijv
nw, expliciete
mening, andere
versteende
uitdrukking, het
is, tegenstelling)

39

-

-

-

-

-

-

-

-

bleef nemen zoals
bijvoorbeeld over de
aanschaf van de JSF’
‘Het was en is dan ook
niet geloofwaardig dat
de premier zich in deze
kwestie beroept op een
regel die hij vier jaar
geleden al met voeten
heeft getreden’
‘Wie het ambt van
minister vervult, dient
de Kroon en is
verantwoordelijk voor
de uitvoering van het
beleid dat in overleg
met de medewetgever
tot stand is gekomen’
‘Maar als in de
vervulling van het ambt
de rechte rug van een
individuele minister de
overhand krijgt, wordt
het kennelijk
onmogelijk om
wijzigingen te
accepteren die de
Kamer wenst’
‘Ook in haar
persconferentie ging de
minister voorbij aan de
motie van afkeuring en
benadrukte zij geen
verantwoordelijkheid te
willen nemen voor het
beleid dat zij als lid van
de regering nu zal
uitvoeren’
‘Ik neem het alle
dienaren van de Kroon
kwalijk, de ministerpresident voorop, dat zij
zich hebben laten
gijzelen door een
politicus die de grenzen
van haar ambt niet
kent’
‘Helaas lijkt dit slechte
voorbeeld besmettelijk
te zijn’
‘Het kabinet heeft voor
een bedenkelijke
staatrechtelijke
constructie gekozen om
uit een impasse te
komen’
‘Deze derde keer moet

40

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

het scheepsrecht zijn’
‘Mijn fractie vindt het
onbegrijpelijk waarom
de minister zichzelf met
tweecomponentenlijm
aan het pluche
vastplakt, terwijl haar
portefeuille is
afgenomen en de
Kamer geen vertrouwen
in haar heeft’
‘Maar als in de
vervulling van het ambt
de rechte rug van een
individuele minister de
overhand krijgt, wordt
het kennelijk
onmogelijk om
wijzigingen te
accepteren die de
Kamer wenst’
‘Mijn fractie vindt het
onbegrijpelijk waarom
de minister zichzelf met
tweecomponentenlijm
aan het pluche
vastplakt, terwijl haar
portefeuille is
afgenomen en de
Kamer geen vertrouwen
in haar heeft’
‘Ik heb vannacht echter
ook de vicepremier
gehoord, die in zijn
persconferentie stelde
dat met dit besluit een
beroep op het beginsel
van gelijke behandeling
zal worden gedaan- ik
denk dat hij daarin
gelijk heeft- waaronder
alle uitzettingen zullen
worden opgeschort’
‘Daarmee is wat
GroenLinks betreft een
stap gezet in de richting
van de Kamer’
‘Het lijkt mij na de
gebeurtenissen van
deze week verstandig
dat de Kamer en het
kabinet afspraken
maken over de
staatsrechtelijke regels
die gehanteerd moeten
worden in een
demissionaire situatie’

1 (wij vinden,
tegenstelling)

3 (versteende
metaf, creatieve
metafoor, wij
vinden)

1

5 (combinatie
versteende
metaf, zelfst nw,
het is, creatieve
metafoor,
tegenstelling)

41

-

-

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

‘Hierin ligt naar de
mening van de fractie
van GroenLinks de
oorzaak van de
keiharde en ook
onnodig (sic)
confrontatie van de
afgelopen week’
‘Het is voor mijn fractie
verbijsterend dat
iemand die haar eigen
ambt zo personaliseert,
vervolgens geen
persoonlijke
consequenties trekt uit
een motie van
afkeuring’
‘Mijn fractie vindt het
onbegrijpelijk waarom
de minister zichzelf met
tweecomponentenlijm
aan het pluche
vastplakt, terwijl haar
portefeuille is
afgenomen en de
Kamer geen vertrouwen
in haar heeft’
‘Ik heb vannacht echter
ook de vicepremier
gehoord, die in zijn
persconferentie stelde
dat met dit besluit een
beroep op het beginsel
van gelijke behandeling
zal worden gedaan- ik
denk dat hij daarin
gelijk heeft- waaronder
alle uitzettingen zullen
worden opgeschort’
‘Het goede nieuws en
ook het enige lichtpunt
in de chaos van de
afgelopen dagen, is dat
veel mensen die
jarenlang in
onzekerheid hebben
verkeerd, nu uitzicht
krijgen op een specifiek
pardon in plaats van op
uitzetting’ (4x)
‘Het slechte nieuws
concentreert zich op de
staatsrechtelijke
rommel die dit kabinet
heeft laten ontstaan’
‘De oude stelregel dat
regering en parlement

3

10(andere zelfst
nw bijv nw,
uitdrukking/
versteende
metafoor, ik
vind)

42

-

-

-

-

-

-

Het is

-

behoedzaam met elkaar
omgaan in een
demissionaire periode,
hebben hij en zijn
kabinet in 2002 al los
gelaten, toen het
kabinet-Balkenende in
de aanloop naar de
verkiezingen
controversiële besluiten
bleef nemen zoals
bijvoorbeeld over de
aanschaf van de JSF’
(2x)
‘Ik heb samen met
collega Dijksma in
oktober 2002 een motie
ingediend waarin ervoor
wordt gepleit om betere
criteria op te stellen
voor de
controversialiteit van
kabinetsbeslissingen die
recht doen aan de
demissionaire status
van een kabinet’
‘Hierin ligt naar de
mening van de fractie
van GroenLinks de
oorzaak van de
keiharde en ook
onnodig (sic)
confrontatie van de
afgelopen week’
‘Helaas lijkt dit slechte
voorbeeld besmettelijk
te zijn’
‘Ik neem aan dat de
vicepremier inmiddels
spijt heeft van zijn
onzinnige uitlating van
gisteravond en daarop
wil terugkomen’
‘Het kabinet heeft voor
een bedenkelijke
staatrechtelijke
constructie gekozen om
uit een impasse te
komen’
‘Nieuwe afspraken over
het staatrecht moeten
herhaling van de
beschamende vertoning
van de afgelopen week
voorkomen’
‘Het was en is dan ook
niet geloofwaardig dat

1

2 (combinatie
versteende

43

-

-

de premier zich in deze
kwestie beroept op een
regel die hij vier jaar
geleden al met voeten
heeft getreden’
‘Het is voor mijn fractie
verbijsterend dat
iemand die haar eigen
ambt zo personaliseert,
vervolgens geen
persoonlijke
consequenties trekt uit
een motie van
afkeuring’
‘Het is namelijk ronduit
onbetamelijk dat de
vicepremier zich
gisteren betitelde als
een burgemeester in
oorlogstijd’

metafoor, ik
vind)

Debat: Uitvoering Dijsselbloem c.s., 14 december 2006 (Parlando: 29-12-06, nr. 27,
pag. 1797-1805)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Aantal
zuiver
‘Is het echter in het
landsbelang dat de wet
niet gehandhaafd
wordt? Is het in het
landsbelang dat
mensen die niet aan
de regels voldoen,
toch in Nederland
mogen blijven? Is het
in het landsbelang dat
hierdoor nog veel
meer gelukszoekers
naar Nederland zullen
komen? Is het in het
landsbelang dat
niemand Nederland
meer zal verlaten, al
was het maar omdat
men denkt dat dit de
eerste stap is op weg
naar een generaal
pardon?’
‘Al deze problemen, al
deze negatieve
effecten van een
uitzetmoratorium zijn
ineens als sneeuw voor

Aantal combinatie
2 (combinatie
quaestie,
tegenstelling, zelfst
nw, bijv nw,
versteende metafoor)

44

de zon verdwenen’
Parallellisme
Antithese
Quaestie

-

Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

Climax

-

‘Is het echter in het
landsbelang dat de wet
niet gehandhaafd
wordt? Is het in het
landsbelang dat
mensen die niet aan
de regels voldoen,
toch in Nederland
mogen blijven? Is het
in het landsbelang dat
hierdoor nog veel
meer gelukszoekers
naar Nederland zullen
komen? Is het in het
landsbelang dat
niemand Nederland
meer zal verlaten, al
was het maar omdat
men denkt dat dit de
eerste stap is op weg
naar een generaal
pardon? Hoe kan de
VVD in een kabinet
blijven zitten, een
kabinet dat een beleid
voert dat volstrekt
haaks staat op wat
men wil?’
‘In de Kamer en in
brieven meldde het
kabinet nog maar
enkele dagen geleden
dat de stop op de
uitzetting van
asielzoekers zou leiden
tot het ontstaan van
verkeerde
verwachtingen. Het
zou leiden tot
rechtsongelijkheid en
het zou een
aanzuigende werking
hebben op nieuwe
asielzoekers. Er
zouden juridische
aanspraken kunnen
komen en het zou
leiden tot knelpunten
in de uitvoering van de
werkzaamheden in de
vreemdelingenketen
bij de IND.’

1 (combinatie
anafoor,
tegenstelling, zelfst
nw, bijv nw,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking)

1

45

Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme

-

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed

-

Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

‘Het stelselmatig
weigeren om
Nederland te verlaten,
wordt nu ook beloond’
‘Al deze problemen, al
deze negatieve
effecten van een
uitzetmoratorium zijn
ineens als sneeuw voor
de zon verdwenen. Het
kan nu in een keer
allemaal wel. De linkse
oppositie kan
inderdaad tevreden
zijn, maar het is slecht
voor Nederland’
‘Dit slappe compromis,
dit gevolg van het
zwabberende beleid is
misschien de redding
van dit broze kabinet,
maar een ramp voor
Nederland’

2 (combinatie zelfst
nw bijv nw,
tegenstelling,
uitdrukking)

‘Dit slappe compromis,
dit gevolg van het
zwabberende beleid is
misschien de redding
van dit broze kabinet,
maar een ramp voor
Nederland’

1 (zelfst nw,
beschimpen,
versteende metaf)

1 (zelfst nw,
rampspoed,
versteende metaf)

-

-

-

‘De wet wordt dus niet
langer gehandhaafd en
de tamtam dat je
Nederland niet wordt
uitgezet als je niet aan
de asielvoorwaarden
voldoet, gaat nu al de
wereld rond’
‘Is het in het
landsbelang dat
niemand Nederland
meer zal verlaten, al
was het maar omdat
men denkt dat dit de
eerste stap is op weg
naar een generaal
pardon?’

5

13 (combinatie
anafoor, quaestie,
beschimpen, het is,
andere versteende
metafoor/
uitdrukking, expliciete
mening, zelfst nw,
bijv nw, voorspellen
rampspoed,
beschimpen)

46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoe kan de VVD in een
kabinet blijven zitten,
een kabinet dat een
beleid voert dat
volstrekt haaks staat
op wat men wil?’
‘De zwakke knieën van
de heer Rutte en de
zijnen zijn stuitend.’
‘Het is glashelder dat
je voor een streng
vreemdelingenbeleid
niet bij de VVD moet
zijn’
‘Het gedraai van het
CDA is naar mijn
mening met geen pen
te beschrijven.’
‘De minister-president
kwam eergisteren naar
de Kamer om zich
vierkant achter de
minister voor de
Vreemdelingen en
Intergratie, toen nog,
te scharen.’
‘Om de Kamer
tegemoet te komen dat is de formele
reden- heeft de
premier binnen 24 uur
een politieke pirouette
gemaakt’
‘Hij doet inhoudelijk
water bij de wijn.’
‘Daarmee laat hij
minister Verdonk
vallen als een
baksteen’
‘Is de werkelijke reden
niet dat het CDA de
PvdA te vriend wil
houden omdat
samenwerking met de
VVD er toch niet meer
in zit?’
‘Al deze problemen, al
deze negatieve
effecten van een
uitzetmoratorium zijn
ineens als sneeuw voor
de zon verdwenen’
‘De politieke
geloofwaardigheid van
dit huis en van dit
kabinet heeft een
enorme deuk

47

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opgelopen met dit
gezwabber van vooral
de minister-president
en ook van de VVD’
‘Dit slappe compromis,
dit gevolg van het
zwabberende beleid is
misschien de redding
van dit broze kabinet,
maar een ramp voor
Nederland’
‘Mensen die niet aan
de regels voor asiel
voldoen en het land uit
moeten, mogen nu
toch voorlopig in
Nederland blijven’
‘Is het echter in het
landsbelang dat de wet
niet gehandhaafd
wordt?’
‘ Is het in het
landsbelang dat
mensen die niet aan
de regels voldoen,
toch in Nederland
mogen blijven?’
‘Het motto van de VVD
lijkt te zijn: wij zijn het
er niet mee eens,
maar wij doen het wel’
‘Hij zag er wat witjes
uit, maar hij sprak
stevige woorden: de
motie vraagt om een
verlenging van de
uitzetstop gaan wij
niet uitvoeren’
‘De boodschap van de
minister-president was
dat dit niet het beleid
van minister Verdonk
was maar
kabinetsbeleid.’
‘De premier zal het
ongetwijfeld
ontkennen, maar ik
denk dat dit erachter
zit en dat vind ik zeer
kwalijk’
‘De linkse oppositie
kan inderdaad
tevreden zijn, maar
het is slecht voor
Nederland.’
‘Dit slappe compromis,

3

6 (combinatie
anafoor, quaestie, ik
vind, het is,
voorspellen
rampspoed, zelfst nw,
versteende metaf,
beschimpen,
cynisme)

48

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

-

dit gevolg van het
zwabberende beleid is
misschien de redding
van dit broze kabinet,
maar een ramp voor
Nederland’
‘Het gedraai van het
CDA is naar mijn
mening met geen pen
te beschrijven.’
‘De premier zal het
ongetwijfeld
ontkennen, maar ik
denk dat dit erachter
zit en dat vind ik zeer
kwalijk’
‘Het kabinetsbesluit
om uitzettingen van
asielzoekers per direct
op te schorten is een
verschrikkelijk slecht
besluit’
‘Het stelselmatig
weigeren om
Nederland te verlaten,
wordt nu ook beloond’
‘Is het in het
landsbelang dat
hierdoor nog veel
meer gelukszoekers
naar Nederland zullen
komen?’
‘De heer Rouvoet heeft
volstrekt gelijk als hij
zegt dat de ministers
in een kabinet voor
alle besluiten
verantwoordelijk zijn,
ook als zijn het niet
met die besluiten eens
zijn.’
‘Het is glashelder dat
je voor een streng
vreemdelingenbeleid
niet bij de VVD moet
zijn’
‘Om de Kamer
tegemoet te komen dat is de formele
reden- heeft de
premier binnen 24 uur
een politieke pirouette
gemaakt’
‘De politieke
geloofwaardigheid van
dit huis en van dit
kabinet heeft een

2 (combinatie
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling)

2

6 (combinatie
cynisme, zelfst nw,
anafoor, quaestie, het
is, versteende
metafoor/uitdrukking)

49

-

Het is

-

-

-

-

enorme deuk
opgelopen met dit
gezwabber van vooral
de minister-president
en ook van de VVD’
‘Dit slappe compromis,
dit gevolg van het
zwabberende beleid is
misschien de redding
van dit broze kabinet,
maar een ramp voor
Nederland’
‘Het is onbegrijpelijk
dat de VVDbewindslieden in het
kabinet blijven zitten’
‘Het is glashelder dat
je voor een streng
vreemdelingenbeleid
niet bij de VVD moet
zijn’
‘Het is onverstandig en
onbegrijpelijk dat het
kabinet de uitzetting
van asielzoekers nu
staakt’
‘De linkse oppositie
kan inderdaad
tevreden zijn, maar
het is slecht voor
Nederland.’

2

2 (combinatie
versteende metafoor,
tegenstelling)

Debat: Kabinetsstandpunt Irak, 4 april 2007 (Parlando: 12-04-07, nr. 57, pag. 32123230)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Die loopt onder
leiding van de
premier met dank
aan de PvdA een
forse deuk op, een
deuk in de relatie
tussen de
grondwettelijke
verhouding tussen
parlement en
regering, een deuk in
ons internationaal
aanzien en ons gezag
binnen Europa, een
deuk in het draagvlak
en het vertrouwen
van de bevolking in

Aantal combinatie
1 (versteende
metaf/uitdrukking)

50

regering en politiek’
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

Climax
Drieslag

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke

-

‘Als Verhagen
vertrouwelijke
informatie heeft
gekregen in het
voorjaar van 2003
waarover hij niet kon
spreken, zou hij in
een Kamerdebat toch
niet het absolute
tegendeel daarvan
beweren? Is dat zo,
zo vraag ik de
minister?’
‘Dit wordt geen debat
op hoofdlijnen, wel
over details, hele en
halve waarheden,
suggesties en
vermoedens’
‘De MIVD had twijfels
over de drie kwartier
die Saddam nodig
zou hebben om tot
een aanval over te
gaan. En ook
Luxemburg tijdens
een bijeenkomst in
Rome, de
Nederlandse minister
van Defensie Korthals
na een briefing in
Polen, de
Nederlandse NAVOambassadeur, de VNwapeninspecteur en
inlichtingenliaison
Scott Ritter, Jan
Rozing in zijn
onderzoek naar
biologische wapens’
‘Wij weten inmiddels
echter dat er een
zeer omvangrijk
verzoek om militaire
steun lag, en detail:
precisiewapens, een
gemechaniseerd
bataljon,
mijnenvegers. ‘

1

2

1 (tegenstelling,
zelfst nw bijv nw)

51

aanval
Het prijzen van iets of
iemand

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

‘Het is deze
regeringen te prijzen
dat zij daaraan
hebben meegewerkt’

1

‘Ik dank de
bewindslieden voor
hun komst naar de
Kamer, want opnieuw
doet de Kamer een
poging om de deksel
van de doofpot Irak
op te lichten’
‘Wij zullen wederom
reageren op
uitgelekte memo’s en
klokkenluiders
waardoor de gang
van zaken steeds
pijnlijker en
verdachter wordt’
‘Die loopt onder
leiding van de
premier met dank
aan de PvdA een
forse deuk op, een
deuk in de relatie
tussen de
grondwettelijke
verhouding tussen
parlement en
regering, een deuk in
ons internationaal
aanzien en ons gezag
binnen Europa, een
deuk in het draagvlak
en het vertrouwen
van de bevolking in
regering en politiek’
‘De Kamer tast in het
duister totdat de
regering het licht aan
doet’
‘Op 19 augustus
2002 krijgt de
minister van
Buitenlandse Zaken
De Hoop Scheffer een

9

-

-

-

-

-

-

10 (combinatie
andere versteende
metaf/uitdrukking,
anafoor, creatieve
metafoor, zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling)
4x een deuk
2x verhaal brokkelt af

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

memo met daarin de
verkenning van de
juridische basis voor
een oorlog’
‘Deze memo spreekt
zelfs over een reële
dreiging’
‘Zeker de
Amerikanen willen
geen blauwtje lopen’
‘Het verhaal van de
massavernietigingsw
apens brokkelt af’
‘De Nederlandse
MIVD, blijkt nu,
plaatste grote
vraagtekens bij de
claim van de VS dat
Irak een grote
bedreiging was’
‘Zij plaatsten en
plaatsen allemaal
kanttekeningen’
‘Ook het verhaal van
de resoluties brokkelt
af’
‘Nederland maakte
bij het steunen van
de oorlog in Irak de
aantekening dat het
niet om militaire
steun ging’
‘Een Britse bron
verklaart dat
Nederlandse
commando’s in maart
2003 betrokken zijn
geweest bij de
opening van het
tweede front in het
noorden van Irak’
‘De regering stelt dat
er geen eenheden
betrokken zijn, maar
mijn vraag is,
eenheid of niet: zijn
militairen, onder
welke vlag dan ook,
betrokken geweest
bij de
voorbereidingen van
de oorlog met Irak?’
‘Minister-president, in
de Eerste Kamer
begon u gisteren te
glijden’
‘De kamer tast in het

1 (combinatie

53

Tegenstellingen

-

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

duister totdat de
regering het licht aan
doet’
‘Zo doet men dat in
een democratie,
maar blijkbaar niet in
de onze’
‘Wij weten inmiddels
echter dat er een
zeer omvangrijk
verzoek om militaire
steun lag, en detail:
precisiewapens, een
gemechaniseerd
bataljon,
mijnenvegers. ‘
‘Maar dat verandert’
‘Waarom is deze
operatie nu opeens
geheim, terwijl er
toen journalisten aan
boord werden
gevraagd?’
‘De regering stelt dat
er geen eenheden
betrokken zijn, maar
mijn vraag is,
eenheid of niet: zijn
militairen, onder
welke vlag dan ook,
betrokken geweest
bij de
voorbereidingen van
de oorlog met Irak?’
‘De heer Wijffels zei
op deze plek dat er
naar zijn weten geen
afspraken waren over
het blokkeren van
een onderzoek, maar
die blijken toch te
bestaan’

versteende
metafoor/uitdrukking)
4

2 (combinatie zelfst
nw/bijv nw, drieslag,
versteende
metafoor/uitdrukking)

2

3(combinatie
tegenstelling,
drieslag, zelfst
nw/bijv nw)

-

-

-

‘Wij weten inmiddels
echter dat er een
zeer omvangrijk
verzoek om militaire
steun lag, en detail:
precisiewapens, een
gemechaniseerd
bataljon,
mijnenvegers. ‘
‘De Nederlandse
MIVD, blijkt nu,
plaatste grote

54

-

-

vraagtekens bij de
claim van de VS dat
Irak een grote
bedreiging was’ (2x)
‘D66 vraagt hier en
vandaag niet om
gevoelige intelligence
met ons te delen’
‘Rond Irak heerst een
permanente
crisissfeer’

Het is

Debat: Kabinetsstandpunt Irak, 4 april 2007 (Parlando: 12-04-07, nr. 57, pag. 32123230)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Parallellisme

-

Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie
Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

-

‘Is er geen enkel
commando, geen enkele
militair, geen enkele F16 of geen enkel fregat
actief geweest?’
‘Hoe lang zal de PvdAfractie dan blijven
zeggen dat zij correct is
geïnformeerd? Hoe lang
zal zij nog gebonden zijn
aan het
regeerakkoord?´
‘Is er geen enkel
commando, geen enkele
militair, geen enkele F16 of geen enkel fregat
actief geweest?’

‘Pas zeer recent heeft
minister Bos kunnen en
durven erkennen –
daarvoor zijn wij hem
zeer erkentelijk – dat
Nederland aan de
verkeerde kant van de
geschiedenis stond’

Aantal
zuiver
1

Aantal
combinatie
1 (parallellisme)

1 (anafoor)

1 (creatieve
metafoor)

55

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling

-

Vergelijking

-

Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Dit liet jaren en jaren
op zich wachten’

1

‘Oorlogen hebben
vrijwel altijd tot
onderzoek geleid, zij het
dat deze onderzoeken
zelden met
enthousiasme werden
ontvangen door de
zittende regering’
‘Het ging mank, maar
het kwam er’
‘Ik verwijs ook naar het
onderzoek naar
Srebrenica waarbij de
regering jaren dwars
lag’
‘De regering heeft altijd
gesteld dat niet-naleving
van de resoluties de
grond was voor het
verlenen van politieke
steun en niet het al dan
niet aanwezig zijn van
massavernietiging’
‘Nadat Engeland en
Amerika geleidelijk zijn
gaan schuiven en
hebben moeten
erkennen dat Powell in
zijn eerste presentaties
wat minder overtuigend
was dan men aannam,
is het argument van de
resoluties steeds
prominenter naar voren
gekomen’
‘En dat zullen ze blijven
doen, daar kan men
vergif op innemen’
‘Dat is interessant, want
de VVD-fractie neemt op
dit moment een
dynamischer positie in
dan de PvdA-fractie’
‘Waar gaat de PvdAfractie zich dan achter
verschuilen?’

8

6 (tegenstelling,
andere
uitdrukking)

56

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

-

-

‘Geschiedenis haalt je
altijd in’
‘Vorige kabinetten
hebben onderzoeken
naar Srebrenica zeven
jaar weten tegen te
houden, maar zij
werden uiteindelijk
ingehaald’
‘Regeren is niet alleen
vooruitkijken; het is ook
achteromzien, zeker als
het gaat om iets
ernstigs als
oorlogsvoering’
‘Sta een onderzoek toe,
want het beschermt het
kabinet tegen het
telkens naar boven
komen van ongewenste
informatie die het
kabinet in problemen zal
brengen en die afleidt
van het uitvoeren van
het
regeringsprogramma’
‘Pas zeer recent heeft
minister Bot kunnen en
durven erkennen –
daarvoor zijn wij hem
zeer erkentelijk – dat
Nederland aan de
verkeerde kant van de
geschiedenis stond’
‘Oorlog, militair of
politiek gesteund, slaat
altijd een wond in de
samenleving. Het is
bekend wat er gebeurt
met wonden die je niet
verzorgt: die gaan
etteren’
‘(De heer Van Baalen
verwijt mij bijvoorbeeld
stenen op te willen tillen
waar alleen maar zand
onder zou liggen. Dat
verwijt kan ik ook
omkeren.) De heer Van
Baalen stampt de
stenen nog eens flink
aan in de hoop dat er
geen enge beestjes
onder tevoorschijn
kruipen’
‘Ben je niet bereid
achterom te zien, dan

2

2 (prijzen,
tegenstelling,
zelfst nw/bijv
nw)

57

Tegenstellingen

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

loop je het grote risico
dat langzaam maar
zeker ook je zicht naar
voren beklemd raakt’
‘Het ging mank, maar
het kwam er’
‘Maar het onderzoek
kwam er en dat leiddedat weten wij allemaaltot het aftreden van de
toenmalige paarse
regering’
(‘In het grote debat in
maart 2003 zei de
premier dat de
aanwezigheid van
massavernietigingswape
ns was aangetoond.)
Maar wat zie je dan?’
‘Vorige kabinetten
hebben onderzoeken
naar Srebrenica zeven
jaar weten tegen te
houden, maar zij
werden uiteindelijk
ingehaald’
‘Ben je niet bereid
achterom te zien, dan
loop je het grote risico
dat langzaam maar
zeker ook je zicht naar
voren beklemd raakt’
‘Nu zegt de SP dat dit
geen reden meer is voor
onderzoek. Mijn fractie
wenst dat te bestrijden’
‘Ik vind het nogal
zorgwekkend dat de
PvdA niet alleen haar
positie heeft ingeleverd
– onduidelijk om welke
redenen- maar ook haar
nieuwsgierigheid’
‘Er ligt een aantal
vragen op tafel die ons
door scherpzinnige
onderzoeksjournalisten
zijn aangereikt’
‘Als je de stukken
terugleest – ik heb dat
zeer nauwkeurig gedaan
– dan zie je gedurende
heel 2002 en begin
2003 de aanwezigheid
van
massavernietigingswape
ns het doorslaggevende

2

3(versteende
metaf, creatieve
metaf, zelfst
nw/bijv nw)

2

3

3 (andere
combinatie zelfst
nw/bijv nw,
creatieve metaf,
tegenstelling)

58

-

-

-

Het is

-

argument is’
‘In het grote debat in
maart 2003 zei de
premier dat de
aanwezigheid van
massavernietigingswape
ns was aangetoond’
‘Ik heb mij zeer
verbaasd over het
gebrek aan
nieuwsgierigheid, het
gebrek aan lust tot
waarheidsvinding bij de
verschillende partijen’
(2x)
‘Ben je niet bereid
achterom te zien, dan
loop je het grote risico
dat langzaam maar
zeker ook je zicht naar
voren beklemd raakt’
‘Regeren is niet alleen
vooruitkijken; het is ook
achteromzien, zeker als
het gaat om iets
ernstigs als
oorlogsvoering’

1 (versteende
metaf)

Debat: Kabinetsstandpunt Irak, 4 april 2007 (Parlando: 12-04-07, nr. 57, pag. 32123230)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

Vorm

-

Aantal
zuiver

‘Ik noem in dit verband
Irak, de politieke
stabiliteit in het
Midden-Oosten, Iran,
enzovoorts’

Aantal
combinatie

1

-

-

‘Je mag het bijna niet
zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is
iets om trots op te

1 (tegenstelling,
vaste uitdrukking,
expliciete mening)

59

zijn: het verlenen van
steun aan een
belangrijke
bondgenoot als de VS
was en is, wat mij
betreft, nog steeds
geen schande, maar
juist op zijn plaats’
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

‘Ik zei het al: de
aanval op Irak in 2003
was terecht. Saddam
Hoessein lapte
gedurende twaalf jaar
talloze VN-resoluties
aan zijn laars en heeft
de internationale
gemeenschap er nooit
van kunnen en willen
overtuigen dat hij zijn
pogingen tot het
verkrijgen van
massavernietigingswap
ens had opgegeven’
‘Ook op dat moment
waren
wapeninstructeurs niet
in staat om vast te
stellen dat Saddam
Hoessein volledig aan
zijn
ontwapeningsverplichti
ngen voldeed of bereid
was, daaraan te
voldoen’
‘Wij weten allemaal dat
er in twee eerdere
resoluties van het
begin van de jaren
negentig, 678 en 687,
ook sprake was van
“all necessary means”,
hetgeen erop neerkomt
dat in 2003 militair
optreden geoorloofd
was’
‘Je mag het bijna niet
zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is

9

11(tegenstelling,
prijzen, expliciete
mening, andere
vaste uitdrukking,
zelfst/bijv nw, het
is)

60

-

-

-

-

-

-

-

-

iets om trots op te
zijn: het verlenen van
steun aan een
belangrijke
bondgenoot als de VS
was en is, wat mij
betreft, nog steeds
geen schande, maar
juist op zijn plaats’
‘Wij moeten dus niet
vergeten dat de
werkelijke reden van
de Brits-Amerikaanse
aanval op Irak was dat
Saddam Hoessein de
internationale
rechtsorde eindeloos
tartte en de relevante
VN-revoluties naast
zich neerlegde’
‘De geloofwaardigheid
van de internationale
gemeenschap stond op
het spel’
‘In 2003 was de maat
vol en was ingrijpen
gelegitimeerd’
‘Mijn fractie ziet geen
enkele aanleiding om
te twijfelen aan de
kabinetsmededelingen
over de aanloop naar
de oorlog tegen Irak’
‘Los van mijn politieke
oordeel dat dit wel had
kunnen gebeuren, is
daarmee wat mij
betreft de kous af’
‘Het kabinet heeft dit
de Kamer
medegedeeld en het
tegendeel is niet
gebleken, dus wij
hebben het kabinet op
dit vlak te volgen’
‘Dat is volgens mij een
juiste manier van
handelen van het
kabinet, van het vorige
kabinet wel te
verstaan’
‘Het is goed om op zijn
tijd terug te kijken
naar het verleden, ook
voor politici, al is dit
natuurlijk de taak van
historici’

61

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

‘Mij lijkt dat wij het
eindeloze gewroet en,
staat u mij toe, soms
ook gezeur over dit
dossier in het verleden
achter ons moeten
laten’
‘Het zou mij een lief
ding waard zijn als wij
ophielden met
terugkijken.’
‘Laten wij vooruit
kijken’
‘Laten wij hier
voorrang aan verlenen
en dit dossier voor
eens en altijd sluiten’
‘Je mag het bijna niet
zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is
iets om trots op te
zijn: het verlenen van
steun aan een
belangrijke
bondgenoot als de VS
was en is, wat mij
betreft, nog steeds
geen schande, maar
juist op zijn plaats’
(2x)
‘Ik moet hier meteen
bij zeggen dat ik niet
altijd zo loyaal aan dit
kabinet zal zijn, maar
vandaag ben ik dat
wel’
‘Ik doel op de naar
mijn mening toch wat
slappe keuze om de
Amerikaans-Britse
actie tegen Irak alleen
politiek te steunen en
niet militair’
‘Je mag het bijna niet
zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is
iets om trots op te
zijn: het verlenen van
steun aan een
belangrijke
bondgenoot als de VS
was en is, wat mij
betreft, nog steeds
geen schande, maar
juist op zijn plaats’
Los van mijn politieke

1

2 (combinatie
andere
tegenstelling, vaste
uitdrukking,
prijzen, expliciete
mening)

4

4(zelfst nw / bijv
nw, prijzen,
tegenstelling,
versteende
metaf/uitdrukking,)

62

-

-

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

oordeel dat dit wel had
kunnen gebeuren, is
daarmee wat mij
betreft de kous af’
‘Collega Van Baalen
noemt het een kwestie
van vertrouwen. Dat
vind ik ook’
‘Dat is volgens mij een
juiste manier van
handelen van het
kabinet, van het vorige
kabinet wel te
verstaan’
‘Ik ga niet in op alle
mogelijke verwijten die
men in verschillende
radio-en
televisieprogramma’s
heeft gemaakt door
selectief memoranda
en noem maar op aan
te halen, want die zijn
mijns inziens
voldoende weerlegd in
de brief van afgelopen
maandag’
‘Mij lijkt dat wij het
eindeloze gewroet en,
staat u mij toe, soms
ook gezeur over dit
dossier in het verleden
achter ons moeten
laten’
‘Dat lijkt mijn fractie
een stuk zinvoller’
‘Ik doel op de naar
mijn mening toch wat
slappe keuze om de
Amerikaans-Britse
actie tegen Irak alleen
politiek te steunen en
niet militair’
‘Wij weten het
allemaal: dat was een
slap compromis, omdat
er toen ook
coalitieonderhandeling
en werden gevoerd
tussen het CDA en de
PvdA’
‘Ik heb dat al in 2003
bekritiseerd als
woordvoerder
buitenland van de
VVD-fractie en ik doe
dat nu weer namens

2

6 (expliciete
mening, vaste
uitdrukking,
andere combinatie
zelfst nw/bijv nw)

63

-

-

-

-

Het is

-

-

de PVV, die natuurlijk
ook een veel betere
partij is’
Je mag het bijna niet
zeggen, maar ik zeg
het toch, want het is
iets om trots op te
zijn: het verlenen van
steun aan een
belangrijke
bondgenoot als de VS
was en is, wat mij
betreft, nog steeds
geen schande, maar
juist op zijn plaats’
‘Dat is volgens mij een
juiste manier van
handelen van het
kabinet, van het vorige
kabinet wel te
verstaan’
‘Mij lijkt dat wij het
eindeloze gewroet en,
staat u mij toe, soms
ook gezeur over dit
dossier in het verleden
achter ons moeten
laten’
‘Er zijn genoeg
serieuze zaken om
meer aandacht aan te
besteden’
‘Het is al erg genoeg
dat wij dit debat
hebben’
‘Het is goed om op zijn
tijd terug te kijken
naar het verleden, ook
voor politici, al is dit
natuurlijk de taak van
historici’

1

1 (vaste
uitdrukking)

Debat: Beleidsprogramma 2007-2011, 19 juni 2007 (Parlando: 28-06-07, nr. 82, pag.
4376 – 4415)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Dat betekent een
arbeidsmarkt die
daarvoor ook de
ruimte geeft, een
arbeidsmarkt met
ruimte voor
uitzendwerk in

Aantal combinatie
1 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling,
versteende
metafoor/uitdrukking)

64

plaats van de
bureaucratische
molochen als UWV
en CWI. Dat
betekent een
arbeidsmarkt waarin
het voor werkgevers
aantrekkelijk is om
mensen aan te
nemen qua
regelgeving en qua
kosten, maar waarin
het ook aantrekkelijk
is om te gaan
werken en carrière
te maken’
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

-

-

Climax
Drieslag

-

‘Het grotere geheel
is toekomstvisie, is
klimaat en energie,
is wonen en werken
voor een volgende
generatie’
‘Ik kan er niets aan
doen, maar ik zie
het beleidsplan toch
te veel als het
collegeprogramma
van een middelgrote
stad, van een paar
niet
onverdienstelijke
wethouders: bijstand
in natura, wat in
steden al jaren
gebeurt, een heus
100.000 fietsenplan
en, lees ik op pagina
36, stimulering van
streekproducten’
‘Ik maak mij wel
zorgen omdat ik niet
weet of er voldoende
geld is voor de
zaken waar het
werkelijk om gaat:
leraren, een
opleiding, een salaris
en uitvalbestrijding’

3(zelfst nw/bijv nw,
vergelijking,
tegenstelling)

‘Het kabinet van de
Haagse hopjes, de
Zeeuwse babbelaars
en een

3 (ironie/cynisme,
tegenstelling,
versteende
metafoor/uitdrukking)

65

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

-

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking

Wilhelminapepermun
tje voor de zondag!’
‘Bouw af, top af,
maak een nieuwe
mix, maar doe iets!’
‘Nu blijven vrouwen,
nieuwkomers en
lager opgeleiden
immers aan de kant
staan’
‘Het kabinet van de
Haagse hopjes, de
Zeeuwse babbelaars
en een
Wilhelminapepermun
tje voor de zondag!’

1 (drieslag)

‘Behalve de
investeringen in
onderwijs, waarvoor
nogmaals onze
complimenten, doet
het kabinet te weinig
om de economie
structureel gezond
te maken’
‘Ik heb het kabinet
al gecomplimenteerd
met het feit dat er
meer geld naar
onderwijs gaat. Het
is mogelijk om te
twisten over de
vraag of het iets
meer moest zijn,
maar ik tel mijn
knopen’

2 (creatieve
metafoor,
tegenstelling,
versteende
metafoor/uitdrukking)

‘Ik kan er niets aan
doen, maar ik zie
het beleidsplan toch
te veel als het
collegeprogramma
van een middelgrote
stad, van een paar
niet
onverdienstelijke
wethouders: bijstand

1 (opsomming,
tegenstelling, zelfst
nw/bijv nw)

-

-

66

Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

in natura, wat in
steden al jaren
gebeurt, een heus
100.000 fietsenplan
en, lees ik op pagina
36, stimulering van
streekproducten’
‘Natuurlijk, de wijk
staat centraal in het
leven van veel
mensen, maar de
wereld houdt niet op
bij de wijk’
‘Daarin beschreef hij
hoe de visie van de
mensen op de
wereld en de plaats
daarin in de kosmos
steeds van
perspectief is
verschoven’
‘Wie moet ik nu
afrekenen op dit
soort beleid?
‘De Aziatische
economieën zullen
zich weinig aan onze
wijkaanpak gelegen
laten liggen’
‘De arbeidsmarkt
maakt nog steeds
niet de sprong van
baanzekerheid naar
werkzekerheid’
‘Het kabinet laat de
grote thema’s liggen
en verzandt in klein
lief en leed’ (3x)
‘Luisteren naar de
mensen is goed,
maar je kunt niet
iedereen te vriend
houden’
‘Zichtbaar zijn voor
de mensen is goed,
maar verdelende
rechtvaardigheid of
– erger nog- verdeel
en heers uit angst
voor de angstige
kiezer, leidt tot veel
leuke, prettige
dingen voor de
mensen, maar de
echte keuzes worden
ontlopen’
‘Het kabinet leidt

9

22 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling,
creatieve metafoor,
het is, drieslag,
anafoor, prijzen)

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aan overspannen
maakbaarheidswaan
door te denken dat
het probleem is
opgelost, als je maar
zoveel mogelijk
overal een envelop
voor opentrekt’
‘Het blijft pamperen
en nathouden’
‘Voor ons staat het
als een paal boven
water: langer
doorwerken is
noodzakelijk’
‘Het is noodzakelijk
omdat de kosten
voor onze
gezondheidszorg de
komende jaren de
pan uit gieren’
‘U kunt toch niet
zeggen: na ons de
zondvloed?’
‘Wij zullen op den
duur af moeten van
subsidies op de
woningmarkt’
‘Gebrek aan
betaalbare
starterswoningen,
torenhoge
huurhuizenprijzen en
een krappe
huurmarkt zorgen
ervoor dat starters
geen kans maken op
de woningmarkt’
‘Wij hebben hier de
wijsheid niet in
pacht, maar wij
willen hier wel onze
nek uitsteken’
‘Bouw af, top af,
maak een nieuwe
mix, maar doe iets!’
‘Nederland is nog
niet af’
‘Als het een nieuw
soort Melkertbanen
is, ligt de frustratie
alweer op de loer’
‘Voor mij was het
niet nodig geweest
om het met zoveel
poeha te doen, maar
ik ben tevreden als

68

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

-

-

die top het
ontslagrecht
moderniseert’
‘Nu blijven vrouwen,
nieuwkomers en
lager opgeleiden
immers aan de kant
staan’
‘James Heckman
sprak tijdens een
bijeenkomst waar
ook Wouter Bos een
sociaalliberaal
hervormingsgeluid
liet horen’
‘Ik heb het kabinet
al gecomplimenteerd
met het feit dat er
meer geld naar
onderwijs gaat.’Het
is mogelijk om te
twisten over de
vraag of het iets
meer moest zijn,
maar ik tel mijn
knopen’
‘Ik verlang overigens
al bijna terug naar
een echte
staatsecretaris voor
cultuur: wat komt
kunst en cultuur er
bekaaid vanaf!’
‘Voor jongeren die
een woning zoeken,
blijft de
woningmarkt een
fossiel uit de vorige
eeuw’
‘Het komt met zes
pijlers, voorzien van
lief-en leedpotten’
‘Het kabinet leidt
aan overspannen
maakbaarheidswaan
door te denken dat
het probleem is
opgelost, als je maar
zoveel mogelijk
overal een envelop
voor opentrekt’
‘Behalve de
investeringen in
onderwijs, waarvoor
nogmaals onze
complimenten, doet
het kabinet te weinig

3

2 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
compliment)

69

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

om de economie
structureel gezond
te maken’
‘Is het kabinet
bereid om het
envelopje in dit
debat alvast voor
ons te openen?
‘Natuurlijk, de wijk
staat centraal in het
leven van veel
mensen, maar de
wereld houdt niet op
bij de wijk’
‘Daarmee wil ik
zeggen dat een visie
vanuit wijken nuttig
is, maar dat je ook
het grotere geheel
moet willen zien’
‘Ik kan er niets aan
doen, maar ik zie
het beleidsplan toch
te veel als het
collegeprogramma
van een middelgrote
stad, van een paar
niet
onverdienstelijke
wethouders: bijstand
in natura, wat in
steden al jaren
gebeurt, een heus
100.000 fietsenplan
en, lees ik op pagina
36, stimulering van
streekproducten’
‘Luisteren naar de
mensen is goed,
maar je kunt niet
iedereen te vriend
houden’
‘Zichtbaar zijn voor
de mensen is goed,
maar verdelende
rechtvaardigheid of
– erger nog- verdeel
en heers uit angst
voor de angstige
kiezer, leidt tot veel
leuke, prettige
dingen voor de
mensen, maar de
echte keuzes worden
ontlopen’ (2x)
‘Met dit beleid wordt
het er niet slechter

2

15 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
vergelijking,
opsomming, zelfst
nw/bijv nw, drieslag,
anafoor, prijzen)

70

-

-

-

-

-

-

-

-

op, maar zeker ook
niet beter’
‘Minister-president,
uw tweede kabinet
had zo’n gedurfde
hervormingsagenda,
toen met de
economie tegen en
toch ambitieus’
‘Wij hebben hier de
wijsheid niet in
pacht, maar wij
willen hier wel onze
nek uitsteken’
‘Bouw af, top af,
maak een nieuwe
mix, maar doe iets!’
Dat betekent een
arbeidsmarkt waarin
het voor werkgevers
aantrekkelijk is om
mensen aan te
nemen qua
regelgeving en qua
kosten, maar waarin
het ook aantrekkelijk
is om te gaan
werken en carrière
te maken’
‘Het klinkt leuk als
het kabinet spreekt
over 200.000 banen,
maar het moeten
wel echte banen zijn
in plaats van
kunstbanen’
‘Voor mij was het
niet nodig geweest
om het met zoveel
poeha te doen, maar
ik ben tevreden als
die top het
ontslagrecht
moderniseert’
‘Ik heb het kabinet
al gecomplimenteerd
met het feit dat er
meer geld naar
onderwijs gaat.’Het
is mogelijk om te
twisten over de
vraag of het iets
meer moest zijn,
maar ik tel mijn
knopen’
‘Dat betekent een
arbeidsmarkt die

71

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

daarvoor ook de
ruimte geeft, een
arbeidsmarkt met
ruimte voor
uitzendwerk in
plaats van de
bureaucratische
molochen als UWV
en CWI’
‘Daarvoor is
lastenverlichting in
plaats van
lastenverzwaring
nodig’
‘Het klinkt leuk als
het kabinet spreekt
over 200.000 banen,
maar het moeten
wel echte banen zijn
in plaats van
kunstbanen’
‘D66 wil een
economie die zelf
banen creëert’
‘Natuurlijk, de wijk
staat centraal in het
leven van veel
mensen, maar de
wereld houdt niet op
bij de wijk’
‘In de jaren negentig
schreef de
Amerikaanse
astronoom Carl
Sagan zijn beroemde
boek “Pale blue dot”
‘Daarmee wil ik
zeggen dat een visie
vanuit wijken nuttig
is, maar dat je ook
het grotere geheel
moet willen zien’
‘Het grotere geheel
is toekomstvisie, is
klimaat en energie,
is wonen en werken
voor een volgende
generatie’
‘Ik kan er niets aan
doen, maar ik zie
het beleidsplan toch
te veel als het
collegeprogramma
van een middelgrote
stad, van een paar
niet

1

8

23(versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling,
opsomming,
tegenstelling,
vergelijking, ander
zelfst nw/bijv nw,
anafoor)

72

-

-

-

-

-

-

-

-

onverdienstelijke
wethouders: bijstand
in natura, wat in
steden al jaren
gebeurt, een heus
100.000 fietsenplan
en, lees ik op pagina
36, stimulering van
streekproducten’
(3x)
‘De vergrijzing wordt
met ongewijzigd
beleid onbetaalbaar
voor de volgende
generatie.’
‘Het kabinet laat de
grote thema’s liggen
en verzandt in klein
lief en leed’ (2x)
‘Zichtbaar zijn voor
de mensen is goed,
maar verdelende
rechtvaardigheid of
– erger nog- verdeel
en heers uit angst
voor de angstige
kiezer, leidt tot veel
leuke, prettige
dingen voor de
mensen, maar de
echte keuzes worden
ontlopen’ (4x)
‘Het kabinet leidt
aan overspannen
maakbaarheidswaan
door te denken dat
het probleem is
opgelost, als je maar
zoveel mogelijk
overal een envelop
voor opentrekt’
‘Economische
voorspoed is juist
het moment om te
hervormen’
‘Minister-president,
uw tweede kabinet
had zo’n gedurfde
hervormingsagenda,
toen met de
economie tegen en
toch ambitieus’
‘De volgende
generatie betaalt
dadelijk de lasten,
de hogere premies’
‘Waar is de beloofde

73

-

-

-

-

-

-

-

-

uitwerking, zo vraag
ik de ministerpresident’
‘Gebrek aan
betaalbare
starterswoningen,
torenhoge
huurhuizenprijzen en
een krappe
huurmarkt zorgen
ervoor dat starters
geen kans maken op
de woningmarkt’
(3x)
‘Dat betekent een
arbeidsmarkt die
daarvoor ook de
ruimte geeft, een
arbeidsmarkt met
ruimte voor
uitzendwerk in
plaats van de
bureaucratische
molochen als UWV
en CWI’
‘Iedereen met een
beetje basaal begrip
van economie – en
dat heb ik ook – kan
vertellen dat dit
laatste slecht is voor
de economie’
‘Ik heb overigens
sowieso weinig
vertrouwen in
gesubsidieerde
arbeid’
‘In het gunstigste
geval leidt die tot
herverdeling van
werk’
‘Het klinkt leuk als
het kabinet spreekt
over 200.000 banen,
maar het moeten
wel echte banen zijn
in plaats van
kunstbanen’
‘Als het een nieuw
soort Melkertbanen
is, ligt de frustratie
alweer op de loer’
‘Wij creëren nieuwe
outsiders’
‘James Heckman
sprak tijdens een
bijeenkomst waar

74

-

-

Het is

-

ook Wouter Bos een
sociaalliberaal
hervormingsgeluid
liet horen’
‘Ik maak mij wel
zorgen omdat ik niet
weet of er voldoende
geld is voor de
zaken waar het
werkelijk om gaat:
leraren, een
opleiding, een salaris
en uitvalbestrijding’
‘Ik verlang overigens
al bijna terug naar
een echte
staatsecretaris voor
cultuur: wat komt
kunst en cultuur er
bekaaid vanaf!’
‘Het is noodzakelijk
omdat de kosten
voor onze
gezondheidszorg de
komende jaren de
pan uit gieren’

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

Debat: Beleidsprogramma 2007-2011, 19 juni 2007 (Parlando: 28-06-07, nr. 82, pag.
4376 – 4415)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel

Vorm

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

Climax
Drieslag

-

Aantal
zuiver

‘Europa veroorzaakt
de dubbele
klimaatverandering
van Afrika, Azië en
Latijns-Amerika bij
elkaar, terwijl daar
tien keer zo veel
mensen wonen’
‘GroenLinks waardeert
de open houding, het
zoeken van een
dialoog met de
samenleving en de
zoektocht naar
draagvlak voor nog
onbekend beleid’

Aantal combinatie

1 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)

1

4 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)

75

-

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

-

-

‘Toegegeven: soms
was het een beetje
“Ministers On Ice”,
een beetje houterig,
stuntelend, maar
enthousiast en vol
goede bedoelingen’
‘Daarin bepalen smsverkiezingen wie het
mooist kan zingen of
het best kan dansen,
laten politici en
opiniemakers zich
nerveus maken door
opiniepeilingen en
besluiten marketeers
en reclamejongens
dat een verleidelijke
vorm geen inhoud
meer nodig heeft’
‘Politici moeten
luisteren, steun
zoeken en hun
populariteit op peil
houden’
‘Het verplicht ons ook
om ervoor te zorgen
dat er een nieuw,
ambitieus wereldwijd
CO2- verdrag komt
dat een maat stelt
aan het CO2- verbruik
per land’
‘Het beleidsplan – de
Jan-Petervariant op
de Linda – dat het
donderdag heeft
gepresenteerd, is
vooral vaag en
onbepaald’

‘De honderd dagenMark Rutte heeft het
al vaardig uitgelegdis daarnaast ook
verbonden met
Napoleon en zijn
Waterloo’

1

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

-

76

Herhaling
Vergelijking

-

Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

‘Het beleidsplan dat
voorligt is (sic)
geslaagd als een
interactief
stageverslag waarin
zo veel mogelijk
mensen aan het
woord komen, maar
het is mislukt als een
regeringsdocument
waarin een
toekomstvisie leidt tot
scherpe politieke
keuzes en als een
oncontroleerbare
budgettaire
verantwoording’
‘GroenLinks waardeert
de open houding, het
zoeken van een
dialoog met de
samenleving en de
zoektocht naar
draagvlak voor nog
onbekend beleid’
‘Mijn fractie vindt dat
de macht daardoor
een stuk minder
arrogant oogt’
‘Zij vindt dat een
verademing’
‘De 100-dagenpolitiek
is onlosmakelijk
verbonden met
president Roosevelt,
die in 1933 na
honderd dagen zijn
New Deal
presenteerde, vijftien
wetten waarmee hij
de Amerikaanse
samenleving uit het
slop van de grote
depressie haalde’
‘Ik veronderstel dat
menig minister tijdens
een busreis zal
hebben gefantaseerd
over een vergelijkbare
vliegende start’
‘De honderd dagenMark Rutte heeft het
al vaardig uitgelegdis daarnaast ook
verbonden met
Napoleon en zijn

1 (zelfst nw, bijv nw,
tegenstelling)

8

17(drieslag, zelfst
nw/bijv nw, expliciete
mening, compliment,
tegenstelling,
vergelijking, creatieve
metafoor)

77

-

-

-

-

-

-

-

-

Waterloo’
‘Het kabinet
presenteert na
honderd dagen geen
New Deal, maar het
strandt ook niet bij
Waterloo’
‘Politici moeten
vooral keuzes maken;
onafhankelijke
keuzes, die tegen de
haren in strijken van
mensen die
deelbelangen
vertegenwoordigen’
‘Het beleidsplan dat
voorligt is (sic)
geslaagd als een
interactief
stageverslag waarin
zo veel mogelijk
mensen aan het
woord komen, maar
het is mislukt als een
regeringsdocument
waarin een
toekomstvisie leidt tot
scherpe politieke
keuzes en als een
oncontroleerbare
budgettaire
verantwoording’
‘Die krijgen zij niet
door de grote
problemen te
verzwijgen maar
doordat politici
rechtvaardige
oplossingen
aandragen voor die
grote problemen’
‘De gespannen
woningmarkt vereist
beperking van de
hypotheekrenteaftrek’
‘Ik verwacht van onze
regering dat zij de
grote problemen ter
hand neemt’
‘Dan mag de regering
wat mij betreft de
losse zeden op een
Urbanfeest wel aan
anderen overlaten’
‘Dan dreigt de
voedselproductie
ineen te storten’

78

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Hoe draait een
economie door die
voor 90% afhankelijk
is van landbouw?’
‘Klimaatbeleid is, met
andere woorden, niet
alleen nodig om de
aarde te redden’
‘Het
incasseringsvermogen
van de aarde is eindig
en onze vervuiling
gaat direct ten koste
van de leefruimte en
de vrijheid van
mensen elders’
‘Het verplicht ons ook
om ervoor te zorgen
dat er een nieuw,
ambitieus wereldwijd
CO2- verdrag komt
dat een maat stelt
aan het CO2- verbruik
per land’
‘GroenLinks heeft het
kabinet steeds volop
gesteund in zijn
groene ambities,
maar inmiddels
beginnen wij te
denken dat wij te
maken hebben met
een huisman die wel
met zijn planten
praat, maar ze
vergeet water te
geven’
‘De asfaltmachine
draait op volle toeren’
‘De vergroening van
de belastingen is even
schamel als in
voorgaande jaren’
‘Wij hebben tien
noodzakelijke
maatregelen
geformuleerd,
variërend van
vergroening van de
belastingen met 5
mld. tot de aanleg
van een groot
windmolenpark in de
Noordzee’
‘In ons alternatieve
beleidsplan, dat het
kabinet ook in zijn

79

-

Creatieve metafoor

-

-

-

-

Tegenstellingen

-

-

-

bezit heeft, hebben
wij de
milieuparagrafen van
het kabinet stevig
verbouwd’
‘Ik hoop dat het
kabinet daarmee zijn
voordeel doet’
‘Wat zal u opgetogen
zijn dat u na honderd
dagen snuffelstage
weer in het parlement
mag zijn!’
‘De werkwijze van het
kabinet heeft de
afgelopen maanden
school gemaakt’
‘De onverbiddelijke
vraag na elke
snuffelstage is
natuurlijk wel: wat
gaat u met al die
maatschappelijke
inzichten doen?’
‘GroenLinks heeft het
kabinet steeds volop
gesteund in zijn
groene ambities,
maar inmiddels
beginnen wij te
denken dat wij te
maken hebben met
een huisman die wel
met zijn planten
praat, maar ze
vergeet water te
geven’
‘Toegegeven: soms
was het een beetje
“Ministers On Ice”,
een beetje houterig,
stuntelend, maar
enthousiast en vol
goede bedoelingen’
‘Het kabinet
presenteert na
honderd dagen geen
New Deal, maar het
strandt ook niet bij
Waterloo’
‘Het beleidsplan dat
voorligt is (sic)
geslaagd als een
interactief
stageverslag waarin
zo veel mogelijk
mensen aan het

2

2(zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling)

2

7(drieslag, zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
vergelijking,
opsomming, creatieve
metafoor)

80

-

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

woord komen, maar
het is mislukt als een
regeringsdocument
waarin een
toekomstvisie leidt tot
scherpe politieke
keuzes en als een
oncontroleerbare
budgettaire
verantwoording’
‘Die krijgen zij niet
door de grote
problemen te
verzwijgen maar
doordat politici
rechtvaardige
oplossingen
aandragen voor die
grote problemen’
‘Europa veroorzaakt
de dubbele
klimaatverandering
van Afrika, Azië en
Latijns-Amerika bij
elkaar, terwijl daar
tien keer zo veel
mensen wonen’
‘De rijkste landen
waaronder Nederland,
vervuilen het meest
maar lijden het minst
onder de
klimaatverandering’
‘Maar onze
verantwoordelijkheid
begint thuis’
‘GroenLinks heeft het
kabinet steeds volop
gesteund in zijn
groene ambities,
maar inmiddels
beginnen wij te
denken dat wij te
maken hebben met
een huisman die wel
met zijn planten
praat, maar ze
vergeet water te
geven’ (2x)
‘Mijn fractie vindt dat
de macht daardoor
een stuk minder
arrogant oogt’
‘Daarmee vind ik het
ook een uitdrukking
van de cultuur waarin
wij leven’

1

3 (versteende
metafoor/uitdrukking)

81

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

‘Dan mag de regering
wat mij betreft de
losse zeden op een
Urbanfeest wel aan
anderen overlaten’
‘Ik hoop dat het
kabinet daarmee zijn
voordeel doet’
‘GroenLinks waardeert
de open houding, het
zoeken van een
dialoog met de
samenleving en de
zoektocht naar
draagvlak voor nog
onbekend beleid’ (2x)
‘Toegegeven: soms
was het een beetje
“Ministers On Ice”,
een beetje houterig,
stuntelend, maar
enthousiast en vol
goede bedoelingen’
‘De onverbiddelijke
vraag na elke
snuffelstage is
natuurlijk wel: wat
gaat u met al die
maatschappelijke
inzichten doen?’
‘De 100-dagenpolitiek
is onlosmakelijk
verbonden met
president Roosevelt,
die in 1933 na
honderd dagen zijn
New Deal
presenteerde, vijftien
wetten waarmee hij
de Amerikaanse
samenleving uit het
slop van de grote
depressie haalde’
‘Ik veronderstel dat
menig minister tijdens
een busreis zal
hebben gefantaseerd
over een vergelijkbare
vliegende start’
‘Daarin bepalen smsverkiezingen wie het
mooist kan zingen of
het best kan dansen,
laten politici en
opiniemakers zich
nerveus maken door
opiniepeilingen en

3

30(ander zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag,
tegenstelling,
creatieve metafoor,
drieslag, vergelijking,
opsomming)

82

-

-

-

-

-

-

-

besluiten marketeers
en reclamejongens
dat een verleidelijke
vorm geen inhoud
meer nodig heeft’
‘Politici moeten vooral
keuzes maken;
onafhankelijke
keuzes, die tegen de
haren in strijken van
mensen die
deelbelangen
vertegenwoordigen’
‘Het beleidsplan dat
voorligt is (sic)
geslaagd als een
interactief
stageverslag waarin
zo veel mogelijk
mensen aan het
woord komen, maar
het is mislukt als een
regeringsdocument
waarin een
toekomstvisie leidt tot
scherpe politieke
keuzes en als een
oncontroleerbare
budgettaire
verantwoording’ (3x)
‘Die krijgen zij niet
door de grote
problemen te
verzwijgen maar
doordat politici
rechtvaardige
oplossingen
aandragen voor die
grote problemen’ (3x)
‘De gespannen
woningmarkt vereist
beperking van de
hypotheekrenteaftrek’
‘Ik verwacht van onze
regering dat zij de
grote problemen ter
hand neemt’
‘Ik ga ervan uit dat
het kabinet – met
name de premier – na
honderd dagen stilte
het kabinet zal
trakteren op zijn
markante visie op
deze grotere
problemen’ (2x)
‘Wereldwijd

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

produceert Nederland
de meeste vervuiling
per vierkante
kilometer’
‘Europa veroorzaakt
de dubbele
klimaatverandering
van Afrika, Azië en
Latijns-Amerika bij
elkaar, terwijl daar
tien keer zo veel
mensen wonen’
‘De strijdende partijen
strijden ook om
schaarser wordende
landbouwgrond en
opdrogende
waterbronnen’ (2x)
‘Dat verplicht ons om
grote investeringen te
doen in duurzame
ontwikkelingssamenw
erking’ (2x)
‘Het kabinet maakt
hiermee een
bescheiden begin’
‘Het verplicht ons ook
om ervoor te zorgen
dat er een nieuw,
ambitieus wereldwijd
CO2- verdrag komt
dat een maat stelt
aan het CO2- verbruik
per land’
‘GroenLinks heeft het
kabinet steeds volop
gesteund in zijn
groene ambities,
maar inmiddels
beginnen wij te
denken dat wij te
maken hebben met
een huisman die wel
met zijn planten
praat, maar ze
vergeet water te
geven’
‘Het oude vervuilende
beleid wordt gewoon
doorgezet’
‘Er komen honderden
kilometers nieuwe
wegen’
‘Er komen nieuwe
vervuilende
kolencentrales en
voor duurzame

84

-

-

energie is nog minder
geld beschikbaar dan
onder het vorige
kabinet’(2x)
‘Inmiddels zijn alle
milieuorganisaties en
duizenden burgers
daarbij aangesloten’
‘Wij hebben tien
noodzakelijke
maatregelen
geformuleerd,
variërend van
vergroening van de
belastingen met 5
mld. tot de aanleg
van een groot
windmolenpark in de
Noordzee’ (2x)

Het is

Debat: Beleidsprogramma 2007-2011, 19 juni 2007 (Parlando: 28-06-07, nr. 82, pag.
4376 – 4415)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Parallellisme

-

-

Aantal
zuiver
‘Niets van zijn
vertrouwde wereld
was hetzelfde. Niets
was voor hem
herkenbaar’
‘Die drie punten zijn:
minder belastingen,
minder misdaad en
minder islam’
‘Die drie punten zijn:
minder belastingen,
minder misdaad en
minder islam’
‘Ook wordt er geld
verspild aan allerlei
vage
welzijnsprojecten
voor jongeren, vaak
probleemjongeren,
zoals een
vlindersafari naar
Marokko, een
strandvakantie naar
Tunesië, een
cultuurreis naar de
Kaapverdische
eilanden, een
zeiltocht naar

Aantal combinatie
2(zelfst nw, bijv nw,
parallellisme)

3 (drieslag,
opsomming,
versteende
metafoor/uitdrukking,
anafoor)

85

-

Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

-

-

-

Engeland en zo kan
ik nog wel even
doorgaan’
‘De PvdA wil zich
profileren als de
partij voor de
allochtonen en de
burger mag daarvoor
bloeden, mag
daarvoor betalen’

‘Onze steden en
dorpen zijn het
toneel van
multicultureel
geweld, eerwraak,
hoofddoekjes,
satellietschotels en
boerka’s’
‘Het kabinet heeft
geen oog voor de
gewone man en
vrouw die bijna
dagelijks worden
geconfronteerd met
verpaupering,
achteruitgang,
verloedering en
islamisering’
‘Wel worden er door
de heren Bos en
Balkenende miljarden
uitgegeven aan
hogere uitkeringen,
aan meer
ontwikkelingshulp,
aan extra geld voor
de publieke omroep
en ga zo maar door’
‘Ook wordt er geld
verspild aan allerlei
vage
welzijnsprojecten
voor jongeren, vaak
probleemjongeren,
zoals een
vlindersafari naar
Marokko, een
strandvakantie naar
Tunesië, een
cultuurreis naar de
Kaapverdische
eilanden, een
zeiltocht naar
Engeland en zo kan

6 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
parallellisme)

86

-

-

Climax
Drieslag

-

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

-

Het prijzen van iets of
iemand

ik nog wel even
doorgaan’
‘De belastingbetaler
mag zijn
portemonnee weer
trekken voor al dat
extra onderwijs, die
extra huizen, die
extra uitkeringen en
helaas ook die extra
misdaad die hiervan
het gevolg zijn’
De parkeertarieven
schieten omhoog, net
als de rioolrechten,
de hondenbelasting
en de afvalheffing’
‘Werd het zieke
Nederland beter en
waren er politici met
moed, lef en
daadkracht?’
‘Ik krijg de indruk
dat het een
blinddoek voor de
ogen had, dat het
een hoofddoek droeg
en oordoppen in de
oren had’
‘Het wil komen tot
een sterker, trotser
en veiliger land waar
het beter wonen,
werken en leven is’
(2x)
‘Die drie punten zijn:
minder belastingen,
minder misdaad en
minder islam’
‘Niet de Marokkanen,
maar dit kabinet
moet dringend naar
het Riagg’
‘(Dit kabinet ziet
misdadigers als
slachtoffers en wil ze
vooral knuffelen via
de hulpverlening.)
Het is blijkbaar de
geitenwollensokkens
ector die straks al die
krachtwijken moet
creëren’

1

4 (creatieve
metafoor, andere
drieslag,
parallellisme)

2 (tegenstelling,
creatieve metafoor)

-

87

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Hij werd wakker en
schrok zich rot’
‘Het onderwijs is
achteruit gehold’
‘Onze steden en
dorpen zijn het
toneel van
multicultureel
geweld, eerwraak,
hoofddoekjes,
satellietschotels en
boerka’s’
‘Misdaad explodeert
en Nederlanders
betalen zich blauw
aan belastingen en
premies’
‘Zal Nederland over
twintig jaar verder
achteruit zijn gehold,
of hebben wij
tussentijds gezegd:
“genoeg is
genoeg”?´
‘Zeven maanden na
de verkiezingen komt
het kabinet met drie
keer niks’
‘Het komt met een
klef boekje van
glimmend papier,
met veel gladde
foto’s en een pr-show
van jewelste om al
die “leegheid”te
verhullen’
‘Het kabinet heeft
geen oog voor de
gewone man en
vrouw die bijna
dagelijks worden
geconfronteerd met
verpaupering,
achteruitgang,
verloedering en
islamisering’
‘De kloof tussen de
burgers en de

12

19(opsomming,
andere versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
parallellisme)

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

politiek is met dit
beleidsprogramma
alleen maar groter
geworden’
‘Dit is een slecht
beleidsprogramma
van een nu al zwak
en naïef kabinet dat
ruikt naar verval en
ondergang’
‘Het regende niet
voor niets vorige
week donderdag,
toen het
beleidsprogramma in
het Catshuis werd
gepresenteerd’
‘Op drie punten
schreeuwt Nederland
om verandering’
‘De PVV-fractie
streeft in de eerste
plaats naar minder
belastingen’
‘Hard werkende
Nederlanders krijgen
niets cadeau’
‘Al die hardwerkende
Nederlanders
verdienen op de
eerste plaats
belastingverlaging’
‘Waar het kabinet
dus spreekt over een
lastenverlichting,
draait het de
bevolking een rad
voor ogen’
‘Graag krijg ik een
reactie van de
minister-president op
het schokkende
nieuws van het aan
de kant zetten van
een rechtse
columnist, die
weigerde zich nog
langer te laten
censureren, door het
ultralinkse
zwetsprogramma
Buitenhof’
‘Wij zijn de dorpsgek
van Europa’
‘Er is ook nog een
generaal pardon dat
bakken vol met geld

89

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

-

kost’
‘De belastingbetaler
mag zijn
portemonnee weer
trekken voor al dat
extra onderwijs, die
extra huizen, die
extra uitkeringen en
helaas ook die extra
misdaad die hiervan
het gevolg zijn’
‘De PvdA wil zich
profileren als de
partij voor de
allochtonen en de
burger mag daarvoor
bloeden, mag
daarvoor betalen’
‘De
onroerendezaakbelas
ting zal weer door
het dak gaan’
De parkeertarieven
schieten omhoog, net
als de rioolrechten,
de hondenbelasting
en de afvalheffing’
‘Je kunt het zo gek
niet verzinnen of de
gemeenten vinden
wel weer iets om de
burgers te laten
bloeden en het
kabinet doet daar
niets tegen, zoals het
kabinet niets deed
toen de PvdAburgemeester Cohen
behulpzaam was om
2 mln. weg te sluizen
naar de islamitische
organisatie Milli
Görüs’
‘Werd het zieke
Nederland beter en
waren er politici met
moed, lef en
daadkracht?’
‘Met dit kabinet
zullen de donkere
wolken boven
Nederland het blijven
winnen van de zon’
‘Dit kabinet ziet
misdadigers als
slachtoffers en wil ze
vooral knuffelen via

2

1 (drieslag)

90

Tegenstellingen

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

-

hulpverlening’
‘Maar dit kabinet
geeft per saldo geen
cent uit aan
lastenverlichting’
‘Het kabinet zegt de
lasten te verlichten,
maar in werkelijkheid
worden de lasten
verzwaard; ook het
CPB wijst daarop’
‘Niet de Marokkanen,
maar dit kabinet
moet dringend naar
het Riagg’
‘Dat is waar het wat
mij betreft om gaat’
‘Onlangs heb ik het
ongelooflijke bericht
gelezen dat een man
na ongeveer twintig
jaar uit een coma
ontwaakte’
‘Niets van zijn
vertrouwde wereld
was hetzelfde’
‘Was het kabinetBalkenende IV in
2007 in staat om een
antwoord te
formuleren op de
grote vragen van
deze tijd?’
‘Het komt met een
klef boekje van
glimmend papier,
met veel gladde
foto’s en een pr-show
van jewelste om al
die “leegheid”te
verhullen’ (3x)
‘Het kabinet heeft
geen oog voor de
gewone man en
vrouw die bijna
dagelijks worden
geconfronteerd met
verpaupering,
achteruitgang,
verloedering en
islamisering’
‘Dit is een slecht
beleidsprogramma
van een nu al zwak
en naïef kabinet dat
ruikt naar verval en

2

1 (beschimpen)

1

8

28 (anafoor, ander
zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
opsomming)

91

-

-

-

-

-

-

-

-

ondergang’ (2x)
‘Hard werkende
Nederlanders krijgen
niets cadeau’
‘Zij moeten hun
salaris voor een
groot gedeelte
besteden aan enorm
veel belastingen en
premies’ (2x)
‘Ook betalen zij mee
aan de huur of de
hypotheek van hun
woning en aan de
voortdurend
stijgende premies
voor de
ziektekostenverzeker
ing’
‘Al die hardwerkende
Nederlanders
verdienen op de
eerste plaats
belastingverlaging’
‘Wel worden er door
de heren Bos en
Balkenende miljarden
uitgegeven aan
hogere uitkeringen,
aan meer
ontwikkelingshulp,
aan extra geld voor
de publieke omroep
en ga zo maar door’
(3x)
‘Graag krijg ik een
reactie van de
minister-president op
het schokkende
nieuws van het aan
de kant zetten van
een rechtse
columnist, die
weigerde zich nog
langer te laten
censureren, door het
ultralinkse
zwetsprogramma
Buitenhof’ (3x)
‘Graag krijg ik een
reactie van het
kabinet, dat daar een
paar honderd miljoen
extra aan wil
besteden’
‘Ook wordt er geld
verspild aan allerlei

92

-

-

-

-

-

vage
welzijnsprojecten
voor jongeren, vaak
probleemjongeren,
zoals een
vlindersafari naar
Marokko, een
strandvakantie naar
Tunesië, een
cultuurreis naar de
Kaapverdische
eilanden, een
zeiltocht naar
Engeland en zo kan
ik nog wel even
doorgaan’
‘Een grotere zotheid
is nauwelijks
denkbaar’
‘Minstens 30.000
illegalen, onder wie
ook veroordeelde
criminelen, hebben
gelogen en bedrogen
en zullen de laatste
Nederlander uit de
oude wijken in de
grote steden
wegjagen’ (3x)
‘De belastingbetaler
mag zijn
portemonnee weer
trekken voor al dat
extra onderwijs, die
extra huizen, die
extra uitkeringen en
helaas ook die extra
misdaad die hiervan
het gevolg zijn’ (4x)
‘Ook bij de
gemeenten zijn er
wethouders die
bijzonder vaardig zijn
in het vinden van
steeds nieuwe
belastingverhogingen
’
‘Je kunt het zo gek
niet verzinnen of de
gemeenten vinden
wel weer iets om de
burgers te laten
bloeden en het
kabinet doet daar
niets tegen, zoals het
kabinet niets deed
toen de PvdA-

93

-

-

-

burgemeester Cohen
behulpzaam was om
2 mln. weg te sluizen
naar de islamitische
organisatie Milli
Görüs’
‘Serieuze bestraffing
bestaat niet in dit
land’
‘Criminelen worden
vaak vrijgesproken,
onlangs nog:
zwijgende Hell’s
Angels worden
beloond met
vrijspraak’
‘Zware criminelen
krijgen vaak alleen
een taakstraf en als
zij al de gevangenis
in moeten, is dat
vaak van schokkend
korte duur’ (2x)

Het is

Debat: Dynamiek in islamitisch activisme, 6 september 2007 (Parlando: 17-09-07, nr.
93, pag. 5260 – 5319)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

-

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof

-

Aantal
zuiver
‘Maar misschien toch
vooral ook naar
aanleiding van de
stroom van debatten en
debatjes en incidenten
rond de islam, rond
terrorisme en rond de
randverschijnselen van
integratie’
‘Eindelijk nuance,
eindelijk het grote
perspectief en de
langere adem die zo
broodnodig zijn’
‘Die bieden essentiële
ruimte voor
minderheden. Die
bieden individuen
maximale ruimte om te
geloven’

‘Ik ben de zoveelste die

Aantal
combinatie
3 (versteende
metafoor,
tegenstelling,
zelfst nw/bijv
nw)

1

94

Opsomming/enumeratie

-

Climax
Drieslag

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

premier aanspreekt’
‘Ik kies voor de lange
adem, evenals voor
gelijke kansen,
investeren in onderwijs,
een sterke economie
met stages en banen’

1 (uitdrukking,
zelfst nw/bijv
nw)

‘Het zoveelste
ongenuanceerde
provocatieve debatje
hier over boerka’s, de
Koran of de dubbele
nationaliteit wordt
uitvergroot en vol
onbegrip in het
buitenland gevolgd’
‘De fractie van D66 is
realistisch: problemen
moeten worden
benoemd, misstanden
dienen te worden
bestreden en het is
noodzakelijk om
wetsovertredingen te
bestraffen’
‘Tijd, plaats en afzender
zijn voor mij echter wel
steeds meer bepalend’

3 (zelfst nw/bijv
nw, het is,
tegenstelling)

-

-

-

-

-

‘Maar misschien toch
vooral ook naar
aanleiding van de
stroom van debatten en
debatjes en incidenten
rond de islam, rond
terrorisme en rond de
randverschijnselen van
integratie’
‘Het rapport analyseert,
maar geeft geen
hapklare oplossingen’
‘Het geeft wel

2

12 (anafoor,
tegenstelling,
zelfst nw/bijv
nw, het is,
opsomming)

95

-

-

-

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

aanknopingspunten en
het richt zich vooral op
de internationale
context’
‘Eindelijk nuance,
eindelijk het grote
perspectief en de
langere adem die zo
broodnodig zijn’
‘Opeens is daar minister
Ter Horst met 28 mln.
om radicalisering tegen
te gaan, zonder goede
analyse en zonder
doortimmerd plan’
‘En voordat je het weet,
is het weggegooid geld’
‘Als Wilders een absurd
tegenstrijdig voorstel
opgooit, zoals het
verbieden van de
Koran, wil ik ’s avonds
op televisie een premier
zien die hier keihard
afstand van neemt en
zich opwerpt voor die
bevolkingsgroep’
‘De islam is een nieuwe
geloofsgemeenschap,
maar het is een
laatkomertje in onze
grotendeels ontzuilde
maatschappij’
‘Juist onze
grondwettelijke rechten
en verworvenheden
binden ons’
‘Ik kies voor de lange
adem, evenals voor
gelijke kansen,
investeren in onderwijs,
een sterke economie
met stages en banen’
‘Ook steunt zij het
kabinet als het voor de
kwestie van het MiddenOosten de Europese lijn
volgt’
‘Laten wij de
ambassadeurs volgend
jaar met een betere
boodschap de wereld in
sturen’
‘Maar misschien toch
vooral ook naar
aanleiding van de

4

6 (versteende
metafoor,
anafoor, zelfst

96

-

-

-

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk

-

stroom van debatten en
debatjes en incidenten
rond de islam, rond
terrorisme en rond de
randverschijnselen van
integratie’
‘Het rapport analyseert,
maar geeft geen
hapklare oplossingen’
‘Maar misschien is het
niet eens de reactie op
het rapport, maar meer
het stuurlozebeleid’ (2x)
‘Het gaat mijn fractie
echter om de richting’
‘Maar is de agressie
gericht tegen de
islamitisch-Marokkaanse
jongeren of kent die
nog andere oorzaken?’
‘Straf de dader, maar
maak vooral ook
mogelijk dat zijn broer
of neef vrij homofiel kan
zijn’
‘De islam is een nieuwe
geloofsgemeenschap,
maar het is een
laatkomertje in onze
grotendeels ontzuilde
maatschappij’
‘Tijd, plaats en afzender
zijn voor mij echter wel
steeds meer bepalend’
‘Het kabinet schrijft dat
er uitingen zijn die niet
strafbaar zijn, terwijl die
niet binnen de
democratische
rechtsorde blijven’
‘Als Wilders een absurd
tegenstrijdig voorstel
opgooit, zoals het
verbieden van de
Koran, wil ik ’s avonds
op televisie een premier
zien die hier keihard
afstand van neemt en
zich opwerpt voor die
bevolkingsgroep’
‘Ik wil een premier die
zegt dat nationaliteit
“geen donder”met
loyaliteit te maken
heeft’
‘Vandaag zijn alle
Nederlandse

nw/bijv nw,
uitdrukking,
andere
tegenstelling,
het is, drieslag)

1

1 (zelfst nw/bijv
nw, uitdrukking)

10

15 (drieslag,
tegenstelling,

97

naamwoord en
zelfstandig naamwoord
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ambassadeurs van over
de hele wereld hier in
Den Haag’
‘Het zoveelste
ongenuanceerde
provocatieve debatje
hier over boerka’s, de
Koran of de dubbele
nationaliteit wordt
uitvergroot en vol
onbegrip in het
buitenland gevolgd’
‘Wat is er over van het
tolerante en liberale
Nederland, vraagt men
zich in de wereld af’
‘Andersom mis ik vaak
de internationale
context van de grote
conflicten’
‘Wat draagt het conflict
in het Midden-Oosten
bij aan de beeldvorming
van jonge islamieten
hier?’
‘Toen dit WRR-rapport
uitkwam, hadden
sommigen al
fundamentele kritiek
voordat zij
menselijkerwijs het
rapport hadden kunnen
lezen’
‘Daarom mis ik dan ook
vandaag zijn [Minister
Verhagen, N.M.]
ongetwijfeld
genuanceerde inbreng’
‘Het rapport analyseert,
maar geeft geen
hapklare oplossingen’
‘Maar misschien is het
niet eens de reactie op
het rapport, maar meer
het stuurloze beleid’
‘In het 100-dagenfeest
was er geen heldere
visie op integratie’
‘Er zijn geen heldere
standpunten over de
begrippen “nationaliteit”
en “loyaliteit”´
‘Er worden
onbegrijpelijke
financiële keuzen
gemaakt’
‘Opeens is daar minister

uitdrukking,
ander zelfst
nw/bijv nw,
expliciete
mening, het is,
anafoor,
opsomming)
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-

-

-

-

-

-

-

-

Het is

-

Ter Horst met 28 mln.
om radicalisering tegen
te gaan, zonder goede
analyse en zonder
doortimmerd plan’ (2x)
‘En voordat je het weet,
is het weggegooid geld’
‘Als Wilders een absurd
tegenstrijdig voorstel
opgooit, zoals het
verbieden van de
Koran, wil ik ’s avonds
op televisie een premier
zien die hier keihard
afstand van neemt en
zich opwerpt voor die
bevolkingsgroep’
‘Ik noem de
toenemende agressie
tegen homo’s als
voorbeeld’
‘De islam is een nieuwe
geloofsgemeenschap,
maar het is een
laatkomertje in onze
grotendeels ontzuilde
maatschappij’ (2x)
‘Onvoorbereide
spoeddebatjes over
randverschijnselen van
de integratie ruil ik dan
ook graag in voor
fundamentele,
principiële debatten
over discriminatie’ (2x)
‘Die bieden essentiële
ruimte voor
minderheden’
‘Die bieden individuen
maximale ruimte om te
geloven’
‘Ik kies voor de lange
adem, evenals voor
gelijke kansen,
investeren in onderwijs,
een sterke economie
met stages en banen’
‘Laten wij de
ambassadeurs volgend
jaar met een betere
boodschap de wereld in
sturen’
‘De fractie van D66 is
realistisch: problemen
moeten worden
benoemd, misstanden
dienen te worden

2

2 (drieslag,
zelfst nw/bijv
nw, uitdrukking)

99

-

-

bestreden en het is
noodzakelijk om
wetsovertredingen te
bestraffen’
‘Is het vooral repressie
of stimulans?’
‘Het is het
allerbelangrijkst om niet
te generaliseren’
‘De islam is een nieuwe
geloofsgemeenschap,
maar het is een
laatkomertje in onze
grotendeels ontzuilde
maatschappij’

Debat: Dynamiek in islamitisch activisme, 6 september 2007 (Parlando: 17-09-07, nr.
93, pag. 5260 – 5319)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

Vorm

-

-

Climax

-

Drieslag

-

Aantal
zuiver

‘In vrijwel alle
beschreven
voorbeelden, in Afrika,
in het Midden-Oosten,
in Azië, wint de
politieke islam aan
populariteit in reactie
op totalitaire regimes,
corruptie,
mensenrechtenschendi
ngen en buitenlandse
onderdrukking’ (2x)
‘Activistische
bewegingen zoals
Hezbollah, Hamas, de
taliban en
vanzelfsprekend Al
Qaida, bedienen zich
van extreem geweld’
‘Heel geleidelijk
vertaalde zich dat
echter in politieke,
militaire en
terroristische
activiteiten’
‘Heel geleidelijk
vertaalde zich dat
echter in politieke,

Aantal
combinatie

3 (andere
opsomming, zelfst
nw/bijv nw)

1 (drieslag,
tegenstelling, zelfs
nw bijv nw)

4 (climax,
tegenstelling, zelfs
nw bijv nw)

100

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

militaire en
terroristische
activiteiten’
‘Nederland en Europa
zouden veel
consequenter en
strenger moeten
optreden, geen wapens
meer moeten leveren
en zwaar protest op
straffe van sancties
moeten aantekenen
tegen antisemitisme
aan overheidszijde’
‘Maar het lijkt niet veel
verder te komen dan
de ontwikkeling van
methodieken,
visievorming en het
organiseren van
workshops’
‘Of, zouden wij zeggen,
stop het schaarse geld
dan gewoon in
onderwijs,
werkgelegenheid voor
jongeren en
discriminatiebestrijding’

-

‘Te vaak verdoen wij,
politiek spraakmakende
goegemeente, onze tijd
met symbolische
flutdebatten, zoals het
verbieden van de
Koran, waarvan ook
imam Wilders, die
namelijk als enige de
zuivere islam kent,
weet dat dit nooit
werkelijkheid kan en
zal worden’

-

‘Let wel: zonder dit
goed te praten’
‘Want beter begrijpen
wat de bevolking drijft

-

1 (zelfst nw/bijv
nw, versteende
metaf/uitdrukking)

13

13(zelfst nw bijv
nw, andere
metaf/uitdrukking,
tegenstelling,

101

-

-

-

-

-

-

in islamitische landen is
iets heel anders dan
begrip hebben voor de
drijfveren en het
handelen van politieke
islamisten’
‘In vrijwel alle
beschreven landen
komt de bevolking die
zich bekeert tot de
politieke islam van de
regen in de drup’
‘Zij onderdrukken
vrouwen en meisjes en
hebben net als de
regimes die zij
bestrijden een broertje
dood aan burger-en
mensenrechten’
‘Ook in de landen die
een islamitisch bestuur
kennen en waar de
sharia geldt als
heersend recht, is de
stand van de
mensenrechten om te
huilen’
‘En toch is het te
makkelijk om het
rapport zomaar terzijde
te schuiven, omdat de
WRR wel degelijk
aanbevelingen doet
waarmee wij in
Nederland en in Europa
ons voordeel kunnen
doen, en dan zowel in
de buitenlandse als in
de binnenlandse
politiek’
‘Een land dat op alle
schalen van
mensenrechten het
slechtste scoort, maar
in vrijwel alle politieke
debatten aan de
aandacht ontsnapt’
‘Nederland onderhoudt
levendig economisch
verkeer en levert zelfs
nog militaire goederen
en wapens, terwijl het
Nederlandse
bedrijfsleven jarenlang
voor zijn werknemers
niet-joodverklaringen
moest ondertekenen’

beschimpen,
expliciete
mening))

102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Dit is beschamend,
zeker omdat Nederland
tegelijkertijd elders
islamitische
bewegingen terecht de
les leest’
‘Voor ons staat buiten
kijf dat een
concurrerend
rechtstelsel dat haaks
staat op onze
democratische
rechtsstaat, zoals de
sharia, nooit kan
worden geaccepteerd’
‘Maar omgekeerd
betekent dit ook dat
jongeren van
islamitische herkomst
nooit een andere
behandeling door
politie en justitie ten
deel mag vallen dan
andere jongeren’
‘Een orthodoxe jongere
die een djellaba draagt,
mag geen opgejaagd
wild zijn’
‘Angst voor terrorisme
mag niet leiden tot
uitholling van hun
rechtsbescherming’
‘Moslims die zich
daaraan schuldig
maken of uit hoofde
van religie andere
criminele feiten plegen,
moeten net als ieder
ander worden bestraft’
‘Een moskee waar dit
stelselmatig voorkomt,
kan op last van de
rechter worden
gesloten’
‘Wij hebben daar net
weer een sterk staaltje
van gezien’
‘Ondertussen worden
vreedzaam levende
moslims in ons land
onophoudelijk gekwetst
omdat hun godsdienst
in diskrediet wordt
gebracht’
‘Dit is kwalijk uit het
oogpunt van
godsdienstvrijheid’

103

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

‘Degenen die
tegelijkertijd zeggen
dat zij radicalisering
willen verminderen,
binden het paard
achter de wagen’
‘Juist in het vernederen
van moslims,
internationaal en in ons
eigen land, vinden
sommige aanleidingen
om zich van onze
samenleving af te
keren’
‘Dat deed zij met de
beste bedoelingen’
‘Te vaak verdoen wij,
politiek spraakmakende
goegemeente, onze tijd
met symbolische
flutdebatten, zoals het
verbieden van de
Koran, waarvan ook
imam Wilders, die
namelijk als enige de
zuivere islam kent,
weet dat dit nooit
werkelijkheid kan en
zal worden’
‘Het vraagt om
pragmatische, (sic)
nieuwsgierigheid,
gezond verstand en
rechtstatelijkheid’
‘Ik vind dat het
Nederlandse debat lang
genoeg gegijzeld is
door onzinnige
symboolpolitiek’
‘Heel geleidelijk
vertaalde zich dat
echter in politieke,
militaire en
terroristische
activiteiten’
‘Volgens Ashrawi was
Hamas in een vrij en
democratisch Palestina
nooit groot geworden,
maar de
omstandigheden
leidden tot
ontvankelijkheid van
islamitisch extremisme’
‘Daar is de WRR in
geslaagd, maar hij

3

9 (drieslag,
climax, zelfst nw
bijv nw,
versteende
metaf/uitdrukking)

104

-

-

-

-

-

-

heeft GroenLinks er
niet van overtuigd dat
er meer dan één
zwarte zwaan is’
‘Als ik het rapport lees,
dan is mijn
voornaamste gedachte:
er is heel slecht nieuws
en er is minder slecht
nieuws, maar er is
nauwelijks goed
nieuws’
‘En toch is het te
makkelijk om het
rapport zomaar terzijde
te schuiven, omdat de
WRR wel degelijk
aanbevelingen doet
waarmee wij in
Nederland en in Europa
ons voordeel kunnen
doen, en dan zowel in
de buitenlandse als in
de binnenlandse
politiek’
‘Een land dat op alle
schalen van
mensenrechten het
slechtste scoort, maar
in vrijwel alle politieke
debatten aan de
aandacht ontsnapt’
‘Nederland onderhoudt
levendig economisch
verkeer en levert zelfs
nog militaire goederen
en wapens, terwijl het
Nederlandse
bedrijfsleven jarenlang
voor zijn werknemers
niet-joodverklaringen
moest ondertekenen’
‘Niet omdat wij hun
handelen moreel
vergoelijken, maar
omdat er
doorslaggevende
machtspolitieke
redenen zijn om
contact te hebben,
zoals de beëindiging
van geweld en het
bewerkstelligen van
vrede’
‘Maar omgekeerd
betekent dit ook dat
jongeren van

105

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

islamitische herkomst
nooit een andere
behandeling door
politie en justitie ten
deel mag vallen dan
andere jongeren’
‘Maar confrontatie geldt
alleen voor de extreme
gevallen’
‘In elke geloofsleer zijn
ondemocratische
elementen te vinden,
maar voor politiek en
bestuur moet alleen het
handelen van gelovigen
als maatstaf gelden;
niet hun
inspiratiebronnen of
hun heilige boeken.’
‘Maar het lijkt niet veel
verder te komen dan
de ontwikkeling van
methodieken,
visievorming en het
organiseren van
workshops’
‘Wij willen graag een
duidelijker, concreter
plan met doelstellingen
en doelen’
‘Ik denk dat de
ontwikkeling van het
internationale
islamitische activisme,
waarvan wij ook in
Nederland in beperkte
mate de gevolgen
ondervinden, veel te
belangrijk is om te
laten devalueren tot
een ideologisch
vechtdebat’
‘Ik vind dat het
Nederlandse debat lang
genoeg gegijzeld is
door onzinnige
symboolpolitiek’
‘Ik sprak daar met
Hannah Ashrawi,
strijdster voor
vrouwenrechten,
seculier politica en
beroemd
onderhandelaar voor de
Osloakkoorden.’
‘In de lange periode
van de Israëlische

3 (zelfs nw/bijv
nw, versteende
metaf/uitdrukking)

10

30(ander zelfst
nw/bijv nw,
drieslag, climax,
tegenstelling,
opsomming,
versteende
metaf/uitdrukking,
opsomming, wij
willen,
beschimpen,
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-

-

-

-

-

-

-

bezetting, waarin het
Palestijnse bestuur
corrumpeerde en aan
machtsstrijd ten onder
ging en het Palestijnse
volk getraumatiseerd
raakte, kwam Hamas
op als een sociale
beweging’ (2x)
‘Islamitische
liefdadigheid, sociale
hulpprojecten
voornamelijk in
buurverband, maakte
Hamas populair’(2x)
‘Heel geleidelijk
vertaalde zich dat
echter in politieke,
militaire en
terroristische
activiteiten’
‘In vrijwel alle
beschreven
voorbeelden, in Afrika,
in het Midden-Oosten,
in Azië, wint de
politieke islam aan
populariteit in reactie
op totalitaire regimes,
corruptie,
mensenrechtenschendi
ngen en buitenlandse
onderdrukking’ (2x)
‘Deze analyse is
wezenlijk omdat zij ons
in staat stelt de grote
populariteit van de
politieke islam onder
een belangrijk deel van
de wereldbevolking
beter te begrijpen’(2x)
‘In vrijwel alle
beschreven landen
komt de bevolking die
zich bekeert tot de
politieke islam van de
regen in de drup’
‘Activistische
bewegingen zoals
Hezbollah, Hamas, de
taliban en
vanzelfsprekend Al
Qaida, bedienen zich
van extreem
geweld’(2x)
‘Het WRR-rapport is bij
verschijning

expliciete mening)

107

-

-

-

-

-

-

-

-

bekritiseerd omdat het
vergoelijkend zou zijn
en een te rooskleurig
beeld zou schetsen’
‘Inderdaad heeft het
soms te trekken van
een ideologisch rapport’
‘De negatieve
ontwikkelingen lijken
daardoor minder
ernstig en indringend’
‘Als ik het rapport lees,
dan is mijn
voornaamste gedachte:
er is heel slecht nieuws
en er is minder slecht
nieuws, maar er is
nauwelijks goed
nieuws’ (3x)
‘Een schrijnend
voorbeeld is wel SaudiArabië’
‘Nederland onderhoudt
levendig economisch
verkeer en levert zelfs
nog militaire goederen
en wapens, terwijl het
Nederlandse
bedrijfsleven jarenlang
voor zijn werknemers
niet-joodverklaringen
moest ondertekenen’
‘Nederland en Europa
zouden veel
consequenter en
strenger moeten
optreden, geen wapens
meer moeten leveren
en zwaar protest op
straffe van sancties
moeten aantekenen
tegen antisemitisme
aan overheidszijde’
‘Niet omdat wij hun
handelen moreel
vergoelijken, maar
omdat er
doorslaggevende
machtspolitieke
redenen zijn om
contact te hebben,
zoals de beëindiging
van geweld en het
bewerkstelligen van
vrede’
‘Ik hoor graag een
reactie van het kabinet

108

-

-

-

-

-

-

-

op dit rapport en op
het negatieve oordeel
dat door het
wetenschappelijk
bureau van een van de
coalitiepartners wordt
geveld over dit beleid’
‘Mensen die naar
buitenlandse kampen
gaan om als
gewelddadig jihadist te
worden opgeleid,
moeten worden
vervolgd’
‘Islam als religie en
islamisme als politieke
beweging zijn twee
verschillende
grootheden’
‘De afgelopen jaren
heeft een toenemend
aantal politici en
opiniemakers zich
ontwikkeld tot
theologische exegeten
die willen aantonen dat
de islam en de Koran
zich niet verhouden tot
democratie en
rechtsstaat’
‘In elke geloofsleer zijn
ondemocratische
elementen te vinden,
maar voor politiek en
bestuur moet alleen het
handelen van gelovigen
als maatstaf gelden;
niet hun
inspiratiebronnen of
hun heilige boeken.’
‘Ondertussen worden
vreedzaam levende
moslims in ons land
onophoudelijk gekwetst
omdat hun godsdienst
in diskrediet wordt
gebracht’
‘De regering heeft een
peperduur plan
afgescheiden om
radicalisering tegen te
gaan’
‘Dat deed zij met de
beste bedoelingen’
‘Wij willen graag een
duidelijker, concreter
plan met doelstellingen
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-

-

-

-

-

Het is

-

en doelen’
‘Of, zouden wij zeggen,
stop het schaarse geld
dan gewoon in
onderwijs,
werkgelegenheid voor
jongeren en
discriminatiebestrijding’
‘Te vaak verdoen wij,
politiek spraakmakende
goegemeente, onze tijd
met symbolische
flutdebatten, zoals het
verbieden van de
Koran, waarvan ook
imam Wilders, die
namelijk als enige de
zuivere islam kent,
weet dat dit nooit
werkelijkheid kan en
zal worden’ (2x)
‘Ik denk dat de
ontwikkeling van het
internationale
islamitische activisme,
waarvan wij ook in
Nederland in beperkte
mate de gevolgen
ondervinden, veel te
belangrijk is om te
laten devalueren tot
een ideologisch
vechtdebat’ (2x)
‘Het vraagt om
pragmatische, (sic)
nieuwsgierigheid,
gezond verstand en
rechtstatelijkheid’
‘Ik vind dat het
Nederlandse debat lang
genoeg gegijzeld is
door onzinnige
symboolpolitiek’
‘Het is zoals de
regering in haar reactie
zegt: als je het bewijs
wilt leveren dat zwarte
zwanen bestaan, dan
hoef je er maar één te
vinden’

1

Debat: Dynamiek in islamitisch activisme, 6 september 2007 (Parlando: 17-09-07, nr.
93, pag. 5260 – 5319)
Persoon: Geert Wilders
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Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

-

Aantal
zuiver
‘Zij hebben genoeg
van die hoofddoekjes,
van die boerka’s, van
dat ritueel slachten
van dieren, van
eerwraak, van
schallende minaretten
en krijsende imams,
van
vrouwenbesnijdenis,
van
maagdenvliesherstelop
eraties, van de
mishandeling van
homo’s, van het Turks
en Arabisch in de bus
en de trein en de
folders op het
gemeentehuis, van dat
hallalvlees bij Albert
Heijn en van El HEMA,
van de
shariatestamenten en
de shariahypotheken
van Wouter Bos en van
de enorme
oververtegenwoordigin
g van moslims in de
misdaad, zoals de
Marokkaanse
straatterroristen’
‘De meerderheid van
de Nederlanders is
namelijk doordrongen
van het feit dat de
islam een gevaar is.
De meerderheid van
de Nederlanders, zo
blijkt uit een
opinieonderzoek, ziet
de islam als bedreiging
van onze cultuur’
‘Zij [Ella Vogelaar,
N.M.] toont daarmee
wat mij betreft aan dat
zij knettergek is
geworden. Zij toont
daarmee aan dat zij de
Nederlandse cultuur
verraadt. Zij toont
daarmee aan dat zij
niet begrijpt dat veel
Nederlanders de
islamisering en de
islamitische traditie

Aantal combinatie
4 (opsomming, zelfst
nw/bijv nw,
versteende metafoor,
expliciete mening,
beschimpen,
parallellisme)

111

-

Parallellisme

-

Antithese
Quaestie
Apostrof

-

-

-

Opsomming/enumeratie

-

niet willen.’
‘Doe waar veel
Nederlanders om
schreeuwen. Doe wat
Nederland nodig
heeft.’
‘Doe waar veel
Nederlanders om
schreeuwen. Doe wat
Nederland nodig heeft.
Stop de immigratie uit
moslimlanden. Sta
geen enkele nieuwe
moskee meer toe. Sluit
de islamitische
scholen. Verbied de
boerka. Verbied de
Koran’

‘Heel veel
Nederlanders,
mijnheer de ministerpresident, zien de
islamisering van
Nederland iedere dag’
‘Maar de Haagse
politiek doet helemaal
niets, tegengehouden
door angst, of door –
zeg ik tegen de heer
Pechtold – verkeerde
ideeën, of door
politieke correctheid,
of door simpelweg
electorale motieven,
bang om
moslimkiezers kwijt te
raken, zoals bij de
Partij van de Arbeid
ongetwijfeld het geval
is’
‘Ik zal mijn bijdrage in
eerste termijn dan ook
willen eindigen met
een persoonlijk beroep
op de ministerpresident’
‘Het waren dan ook
moslims en geen joden
of christenen die de
catastrofale
terroristische
aanslagen in New
York, Madrid en
Londen pleegden en

1 (anafoor, versteende
metaf)

1

2 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)

2 (zelfst nw/bijv nw,
anafoor)

112

-

Climax
Drieslag

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

niet voor niets werd
Theo van Gogh door
de moslim Mohammed
Bouyeri op
beestachtige wijze
afgeslacht’
‘Zij hebben genoeg
van die hoofddoekjes,
van die boerka’s, van
dat ritueel slachten
van dieren, van
eerwraak, van
schallende minaretten
en krijsende imams,
van
vrouwenbesnijdenis,
van
maagdenvliesherstelop
eraties, van de
mishandeling van
homo’s, van het Turks
en Arabisch in de bus
en de trein en de
folders op het
gemeentehuis, van dat
hallalvlees bij Albert
Heijn en van El HEMA,
van de
shariatestamenten en
de shariahypotheken
van Wouter Bos en van
de enorme
oververtegenwoordigin
g van moslims in de
misdaad, zoals de
Marokkaanse
straatterroristen’
‘De Koran is vooral een
krijgsboek waarin
opgeroepen wordt om
niet-moslims af te
slachten, te braden en
om bloedbaden onder
hen aan te richten’
‘Waar gaat dat heen?
Wij stevenen af op het
einde van de Europese
en Nederlandse
samenleving zoals wij
die nu nog kennen,
maar de ministerpresident antwoordde
deze week op mijn
Kamervragen doodleuk
dat er van islamisering
in Nederland geen

1

1 (voorspellen
rampspoed,
tegenstelling)

113

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed

-

-

-

sprake kan zijn. Dat is
nu al een historische
vergissing’
‘Zij [Ella Vogelaar,
N.M.] toont daarmee
wat mij betreft aan dat
zij knettergek is
geworden. Zij toont
daarmee aan dat zij de
Nederlandse cultuur
verraadt. Zij toont
daarmee aan dat zij
niet begrijpt dat veel
Nederlanders de
islamisering en de
islamitische traditie
niet willen.’
‘Om te beginnen mijn
oprechte dank aan u
persoonlijk omdat u op
mijn verjaardag
vandaag een debat
over de islam heeft
gepland. Een mooier
cadeau had ik mij niet
kunnen wensen!’

‘Als wij de islamisering
niet stoppen, zijn
Eurabië en Nederrabië
slechts een kwestie
van tijd’
‘Waar gaat dat heen?
Wij stevenen af op het
einde van de Europese
en Nederlandse
samenleving zoals wij
die nu nog kennen,
maar de ministerpresident antwoordde
deze week op mijn
Kamervragen doodleuk
dat er van islamisering
in Nederland geen
sprake kan zijn’
‘Het is vijf minuten
voor twaalf. Als wij zo
doorgaan, zal die
verdergaande
islamisering vroeg of
laat het einde
betekenen van de
Westerse (sic)
beschaving en de
Nederlandse cultuur,
zoals wij die nu

1 (expliciete mening,
anafoor)

1

1

2 (cynisme,
tegenstelling,
uitdrukking/versteende
metaf, zelfst nw bijv
nw)

114

Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

-

Herhaling

-

Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

kennen’
‘Ik vraag haar, zich te
verzetten tegen de
islamisering en terug
te nemen dat
Nederland, al is het
over een aantal
eeuwen, ook een
islamitische traditie
kent. Als zij dat niet
doet- en dat is haar
goede recht- zullen wij
het vertrouwen in haar
moeten opzeggen’
‘Genoeg is genoeg,
mijnheer Balkenende.
Genoeg is genoeg’
‘Laat ik beginnen met
het fundament van de
islam: de Koran’
‘Voor de mensen die
niet geloven wat er in
het verleden is
gebeurd, wijs ik op het
volgende’
‘Laten wij ervoor
zorgen dat de derde
islamitische invasie die
nu volop gaande is, tot
stilstand wordt
gebracht’
‘Deze is sluipend en
niet gewelddadig, in
tegenstelling tot die in
de achtste en de
zeventiende eeuw,
zonder islamitisch
leger, maar dat komt
omdat de bange
dimmies uit het
westen – ik zie er hier
heel veel, ook in de
Nederlandse politiek –
de deur voor de islam
en de moslims
wagenwijd openzetten’
‘De islam is het paard
van Troje in Europa’
‘De meerderheid van
de Nederlanders is
namelijk doordrongen
van het feit dat de
islam een gevaar is’
‘Minister Vogelaar
kwekt dat Nederland in
de toekomst een

1 (versteende
metaf/uitdrukking)

1

5

9 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling, anafoor,
andere versteende
metaf, oproepen tot
actie dmv dreigen of
beloven, voorspellen
rampspoed,
parallellisme)

115

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

joods-christelijkislamitische traditie zal
kennen, en dat zij de
islam wil helpen te
wortelen in de
Nederlandse
samenleving’
‘Ik vraag haar, zich te
verzetten tegen de
islamisering en terug
te nemen dat
Nederland, al is het
over een aantal
eeuwen, ook een
islamitische traditie
kent. Als zij dat niet
doet- en dat is haar
goede recht- zullen wij
het vertrouwen in haar
moeten opzeggen’
‘Ik kan een heleboel
dingen niet meer
zeggen, maar die zijn
eigenlijk allemaal wel
naar aanleiding van
interrupties naar voren
gekomen’
‘Het is vijf minuten
voor twaalf’
‘Er rust een historische
taak op uw schouders,
mijnheer Balkenende.’
‘Doe waar veel
Nederlanders om
schreeuwen. Doe wat
Nederland nodig heeft’
‘Het Westen kent geen
problemen met het
joden-en christendom,
maar wel met de
islam’
‘In tegenstelling tot
teksten in bijvoorbeeld
de Bijbel die juist zijn
geformuleerd als
historische verhalen
waarbij de
gebeurtenissen in een
ver verleden in een
context worden
geplaatst, is dit bij de
Koran niet het geval’
‘Tegen die mensen
heeft de PVV helemaal
niets, maar de Koran
heeft dat wel’

3

6(zelfst nw bijv nw,
versteende metaf,
tegenstelling,
voorspellen
rampspoed, apostrof)
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-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

‘Deze is sluipend en
niet gewelddadig, in
tegenstelling tot die in
de achtste en de
zeventiende eeuw,
zonder islamitisch
leger, maar dat komt
omdat de bange
dimmies uit het
westen – ik zie er hier
heel veel, ook in de
Nederlandse politiek –
de deur voor de islam
en de moslims
wagenwijd openzetten’
(2x)
‘Waar gaat dat heen?
Wij stevenen af op het
einde van de Europese
en Nederlandse
samenleving zoals wij
die nu nog kennen,
maar de ministerpresident antwoordde
deze week op mijn
Kamervragen doodleuk
dat er van islamisering
in Nederland geen
sprake kan zijn’
‘Maar er is gelukkig
ook nog hoop’
‘Maar de Haagse
politiek doet helemaal
niets, tegengehouden
door angst, of door –
zeg ik tegen de heer
Pechtold – verkeerde
ideeën, of door
politieke correctheid,
of door simpelweg
electorale motieven,
bang om
moslimkiezers kwijt te
raken, zoals bij de
Partij van de Arbeid
ongetwijfeld het geval
is’
‘Ik kan een heleboel
dingen niet meer
zeggen, maar die zijn
eigenlijk allemaal wel
naar aanleiding van
interrupties naar voren
gekomen’
‘Die toenemende
islamisering moet naar
de mening van de

2

1 (anafoor,
beschimpen)

117

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

Partij voor de Vrijheid
worden gestopt’
‘Zij [Ella Vogelaar,
N.M.] toont daarmee
wat mij betreft aan dat
zij knettergek is
geworden. Zij toont
daarmee aan dat zij de
Nederlandse cultuur
verraadt. Zij toont
daarmee aan dat zij
niet begrijpt dat veel
Nederlanders de
islamisering en de
islamitische traditie
niet willen.’
‘Ik vind dat
verschrikkelijk, en ik
vraag haar dan ook
om die woorden terug
te nemen’
‘De plicht voor alle
moslims om strijd te
leveren tegen nietmoslims vormt het
kernthema van de
Koran, door mij eerder
de islamitische Mein
Kampf genoemd’
‘In tegenstelling tot
teksten in bijvoorbeeld
de Bijbel die juist zijn
geformuleerd als
historische verhalen
waarbij de
gebeurtenissen in een
ver verleden in een
context worden
geplaatst, is dit bij de
Koran niet het geval’
(2x)
‘Het waren dan ook
moslims en geen joden
of christenen die de
catastrofale
terroristische
aanslagen in New
York, Madrid en
Londen pleegden en
niet voor niets werd
Theo van Gogh door
de moslim Mohammed
Bouyeri op
beestachtige wijze
afgeslacht’ (2x)
‘Er zijn zeker
gematigde mensen die

7

18(tegenstelling,
opsomming, ander
zelfst nw bijv nw,
versteende metaf,
cynisme, apostrof,
anafoor, voorspellen
rampspoed)

118

-

-

-

-

-

-

-

zichzelf moslim
noemen, mensen die
onze wetten
respecteren’
‘De islam wil haar
imperialistische
agenda met geweld
afdwingen’
‘Laten wij ervoor
zorgen dat de derde
islamitische invasie die
nu volop gaande is, tot
stilstand wordt
gebracht’
‘Deze is sluipend en
niet gewelddadig, in
tegenstelling tot die in
de achtste en de
zeventiende eeuw,
zonder islamitisch
leger, maar dat komt
omdat de bange
dimmies uit het
westen – ik zie er hier
heel veel, ook in de
Nederlandse politiek –
de deur voor de islam
en de moslims
wagenwijd openzetten’
(2)
‘Daarmee is de islam
behalve een religie
voor vele honderden
miljoenen moslims
eigenlijk ook een
politieke ideologie’
Dat is nu al een
historische vergissing’
‘Heel veel
Nederlanders,
mijnheer de ministerpresident, zien de
islamisering van
Nederland iedere dag’
‘Heel veel mensen
hebben daar genoeg
van’
‘Zij hebben genoeg
van die hoofddoekjes,
van die boerka’s, van
dat ritueel slachten
van dieren, van
eerwraak, van
schallende minaretten
en krijsende imams,
van
vrouwenbesnijdenis,

119

-

-

-

-

van
maagdenvliesherstelop
eraties, van de
mishandeling van
homo’s, van het Turks
en Arabisch in de bus
en de trein en de
folders op het
gemeentehuis, van dat
hallalvlees bij Albert
Heijn en van El HEMA,
van de
shariatestamenten en
de shariahypotheken
van Wouter Bos en van
de enorme
oververtegenwoordigin
g van moslims in de
misdaad, zoals de
Marokkaanse
straatterroristen’ (4x)
‘Maar de Haagse
politiek doet helemaal
niets, tegengehouden
door angst, of door –
zeg ik tegen de heer
Pechtold – verkeerde
ideeën, of door
politieke correctheid,
of door simpelweg
electorale motieven,
bang om
moslimkiezers kwijt te
raken, zoals bij de
Partij van de Arbeid
ongetwijfeld het geval
is’ (3x)
‘Ik kan een heleboel
dingen niet meer
zeggen, maar die zijn
eigenlijk allemaal wel
naar aanleiding van
interrupties naar voren
gekomen’
Als wij zo doorgaan,
zal die verdergaande
islamisering vroeg of
laat het einde
betekenen van de
Westerse (sic)
beschaving en de
Nederlandse cultuur,
zoals wij die nu
kennen’
‘Ik doe dat
persoonlijke beroep op
de minister-president

120

-

Het is

-

namens heel veel
Nederlanders’
‘Zet criminele moslims,
zoals die Marokkaanse
straatterroristen waar
mensen in het land
echt knettergek van
worden, nu een keer
het land uit’
‘Het is een ideologie
die geen respect heeft
voor andersdenkenden
en geen respect heeft
voor ongelovigen, voor
afvalligen’

1

Debat: Nederlandse bijdrage ISAF, 18 december 2007 (Parlando: 14-02-08, nr. 37, pag.
2953 – 2979)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel

Anafoor

Vorm

-

-

-

-

Parallellisme

-

‘Daarom is het goed dat
wij in deze plenaire zaal
het uiteindelijke besluit
nemen. Daarom dienen
hier de voorzitters van
de fracties te staan’
‘Zorgen die de
consequentie zijn van
eerdere tekorten en
bezuinigingen die nu
drukken op de missie.
Zorgen die ook door
militaire vakbonden naar
voren zijn gebracht: de
uitzenddruk, het grote
verloop en de uitstroom
van ervaren militairen,
de tekorten aan medisch
personeel’
‘Wij hebben het hier niet
over materiaal, wij
hebben het over
mensen’
‘Wij willen een
deugdelijke en
realistische
internationale strategie.
Wij willen dat de
regering daar open over
is’
‘De onderlinge

Aanta
l
zuive
r
2

Aantal combinatie

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag, bijv. nw/
zelfstandig nw, wij
willen).

1

121

samenhang is niet helder
en de langetermijnvisie
is niet concreet’
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumera
tie

-

Climax

-

Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynis
me

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

‘De NAVO houdt er een
eigen strategie op na,
evenals de EU, de VN en
de Verenigde Staten.’
‘Op dat
boodschappenlijstje had
wellicht wat meer
saffraanteelt moeten
staan en wat meer
munitie, of extra
Tsjechen en een
helikopter. ‘
‘In onze visie getuigt het
erbij ‘’plussen’’ van
derde landen, financiën
of militairen van een
nadruk op binnenlandse
overwegingen en
uitvoeringsvraagstukken’
‘Zorgen die ook door
militaire vakbonden naar
voren zijn gebracht: de
uitzenddruk, het grote
verloop en de uitstroom
van ervaren militairen,
de tekorten aan medisch
personeel’

-

‘Op dat
boodschappenlijstje had
wellicht wat meer
saffraanteelt moeten
staan en wat meer
munitie, of extra
Tsjechen en een
helikopter. ‘

-

‘Ik spreek hierbij mijn
waardering voor en
steun aan hen uit. Onze
erkentelijkheid kan niet
groot genoeg zijn voor
de gesneuvelden en
degenen die voor het
leven getekend zijn’
‘Minister Koenders heeft
een overtuigend pleidooi
gehouden om vooral
over de grenzen heen te

-

1

1 (combinatie
versteende
metafoor/uitdrukking,
ironie)

1

1 (combinatie anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking)

1 (combinatie climax,
versteende
metafoor/uitdrukking)

1

2 (combinatie
versteende metafoor)

122

Het beloven van
trouw en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van
dreigen en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor
en vaste uitdrukking

-

-

-

-

-

-

-

-

blijven kijken en onze
verantwoordelijkheid te
nemen in Afghanistan’
‘Minister Koenders heeft
een goed verhaal.’

‘Ik spreek hierbij mijn
waardering voor en
steun aan hen uit. Onze
erkentelijkheid kan niet
groot genoeg zijn voor
de gesneuvelden en
degenen die voor het
leven getekend zijn’
‘Zij moet ook
transparant zijn’
‘Er werd, zo bleek, ook
een boodschappenlijstje
van D66 verwacht.’
‘Op dat
boodschappenlijstje had
wellicht wat meer
saffraanteelt moeten
staan en wat meer
munitie, of extra
Tsjechen en een
helikopter. ‘
‘Ik bespeurde enig
ongeloof toen ik niet een
dergelijk lijstje op tafel
legde.’
‘De Kamer zou niet op
de stoel van de militair
moeten willen zitten’
‘Voor vertrouwen hebben
wij geen extra
voorstellen nodig, maar
een robuust kader
waarbinnen de missie
wordt uitgevoerd’
Minister Koenders heeft
een overtuigend pleidooi
gehouden om vooral
over de grenzen heen te
blijven kijken en onze
verantwoordelijkheid te
nemen in Afghanistan’
‘Ook heeft het kabinet
helderheid geschapen

14

7 (combinatie: het
prijzen van iets of
iemand, climax, ironie,
prijzen, andere
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling, anafoor,
bijv nw en zelfstandig
nw)
Boodschappenlijstje
wordt twee keer
gebruikt
Transparante wordt
twee keer gebruikt
Uitstroom wordt twee
keer gebruikt

123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

over de financiële
armslag van de missie’
‘Het antwoord is mager’
‘Er is wel een
internationale strategie,
maar deze is te
versnipperd’
‘Hoe kunnen wij
vertrouwen op een
belofte die eerder is
gebroken?’
‘Zat hij maar in het
noorden, waar hij echt
aan de slag zou kunnen,
en waar het opbouwwerk
duurzamer kan zijn en
meer ingebed kan
worden in lokale
initiatieven’
‘Gisteren stelden wij ons
hardop de vraag: is deze
ISAF-missie naar
Uruzgan het beste
instrument om de
Afghanen kansen te
beiden op een betere
toekomst?’
Dat is niet alleen
schadelijk voor het
vertrouwen van burgers
in hun regering, die
transparante besluiten
moeten nemen, maar
ook voor militairen die in
Uruzgan zitten of uit
Uruzgan terugkomen’
Zij worden
geconfronteerd met een
kloof tussen wat zij
hebben meegemaakt en
hoe Nederland ernaar
kijkt’
‘Het huishoudboekje
klopt, maar mijn fractie
heeft zorgen die niet
meer in geld voor deze
missie zijn uit te
drukken’
‘Zorgen die de
consequentie zijn van
eerdere tekorten en
bezuinigingen die nu
drukken op de missie.’
‘Zorgen die ook door
militaire vakbonden naar
voren zijn gebracht: de
uitzenddruk, het grote

124

-

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

verloop en de uitstroom
van ervaren militairen,
de tekorten aan medisch
personeel’
‘Uitstroom van ervaren
middenkader maak je
niet in twee, drie jaar
goed.’
‘Medisch personeel trek
je niet uit een blik’
‘Wij willen dat de
regering daar open over
is’
‘De veiligheidsoperaties
van de Nederlanders in
Uruzgan zijn van zeer
hoog niveau, maar
helaas is de schaal van
de missie zodanig dat de
inktvlek amper kan
groeien’
‘Zo willen wij dit soort
beslissingen echter niet
nemen’
‘Voor vertrouwen hebben
wij geen extra
voorstellen nodig, maar
een robuust kader
waarbinnen de missie
wordt uitgevoerd’
‘Als mijn fractie de
missie in haar geheel
weegt, ontbreekt het ons
echter aan voldoende
vertrouwen om haar te
steunen’
‘Minister Verhagen heeft
gisteren zijn intenties
hierover uitgesproken,
maar resultaat is niet
eerder dan medio 2008
te verwachten’
‘Ja, de regering heeft
aangegeven dat het
vooral haar nu wel
menens is, maar nee, dit
zegt niets over de rest
van de NAVO’
‘De veiligheidsoperaties
van de Nederlanders in
Uruzgan zijn van zeer
hoog niveau, maar
helaas is de schaal van
de missie zodanig dat de
inktvlek amper kan
groeien’

1 (combinatie
tegenstelling)

4

5 (combinatie expliciet
‘wij willen’, versteende
metafoor/uitdrukking)

125

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/
‘Wij hopen’ etc

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig
naamwoord

-

-

-

-

‘Er is een grote
discrepantie tussen
enerzijds het beeld dat
deze regering over de
huidige missie en de
verlening naar buiten
brengt en anderzijds de
realiteit waarmee
Nederlandse militairen in
Uruzgan te maken
hebben.’
‘Dat is niet alleen
schadelijk voor het
vertrouwen van burgers
in hun regering, die
transparante besluiten
moeten nemen, maar
ook voor militairen die in
Uruzgan zitten of uit
Uruzgan terugkomen’
‘Het huishoudboekje
klopt, maar mijn fractie
heeft zorgen die niet
meer in geld voor deze
missie zijn uit te
drukken’
‘Zo willen wij dit soort
beslissingen echter niet
nemen’
‘Wij willen een
deugdelijke en
realistische
internationale strategie.
Wij willen dat de
regering daar open over
is’
‘Wij willen een
deugdelijke en
realistische
internationale strategie.’
‘Voor vertrouwen hebben
wij geen extra
voorstellen nodig, maar
een robuust kader
waarbinnen de missie
wordt uitgevoerd’
‘Minister Koenders heeft
een overtuigend pleidooi
gehouden om vooral
over de grenzen heen te
blijven kijken en onze
verantwoordelijkheid te
nemen in Afghanistan’
‘Ten derde komt het
goede werk dat
Nederlanders zouden

2 (combinatie
tegenstelling, anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking)

1

5 (combinatie anafoor,
wij willen, versteende
metafoor/uitdrukking,
prijzen, tegenstelling,
andere combinatie bijv.
nw en zelfst nw)

126

-

-

Het is

kunnen doen, niet tot
zijn recht op deze plek,
in deze provincie
Uruzgan’
‘Er is een grote
discrepantie tussen
enerzijds het beeld dat
deze regering over de
huidige missie en de
verlenging naar buiten
brengt en anderzijds de
realiteit waarmee
Nederlandse militairen in
Uruzgan te maken
hebben.’
‘D66 schrikt niet terug
voor het sturen van
militaire missies naar
crisisgebieden en falende
staten, ook niet als dit
betekent dat
Nederlandse militairen
zware gevechten moeten
leveren’

-

Debat: Nederlandse bijdrage ISAF, 18 december 2007 (Parlando: 14-02-08, nr. 37, pag.
2953 – 2979)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Aantal
zuiver
‘Waarom zou de
regering doorgaan
op dezelfde voet?
Waarom doorgaan
met dezelfde mooie
maar onhaalbare
doelstellingen, met
dezelfde middelen,
op een paar niet
uitgewerkte
accentverschuivingen
na?’
‘Wij vreesden dat er
van opbouw niets
terecht zou komen.
Wij vreesden dat de
Nederlandse
militairen zouden
worden meegezogen
in een escalatie van
geweld, in een
uitzichtloze oorlog.
Wij zijn bang te

Aantal combinatie
4 (quaestie,
tegenstelling, anafoor,
vaste uitdrukking/
versteende metafoor)
‘Wij vreesden’ is een
anafoor in ‘wij’

127

-

Parallellisme

-

Antithese
Quaestie

-

moeten vaststellen
dat wij daar
aanlanden’
‘Hebt u het over
meer opbouw en
meer trainingen voor
het Afghaanse leger
en de Afghaanse
politie? Hebt u het
over het
ondersteunen van
het Afghaanse
bestuur? ‘
‘Er zijn te weinig
diplomaten en er is
te weinig gezag’

‘De centrale vraag is:
wat is waar? Heeft
deze missie
bijgedragen aan het
verbeteren van de
veiligheid en aan de
opbouw van
Afghanistan?’
(Antwoord: ‘Ik zet de
feiten op een rij’
enzovoorts)
- ‘Waarom zou de
regering doorgaan
op dezelfde voet?
Waarom doorgaan
met dezelfde mooie
maar onhaalbare
doelstellingen, met
dezelfde middelen,
op een paar niet
uitgewerkte
accentverschuivingen
na? Met hetzelfde
gebrekkige
realiteitsgehalte?
Waarom vraagt het
kabinet ons in te
stemmen met een
missie zonder
missie?’
- ‘Wat vertelt u de
militairen die worden
uitgezonden? Hebt u
het over meer
opbouw en meer
trainingen voor het
Afghaanse leger en
de Afghaanse politie?
Hebt u het over het
ondersteunen van

1 (combinatie zelfst
nw/bijv nw)

1

2 (anafoor,
tegenstelling,
apostrof)

128

Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

het Afghaanse
bestuur? Is dit een
realistische gang van
zaken en een
realistische
voorstelling van de
situatie?’
‘U, de regering, gaat
echter door met de
huidige missie. Wat
vertelt u de
militairen die worden
uitgezonden? Hebt u
het over meer
opbouw en meer
trainingen voor het
Afghaanse leger en
de Afghaanse politie?
Hebt u het over het
ondersteunen van
het Afghaanse
bestuur? Sinds kort
corrigeert u ons als
wij per ongeluk het
woord
“opbouwmissie”
gebruiken. U erkent
namelijk inmiddels
dat dit woord valse
verwachtingen wekt.
Ik zou daarom echter
ook willen zeggen:
houdt u ons niet voor
de gek. En houdt u
vooral de uit te
zenden militairen
niet voor de gek.
(...)U zult dus eerlijk
moeten zijn, tegen
uzelf en vooral tegen
de militairen. De
missie waarvoor u
kiest, is een
vechtmissie en onze
militairen moeten dat
weten’
‘De andere
werkelijkheid is die
van ngo’s,
onafhankelijke
journalisten,
waarnemers en de
Verenigde Naties’
‘Meer dan zesduizend
doden in 2007.
Tienduizenden
mensen op de

1 (combinatie
quaestie, anafoor,
tegenstelling, zelfst
nw/bijv nw)

3 (combinatie zelfst
nw/bijv nw,
uitdrukking)

129

-

Climax
Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

-

vlucht. De helft van
Afghanistan is
onveilig, te onveilig
voor hulpverleners.
De taliban rukt op.
Dezelfde vechtlustige
en soms misdadige
krijgsheren maken
nog altijd de dienst
uit. Er is een grote
toename van de
opiumproductie-en
handel.’
‘Met een track
record van een
verslechterde
veiligheidssituatie,
een verkleinde
inktvlek, een
toegenomen aantal
incidenten en
slachtoffers en een
toegenomen
mondiale dreiging
van terrorisme, rust
er een zware
bewijslast op de
voorstanders van
voortzetting van de
missie’
‘Hier kampen wij met
de realiteit dat ISAF
hetzelfde terrein
telkens opnieuw
moet heroveren op
opstandelingen en
dat vrede, veiligheid
en democratie verder
weg zijn dan zestien
maanden geleden’
‘Veldslagen en
operaties als
Medusa, Achilles en
Chora bleken zeer
bloedig te zijn.’
‘Het laatste element
was vooral
toegevoegd om de
PvdA over de streep
te trekken’

2

‘Laat ik zeggen dat
juist in de
omstandigheden die

1

1 (combinatie
versteende
metafoor/uitdrukking)
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wij daar aantroffen,
ik diep onder de
indruk was van de
inzet en het
uithoudingsvermoge
n van onze
Nederlandse
militairen, van de
militairen die wij
daar spraken. De
militairen verdienen
onze solidariteit’
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Laten wij wel
wezen: wij hadden
geen voet buiten
Kamp Holland gezet’
‘Dat voedt
GroenLinks in de
gedachte dat er twee
werkelijkheden
bestaan’
Dezelfde vechtlustige
en soms misdadige
krijgsheren maken
nog altijd de dienst
uit.
‘Dat ontbreekt hier
ten enen male’
‘In dat licht vind ik
elk moreel appèl op
tegenstanders, op
critici en sceptici, om
de Afghaanse
bevolking niet in de
steek te laten hol’
‘Waarom zou de
regering doorgaan
op dezelfde voet?’
‘Het laatste element
was vooral
toegevoegd om de
PvdA over de streep
te trekken’
‘Toen hechtten wij
geen geloof aan dit
wensdenken,
vanwege de
complexe situatie en

4
Uitzichtl
oze
oorlog
2x
Voor de
gek
houden
2x

19 (combinatie met
andere versteende
metafoor / vaste
uitdrukking
opsomming, quaestie,
ironie/sarcasme/cynis
me, zelfst nw/bijv nw,
anafoor, apostrof,
tegenstelling,
opsomming)
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-

-

-

-

-

-

-

de vermenging van
ISAF met Operation
Enduring Freedom.’
‘Wij vreesden dat de
Nederlandse
militairen zouden
worden meegezogen
in een escalatie van
geweld, in een
uitzichtloze oorlog. ‘
‘Wij zijn bang te
moeten vaststellen
dat wij daar
aanlanden’
‘Dit is de foute weg’
‘Je hebt Afghaanse
bestuurders nodig
die gezag en
vertrouwen genieten,
geen
pseudodemocratisch
gekozen parlement
dat wordt bevolkt
door
drugshandelaren en
krijgsheren met
bloed aan hun
handen’
‘Dat er met de
taliban moet worden
gesproken, daarover
lijkt iedereen het
sinds een paar
weken eens te zijn,
al verschuilt de
Nederlandse regering
zich nog wel achter
de Afghaanse
autoriteiten.’
‘Hulp van de
Verenigde Naties is
nodig, omdat de
huidige Afghaanse
overheid, die door
het Westen in het
zadel is geholpen,
natuurlijk eigen
belangen heeft’
‘Dit is een missie
zonder missie en een
uitzichtloze oorlog’
‘Is dit een
realistische gang van
zaken en een
realistische
voorstelling van de
situatie?’

132

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

‘Ik zou daarom
echter ook willen
zeggen: houdt u ons
niet voor de gek.’
‘En houdt u vooral de
uit te zenden
militairen niet voor
de gek’
‘Met een track record
van een
verslechterde
veiligheidssituatie,
een verkleinde
inktvlek, een
toegenomen aantal
incidenten en
slachtoffers en een
toegenomen
mondiale dreiging
van terrorisme, rust
er een zware
bewijslast op de
voorstanders van
voortzetting van de
missie’
‘Doorgaan omdat je
in een fuik bent
gezwommen waar je
niet meer uitkomt.’
‘Er mag geen sprake
zijn van een moeras
van tribale belangen’
‘Het zijn niet
grotendeels
meelopers maar
goed getrainde en
ideologisch
gemotiveerde
strijders, neotaliban’
‘En dat terwijl
minister Verhagen
gisteren tegelijkertijd
opmerkte dat
militairen geen
slachtoffers hoeven
te tellen en dat hij
daar ook geen
voorstander van is.’
‘Maar een ideaal
moet altijd, elke dag
opnieuw, getoetst
worden aan zijn
realiteitsgehalte.’
‘Waarom doorgaan
met dezelfde mooie
maar onhaalbare
doelstellingen, met

2

2

4 (combinatie bijv nw,
zelfst nw, quaestie,
zelfst nw/bijv nw,
anafoor, apostrof,
uitdrukking)
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-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

dezelfde middelen,
op een paar niet
uitgewerkte
accentverschuivingen
na?’
‘U, de regering, gaat
echter door met de
huidige missie’
‘Ik zou daarom
echter ook willen
zeggen: houdt u ons
niet voor de gek.’
‘In dat licht vind ik
elk moreel appel op
tegenstanders, op
critici en sceptici, om
de Afghaanse
bevolking niet in de
steek te laten hol’
‘Toen bleek het
vanwege de grote
onveiligheid en de
voortdurende strijd
met de taliban niet
mogelijk om Kamp
Holland te verlaten.’
‘Dat leverde op zijn
best verwarrende
informatie op’
‘Dezelfde
vechtlustige en soms
misdadige
krijgsheren maken
nog altijd de dienst
uit.’
‘Er is een grote
toename van de
opiumproductie enhandel.’
‘Het zijn niet
grotendeels
meelopers maar
goed getrainde en
ideologisch
gemotiveerde
strijders, neotaliban’
(2x)
‘Het lijkt mij
onmogelijk om, zoals
minister Van
Middelkoop gisteren
deed, een
toenemend aantal
incidenten te
verklaren als een
teken van ons
succes’

1 (versteende
metaforen/uitdrukking
en)

6

Uitzichtl
oze
oorlog
2x

25 (combinatie met
ander zelfs nw/bijv
nw, opsomming,
uitdrukking,
tegenstelling, anafoor,
quaestie,
tegenstelling,
parallellisme, apostrof,
opsomming)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Waarom doorgaan
met dezelfde mooie
maar onhaalbare
doelstellingen, met
dezelfde middelen,
op een paar niet
uitgewerkte
accentverschuivingen
na?’(2x)
‘Met hetzelfde
gebrekkige
realiteitsgehalte?’
‘Toen hechtten wij
geen geloof aan dit
wensdenken,
vanwege de
complexe situatie en
de vermenging van
ISAF met Operation
Enduring Freedom.’
‘Wij vreesden dat de
Nederlandse
militairen zouden
worden meegezogen
in een escalatie van
geweld, in een
uitzichtloze oorlog.
‘Dit is de foute weg’
‘Je hebt Afghaanse
bestuurders nodig
die gezag en
vertrouwen genieten,
geen
pseudodemocratisch
gekozen parlement
dat wordt bevolkt
door
drugshandelaren en
krijgsheren met
bloed aan hun
handen’
‘Die hulp is ook nodig
omdat de Afghaanse
regering te weinig
capaciteit heeft’
‘Er zijn te weinig
diplomaten en er is
te weinig gezag’ (2x)
‘Waarom durft het
kabinet niet te
kiezen voor deze
enige realistische
weg?’
‘Dit is een missie
zonder missie en een
uitzichtloze oorlog’
‘U erkent namelijk

135

-

-

-

-

-

Het is

-

inmiddels dat dit
woord valse
verwachtingen wekt’
‘In Uruzgan, in het
zuiden van
Afghanistan, speelt
zich de grootste
offensieve oorlog
sinds de Koreaoorlog
af waarbij Nederland
is betrokken’
‘Veldslagen en
operaties als
Medusa, Achilles en
Chora bleken zeer
bloedig te zijn.’
‘Dit is een historische
keuze met
verstrekkende
gevolgen’ (2x)
‘De tijd zal moeten
uitwijzen of de keuze
die de regering
maakt, te
rechtvaardigen was,
en of het geweld
proportioneel was en
alleen als uiterste
redmiddel is ingezet’
‘Met een track record
van een
verslechterde
veiligheidssituatie,
een verkleinde
inktvlek, een
toegenomen aantal
incidenten en
slachtoffers en een
toegenomen
mondiale dreiging
van terrorisme, rust
er een zware
bewijslast op de
voorstanders van
voortzetting van de
missie’
‘Dan is het
onbegrijpelijk dat het
kabinet opschrijft dat
de veiligheid
substantieel is
teruggekeerd’

1

Debat: Nederlandse bijdrage ISAF, 18 december 2007 (Parlando: 14-02-08, nr. 37, pag.
2953 – 2979)
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Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

-

Parallellisme

-

Aantal
zuiver
‘Waarom wordt er
door de secretarisgeneraal van de
NAVO, waarom
wordt er door dit
kabinet, waarom
wordt er door de
huidige SACEUR die
wij ook hebben
gesproken, waarom
wordt er door
iedereen zo
schimmig gedaan
over de
bevestigingsbrief van
oud-SACEUR, (sic)
generaal Jones, over
de eindigheid van de
Nederlandse missie
in Uruzgan?’
‘Feit is wel dat deze
landen nooit “lead
nation” zullen en
kunnen zijn. Feit is
ook dat zij geen
grote aantallen
militairen leveren en
dat deze bovendien
niet echt zullen
worden ingezet om
te vechten tegen de
OMF’
‘Waar zijn de forse
bijdragen in het
zuiden van
Afghanistan van
landen als Frankrijk,
Duitsland, Italië,
Spanje, Griekenland,
België en ga zo maar
door? Waar zijn al
die landen?’
‘Waarom wordt er
door de secretarisgeneraal van de
NAVO, waarom
wordt er door dit
kabinet, waarom
wordt er door de
huidige SACEUR die
wij ook hebben
gesproken, waarom
wordt er door

Aantal combinatie
3 (combinatie
parallellisme,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw, quaestie)

1 (combinatie anafoor,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking)

137

iedereen zo
schimmig gedaan
over de
bevestigingsbrief van
oud-SACEUR, (sic)
generaal Jones, over
de eindigheid van de
Nederlandse missie
in Uruzgan?’
Antithese
Quaestie

-

Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

-

Climax
Drieslag

-

‘Waar zijn de forse
bijdragen in het
zuiden van
Afghanistan van
landen als Frankrijk,
Duitsland, Italië,
Spanje, Griekenland,
België en ga zo maar
door? Waar zijn al
die landen?’
(Antwoord: ‘Deze
landen laten het
afweten)
‘Slechts een paar
NAVO-landen nemen
met een echt
substantiële bijdrage
verantwoordelijkheid
in het risicovolle
zuiden van
Afghanistan, zoals
het Verenigd
Koninkrijk, Canada,
de Verenigde Staten
en natuurlijk ook
Nederland. ‘
‘Waar zijn de forse
bijdragen in het
zuiden van
Afghanistan van
landen als Frankrijk,
Duitsland, Italië,
Spanje, Griekenland,
België en ga zo maar
door?’
‘Ik wil zeker niet
geringschattend
doen over de
aangekondigde
aanvullende bijdrage
van landen als
Tsjechië, Slowakije
en Hongarije.’
‘De minister van
Buitenlandse Zaken

1 (combinatie
opsomming, zelfst
nw/bijv nw, anafoor)

1

2 (combinatie bijv
nw/zelfst nw,
quaestie)

3 (combinatie
beschimpen, zelfst

138

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke

-

heeft gisteren in een
onsamenhangend,
warrig en schimmig
verhaal geprobeerd
het beeld te creëren
dat er geen sprake
zou zijn van een
gebrek aan
solidariteit binnen de
NAVO’
‘Laten wij dat geld
nu maar eens
besteden in
Nederland, aan een
betere zorg voor
ouderen in
verzorgingstehuizen
en aan meer politie
en meer veiligheid.’
‘Het spreekt voor
zich, maar ik ben er
trots op om het ook
uit te spreken, dat –
mocht het ondanks
het ontbreken van
onze steun- toch tot
uitzending komen,
de PVV-fractie
vanzelfsprekend alle
militairen, alle
mannen en vrouwen
die uitgezonden
worden, alle kracht,
sterkte, succes en –
met de grootste
waardering – een
behouden thuiskomst
toewenst’
‘Dat het kabinet
gisteravond om de
VVD te paaien en
binnenboord te
krijgen de brief van
de secretarisgeneraal van de
NAVO over de
Nederlandse aftocht
in december 2010
openbaar maakte, is
erg aardig en
vriendelijk en politiek
zelfs nog te
begrijpen, maar
waar is die andere
brief?’
‘Ik heb de ministerpresident daarin

nw, bijv nw, prijzen,
tegenstelling)
De drieslag is strikt
genomen geen
drieslag, omdat ‘een
behouden thuiskomst’
er nog achteraan
komt. Kracht, sterkte,
succes staan echter
voor een nieuw
zinsdeel (‘met de
grootste waardering’)
en in die zin zou je het
wel als drie slag
kunnen opvatten.

1 (combinatie
tegenstelling, vaste
uitdrukking/versteend
e metafoor)

1

2 (combinatie
drieslag, bijv. nw /

139

aanval

-

-

Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling

-

vertrouwd en hij
heeft mijn
vertrouwen
beschaamd.’
‘De minister van
Buitenlandse Zaken
heeft gisteren in een
onsamenhangend,
warrig en schimmig
verhaal geprobeerd
het beeld te creëren
dat er geen sprake
zou zijn van een
gebrek aan
solidariteit binnen de
NAVO’
‘Het ronduit slappe
verhaal van de
minister van
Buitenlandse Zaken
van gisteravond doet
daar voor geen
millimeter aan af’
‘De Nederlandse
militairen in
Afghanistan doen
ook goed werk. Laat
daar geen enkel
misverstand over
bestaan. Zij
bevechten de
opposing militairy
force, de OMF
genaamd, waaronder
de taliban en zij
proberen – maar dat
lukt niet altijdgoodwill te kweken
bij de bevolking in
Uruzgan. Daarvoor
verdienen zij ook de
complimenten van
mijn fractie’

zelfstandig nw,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking)

1 (combinatie
tegenstelling,
versteende metafoor /
uitdrukking)

-

-

‘Dat het kabinet
gisteravond om de
VVD te paaien en
binnenboord te
krijgen de brief van
de secretarisgeneraal van de

1 (combinatie
tegenstelling,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking, ironie)

140

NAVO over de
Nederlandse aftocht
in december 2010
openbaar maakte, is
erg aardig en
vriendelijk en politiek
zelfs nog te
begrijpen, maar
waar is die andere
brief? Waar is die
andere belangrijke
brief?’
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

‘Laat daar geen
enkel misverstand
over bestaan.’
‘Zij bevechten de
opposing military
force, de OMF
genaamd, waaronder
de taliban en zij
proberen – maar dat
lukt niet altijd –
goodwill te kweken
bij de bevolking van
Uruzgan.’
‘Ook in deze
afrondende derde
termijn hecht ik
eraan de
belangrijkste
argumenten
daarvoor te geven.’
‘De ministerpresident – collega
Marijnissen verwees
er al naar – heeft
hier begin 2006 in de
Kamer in niet mis te
verstane
bewoordingen
aangegeven dat
Nederland na twee
jaar zal vertrekken’
‘Ik hoop maar dat wij
allemaal niet voor de
gek zijn gehouden,
maar de feiten
spreken wel voor
zich’
‘Dat het kabinet
gisteravond om de
VVD te paaien en
binnenboord te
krijgen de brief van
de secretarisgeneraal van de

6

13 (combinatie
tegenstelling, andere
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking, ironie,
anafoor, combinatie
tegenstelling,
beschimpen, zelfst
nw/bijv nw, prijzen )
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-

-

-

-

-

NAVO over de
Nederlandse aftocht
in december 2010
openbaar maakte, is
erg aardig en
vriendelijk en politiek
zelfs nog te
begrijpen, maar
waar is die andere
brief?’
‘Waarom wordt er
door de secretarisgeneraal van de
NAVO, waarom
wordt er door dit
kabinet, waarom
wordt er door de
huidige SACEUR die
wij ook hebben
gesproken, waarom
wordt er door
iedereen zo
schimmig gedaan
over de
bevestigingsbrief van
oud-SACEUR, (sic)
generaal Jones, over
de eindigheid van de
Nederlandse missie
in Uruzgan?’
‘Het kabinet laadt de
verdenking op zich
dat het wat te
verbergen heeft en
dat is zeer kwalijk’
‘Hij heeft
professioneel een
rookgordijn
opgehangen, maar
dat gebrek aan
solidariteit binnen de
NAVO is er natuurlijk
wel degelijk’
‘Zij, niet wij, tonen
zich niet solidair en
laten landen als
Nederland opnieuw
de kastanjes uit het
vuur halen’
‘Kosovo is namelijk
heden ten dage,
zeker als het gaat
om het
geweldsspectrum en
het risico, natuurlijk
in de verste verte
niet vergelijkbaar

142

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

met ZuidAfghanistan’
‘De solidariteit
binnen de NAVO is
dus ver te zoeken
wat Zuid-Afghanistan
betreft.’
‘Het ronduit slappe
verhaal van de
minister van
Buitenlandse Zaken
van gisteravond doet
daar voor geen
millimeter aan af’
‘De minister van
Buitenlandse Zaken
heeft gisteravond
mijn voorstel van
tafel geveegd om als
niet-“lead
nation”mogelijkerwij
s met maximaal 300
militairen nog twee
jaar langer in
Uruzgan te blijven’
‘Het spreekt voor
zich, maar ik ben er
trots op om het ook
uit te spreken, dat –
mocht het ondanks
het ontbreken van
onze steun- toch tot
uitzending komen,
de PVV-fractie
vanzelfsprekend alle
militairen, alle
mannen en vrouwen
die uitgezonden
worden, alle kracht,
sterkte, succes en –
met de grootste
waardering – een
behouden thuiskomst
toewenst’
‘Dat is niet alleen
goed voor de
stabiliteit in
Afghanistan maar
ook goed voor de
rest van de wereld,
dus ook voor
Nederland’
‘Zij bevechten de
opposing military
force, de OMF
genaamd, waaronder

5

6 (combinatie vaste
uitdrukking/versteend
e metafoor, ironie,
combinatie versteende
metafoor/uitdrukking,
prijzen, drieslag)
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-

-

-

-

-

-

de taliban en zij
proberen – maar dat
lukt niet altijd –
goodwill te kweken
bij de bevolking van
Uruzgan.’
‘Desondanks stelt de
fractie van de Partij
voor de Vrijheid zich
de vraag of
Nederland na 1
augustus 2008 nog
eens voor twee jaar
als lead nation in
Uruzgan actief moet
blijven’
‘Ik hoop maar dat wij
allemaal niet voor de
gek zijn gehouden,
maar de feiten
spreken wel voor
zich’
‘Dat het kabinet
gisteravond om de
VVD te paaien en
binnenboord te
krijgen de brief van
de secretarisgeneraal van de
NAVO over de
Nederlandse aftocht
in december 2010
openbaar maakte, is
erg aardig en
vriendelijk en politiek
zelfs nog te
begrijpen, maar
waar is die andere
brief?’
‘Hij heeft
professioneel een
rookgordijn
opgehangen, maar
dat gebrek aan
solidariteit binnen de
NAVO is er natuurlijk
wel degelijk’
‘Dat is jammer, maar
ik kan hem dat recht
natuurlijk niet
ontzeggen’
‘Verlenging van de
missie in Uruzgan
met twee jaar gaat
de Nederlandse
belastingbetaler
volgens de brief 640

144

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

mln kosten, maar
het zou best wel
eens een miljard
kunnen worden’
‘Na twee jaar van
verantwoordelijkheid
nemen en solidariteit
tonen in Afghanistan,
ook in financiële zin,
is het binnen de
NAVO echt geen
schande om ervoor
te kiezen, al dat geld
nu te besteden aan
het oplossen van
problemen in
Nederland;
integendeel.’
‘Het spreekt voor
zich, maar ik ben er
trots op om het ook
uit te spreken, dat –
mocht het ondanks
het ontbreken van
onze steun- toch tot
uitzending komen,
de PVV-fractie
vanzelfsprekend alle
militairen, alle
mannen en vrouwen
die uitgezonden
worden, alle kracht,
sterkte, succes en –
met de grootste
waardering – een
behouden thuiskomst
toewenst’ (2x)
‘Ik hoop maar dat wij
allemaal niet voor de
gek zijn gehouden,
maar de feiten
spreken wel voor
zich’
‘Waar is die andere
belangrijke brief?’
‘De minister van
Buitenlandse Zaken
heeft gisteren in een
onsamenhangend,
warrig en schimmig
verhaal geprobeerd
het beeld te creëren
dat er geen sprake
zou zijn van een
gebrek aan
solidariteit binnen de
NAVO’

1 (combinatie
uitdrukkingen/verstee
nde metaforen,
tegenstelling)

1

10 (combinatie
herhaling,
beschimpen, drieslag,
ander bijv nw/zelfst
nw, opsomming,
quaestie, anafoor,
uidrukking/versteende
metafoor)

145

-

-

-

-

-

‘Slechts een paar
NAVO-landen nemen
met een echt
substantiële bijdrage
verantwoordelijkheid
in het risicovolle
zuiden van
Afghanistan, zoals
het Verenigd
Koninkrijk, Canada,
de Verenigde Staten
en natuurlijk ook
Nederland. ‘ (2x)
‘Waar zijn de forse
bijdragen in het
zuiden van
Afghanistan van
landen als Frankrijk,
Duitsland, Italië,
Spanje, Griekenland,
België en ga zo maar
door?’
‘Feit is ook dat zij
geen grote aantallen
militairen leveren en
dat deze bovendien
niet echt zullen
worden ingezet om
te vechten tegen de
OMF’
‘Het ronduit slappe
verhaal van de
minister van
Buitenlandse Zaken
van gisteravond doet
daar voor geen
millimeter aan af’
‘Dat is ruim 1 mln.
per dag’
‘Laten wij dat geld
nu maar eens
besteden in
Nederland, aan een
betere zorg voor
ouderen in
verzorgingstehuizen
en aan meer politie
en meer veiligheid.’
(3x)

Het is

Debat: Fitna, 1 april 2008 (Parlando: 16-04-08, nr. 70, pag. 4880-4921)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel

Vorm

Aantal

Aantal combinatie

146

zuiver
Anafoor

-

-

-

-

‘Ik zal de premier
niet vragen of dit
een crisis is. Ik zal
hem ook niet
vragen of zijn
minister van
Justitie het drie
uur eerder wist,
maar het hem niet
heeft verteld. Ik
zal hem ook niet
vragen of het niet
in het Arabisch
ondertiteld kon
worden’
‘Over een film,
over een filmpje’
‘Eigenlijk komt het
hierop neer: welke
toekomst bieden
wij aan deze
jongeren, welke
toekomst bieden
wij aan de
komende
generatie?’
‘Zeggen wij: om u
niet bang te
maken doen wij
helemaal niets;
niets aan de
arbeidsmarkt,
niets aan de
woningmarkt, niets
aan de
pensioenleeftijd;
wij gaan lekker
dichtbij (sic) elkaar
zitten, wij wachten
af en hopen op het
beste?’ (2x)
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij
geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om

7(tegenstelling,
parallellisme, versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag, herhaling)
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Parallellisme

-

-

-

jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’ (2x)
‘Over een film,
over een filmpje’
‘Zeggen wij: om u
niet bang te
maken doen wij
helemaal niets;
niets aan de
arbeidsmarkt,
niets aan de
woningmarkt, niets
aan de
pensioenleeftijd;
wij gaan lekker
dichtbij (sic) elkaar
zitten, wij wachten
af en hopen op het
beste?’
‘Of raken wij
verlamd door
angst en alles wat
vreemd is en
zeggen wij: om u
in het gareel te
houden, straffen
wij strenger,
zetten wij mensen
uit, om u te
beschermen
trekken wij ons
terug uit Europa,
gooien wij de
grenzen op slot,
verbieden wij de
Koran, sluiten wij
de moskeeën?’
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij
geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en

4 (anafoor, drieslag,
quaestie, opsomming,
versteende
metafoor/uitdrukking,
parallellisme, herhaling)
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leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’
Antithese
Quaestie

-

‘Zeggen wij: om u
niet bang te
maken doen wij
helemaal niets;
niets aan de
arbeidsmarkt,
niets aan de
woningmarkt, niets
aan de
pensioenleeftijd;
wij gaan lekker
dichtbij (sic) elkaar
zitten, wij wachten
af en wij hopen op
het beste? Of
raken wij verlamd
door angst en alles
wat vreemd is en
zeggen wij: om u
in het gareel te
houden, straffen
wij strenger,
zetten wij mensen
uit, om u te
beschermen
trekken wij ons
terug uit Europa,
gooien wij de
grenzen op slot,
verbieden wij de
Koran, sluiten wij
moskeeën? Of
zeggen wij in de
beste vrijzinnige
liberale traditie in
dit land: wij geven
jullie het best
denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en

1 (anafoor, parallellisme,
herhaling, versteende
metafoor/uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw, drieslag,
tegenstelling)
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Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

Climax
Drieslag

-

leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’
‘Mevrouw de
voorzitter. Ik richt
mij via u tot de
heer Wilders’
‘Het aantal
allochtone
jongeren met een
startkwalificatie
neemt in drie jaar
met een derde toe.
De werkloosheid
onder allochtonen
daalt sneller dan
onder
autochtonen: in
één jaar met 25%.
Steeds meer
allochtonen
hebben een eigen
bedrijf. In tien jaar
tijd is dat aantal
verdrievoudigd’
‘Of raken wij
verlamd door
angst en alles wat
vreemd is en
zeggen wij: om u
in het gareel te
houden, straffen
wij strenger,
zetten wij mensen
uit, om u te
beschermen
trekken wij ons
terug uit Europa,
gooien wij de
grenzen op slot,
verbieden wij de
Koran, sluiten wij
de moskeeën?’
‘Zeggen wij: om u
niet bang te
maken doen wij
helemaal niets;
niets aan de

1

1

1 (parallellisme, quaestie,
versteende
metafoor/uitdrukking)

3 (anafoor, parallellisme,
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling, herhaling,
quaestie, oproepen tot actie
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-

-

Ironie/sarcasme/cynism
e
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

Het prijzen van iets of

-

-

arbeidsmarkt,
niets aan de
woningmarkt, niets
aan de
pensioenleeftijd;
wij gaan lekker
dichtbij (sic) elkaar
zitten, wij wachten
af en hopen op het
beste?’
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij
geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’
‘Als wij koers
houden, heeft
Nederlands (sic)
de potentie om de
islam hier zijn
verlichting te laten
vinden. Laten wij
die historische
mogelijkheid
zelfbewust
aangrijpen en niet
vervallen in
zelfbeklag, angst
of haat’

door middel van beloven)

‘Mijnheer Wilders,
uit deze film blijkt
voor mij dat u een
bange man bent,
een bange, bange
man’

1 (zelfst nw/bijv nw,
herhaling)
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iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

Herhaling

-

-

-

-

‘Als wij koers
houden, heeft
Nederlands (sic)
de potentie om de
islam hier zijn
verlichting te laten
vinden. Laten wij
die historische
mogelijkheid
zelfbewust
aangrijpen en niet
vervallen in
zelfbeklag, angst
of haat’
‘Mijnheer Wilders,
uit deze film blijkt
voor mij dat u een
bange man bent,
een bange, bange
man’
‘Ja, er is in
Nederland veel
veranderd, maar
reële angst is iets
volledig anders
dan blinde fobie
voor alles wat
vreemd is, want de
feiten, mijnheer
Wilders, de feiten
laten zien dat het
met de integratie
stap voor stap
beter gaat’
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij
geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,

1 (drieslag)

3 (beschimpen, zelfst
nw/bijv nw, versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling, drieslag,
parallellisme, anafoor)
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daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

‘De vrijheid van
meningsuiting is
de hoeksteen van
een open
samenleving’
‘Ik had gehoopt
dat deze keer
steviger de
centrale waarde
van Europa, de
vrijheid, zou zijn
neergezet’
‘Spreek er dus niet
over alsof het een
last is!’
‘Ik neem de
andersoortige
initiatiefnota van
de heer Wilders
zeer serieus, want
deze pretendeert
een belangrijk
onderwerp aan te
snijden: de
toekomst van
Nederland’
‘Maar hoe je het
ook wendt of
keert, een
ideologie
vermoordt geen
mensen’
‘Een heilig boek is
nooit een excuus
om het eigen
verstand op nul te
zetten’
‘Het belangrijkste
nieuws van de
afgelopen week
was dat Nederland
het hoofd koel
heeft gehouden,
zijn schouders
ophaalde’
‘En dat is nog tot
daaraan toe, maar
u wilt die angst de
rest van Nederland
aanpraten,

9

16(tegenstelling, andere
versteende
metafoor/uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw, herhaling,
anafoor, quaestie,
parallellisme, opsomming,
drieslag)
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-

-

-

-

-

-

-

-

opdringen’
‘Ja, er is in
Nederland veel
veranderd, maar
reële angst is iets
volledig anders
dan blinde fobie
voor alles wat
vreemd is, want de
feiten, mijnheer
Wilders, de feiten
laten zien dat het
met de integratie
stap voor stap
beter gaat’
‘Mijnheer Wilders,
u bent een bange
man, maar ik
weiger door u bij
de pakken neer te
zitten en mij te
verliezen in dit
soort sombere
visioenen’
‘Er zijn namelijk
voldoende
lichtpunten’
‘De ambitie om
van Nederland het
meest vrije
tolerante land ter
wereld te maken
en de volharding
om daaraan vast
te houden’
‘In deze zaal,
mevrouw de
voorzitter, staan
vandaag
mensbeelden
tegenover elkaar’
‘Eigenlijk komt het
hierop neer: Welke
toekomst bieden
wij aan deze
jongeren, welke
toekomst bieden
wij aan de
komende
generatie?’
‘Geloven wij in
moraliseren en
leggen wij ideeën
aan de
meerderheid op?’
‘Of raken wij
verlamd door

154

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

angst en alles wat
vreemd is en
zeggen wij: om u
in het gareel te
houden, straffen
wij strenger,
zetten wij mensen
uit, om u te
beschermen
trekken wij ons
terug uit Europa,
gooien wij de
grenzen op slot,
verbieden wij de
Koran, sluiten wij
de moskeeën?’
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij
geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’ (4x)
‘Nederland heeft
dankzij deze
waarden
vooropgelopen bij
de verlichting van
de westerse
cultuur’
‘Wij zijn echter wel
verantwoordelijk
voor hun
toekomst’
‘Ik wil de premier,
de EU en het
voorzitterschap
echter het
volgende zeggen’

3

6 (anafoor, versteende
metafoor/uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw, herhaling,
drieslag, parallellisme)
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-

-

-

-

-

-

-

‘Ik zal de premier
niet vragen of dit
een crisis is. Ik zal
hem ook niet
vragen of zijn
minister van
Justitie het drie
uur eerder wist,
maar het hem niet
heeft verteld. Ik
zal hem ook niet
vragen of het niet
in het Arabisch
ondertiteld kon
worden’
‘Maar wat zegt
deze film
hierover?’
‘Maar hoe je het
ook wendt of
keert, een
ideologie
vermoordt geen
mensen’
‘En dat is nog tot
daaraan toe, maar
u wilt die angst de
rest van Nederland
aanpraten,
opdringen’
‘Ja, er is in
Nederland veel
veranderd, maar
reële angst is iets
volledig anders
dan blinde fobie
voor alles wat
vreemd is, want de
feiten, mijnheer
Wilders, de feiten
laten zien dat het
met de integratie
stap voor stap
beter gaat’
‘Mijnheer Wilders,
u bent een bange
man, maar ik
weiger door u bij
de pakken neer te
zitten en mij te
verliezen in dit
soort sombere
visioenen’
Of zeggen wij in de
beste vrijzinnige
en liberale traditie
in dit land: wij

156

geven jullie het
best denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’
Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

Het is een diffuse
aanklacht, op een
rellerige toon; een
selectief
generaliserend
beeld van een
wereldgodsdienst
in zestien minuten’
(3x)
‘Het belangrijkste
nieuws van de
afgelopen week
was dat Nederland
het hoofd koel
heeft gehouden,
zijn schouders
ophaalde’
‘Mijnheer Wilders,
uit deze film blijkt
voor mij dat u een
bange man bent,
een bange, bange
man’
‘Ja, er is in
Nederland veel
veranderd, maar
reële angst is iets
volledig anders
dan blinde fobie
voor alles wat
vreemd is, want de
feiten, mijnheer
Wilders, de feiten
laten zien dat het

1

13 (ander zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
beschimpen, herhaling,
tegenstelling, anafoor,
parallellisme, quaestie)
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-

-

-

met de integratie
stap voor stap
beter gaat’ (2x)
‘Een inspirerend
voorbeeld van
ondernemerschap
en handelsgeest,
ook voor ons!’
‘Mijnheer Wilders,
u bent een bange
man, maar ik
weiger door u bij
de pakken neer te
zitten en mij te
verliezen in dit
soort sombere
visioenen’ (2x)
‘Of zeggen wij in
de beste
vrijzinnige en
liberale traditie in
dit land: wij geven
jullie het best
denkbare
onderwijs, wij
breken de
verstarde
arbeidsmarkt voor
jullie open, net als
de uitgewoonde
woningmarkt en
leggen zo een
fundament om
jullie toekomst hier
op te bouwen,
maar daarna,
daarna komt het
aan op jullie, op
jullie ambitie, op
jullie
toekomstvisie, op
jullie kracht?’ (4x)

Het is

Debat: Fitna, 1 april 2008 (Parlando: 16-04-08, nr. 70, pag. 4880-4921)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

‘Wij hebben de
boosheid van
mensen te
respecteren, ook als
deze fel en
nietsontziend wordt

Aantal
zuiver
1

Aantal combinatie
1 (oproepen tot actie
door beloven)

158

-

Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

-

geuit. Wij hebben
ook de
verantwoordelijkheid
om alle mensen in
Nederland de hoop
op een beter leven
te bieden’
‘Dan vindt u overal
bondgenoten, ook
bij ons, en kunt u
politiek effectief zijn.
Dan is wel
gelijkwaardigheid en
wederzijds respect
vereist. Dan kunt u
moslims niet als
tweederangsburgers
behandelen. Dan
zult u uw pleidooi
voor een verbod op
de Koran moeten
intrekken’

‘Mijnheer Wilders,
nu ik eindelijk de
kans heb, wend ik
mij rechtstreeks tot
u’
‘Zij krijgen niets in
de schoot geworpen,
moeten keihard
werken en verliezen
hun
vanzelfsprekende
veilige omgeving als
hun wijk en de
school van hun
kinderen razendsnel
veranderen’
‘Deze uitleg van de
islam hebt u
gemeen met
autoritaire regimes
zoals in Iran en
Saoedi- Arabië en
met
terreurbewegingen
zoals Al Qaida’
‘Het wordt de
moslims namelijk
verboden: - om de
Koran te bezitten; om bijzondere
scholen op te
richten; - om naar

1

1

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw)
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Nederland te
immigreren; - om in
het kabinet te
zitten; - om nieuwe
moskeeën te
bouwen; - om
stemrecht voor de
gemeenteraad te
hebben; - om een
omroep op te
richten; - om de
moedertaal in de
moskee te spreken;
- om als zij werkloos
zijn in Nederland te
blijven; - om een
boerka of boerkini te
dragen’
Climax
Drieslag

-

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

‘We zien dat ook
terug in polarisatie,
toenemend
radicalisme en
racistische
incidenten’
‘Meestal verrichten
zij zwaar en
laagbetaald werk,
ervaren zij
discriminatie en
voelen zij zich
gekwetst door de
oordelen over hun
religie en cultuur’
‘Hij wil graag zij aan
zij met u vechten
tegen extremisme,
tegen schendig van
de rechten van
vrouwen, kinderen
en homoseksuelen’
‘Volhardt u in uw
heilloze monoloog
van vijandschap met
alle moslims, van
polarisatie en
vervreemding?’
‘Fitna is zelfs “de
laatste
waarschuwing voor
het Westen”, alsof
het de dag daarna
kikkers zou gaan
regenen’

4 (versteende
metafoor/
uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw)

1

160

Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

-

Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

‘Dan vindt u overal
bondgenoten, ook
bij ons, en kunt u
politiek effectief zijn.
Dan is wel
gelijkwaardigheid en
wederzijds respect
vereist. Dan kunt u
moslims niet als
tweederangsburgers
behandelen. Dan
zult u uw pleidooi
voor een verbod op
de Koran moeten
intrekken’

‘Zij krijgen niets in
de schoot geworpen,
moeten keihard
werken en verliezen
hun
vanzelfsprekende
veilige omgeving als
hun wijk en de
school van hun
kinderen razendsnel
veranderen’
‘Het hoeft dan ook
geen verwondering
te wekken dat op
een van de grootste,
internationale
jihadistische
internetsites uw film
werd bejubeld als
steun voor de jihad’
‘Het meest stuitende
moment in Fitna is
de kaarsrechte lijn
die u trekt tussen de
aanwezige moslims
in Nederland en de
toekomst die ons
wacht van
opgehangen homo’s
en van gestenigde
en besneden
vrouwen’
‘Ook nu, in debat,
strooit u met cijfers

1 (anafoor)

5

8(opsomming, zelfst
nw/bijv nw, drieslag,
tegenstelling)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

die niet kloppen’
‘Als u dit niet
erkent, dan bent u
zo verblind door uw
strijd tegen de islam
dat u opoffert wat u,
en mij, het meest
dierbaar is: onze
vrijheid’
‘Mijn collega Tofik
Dibi deed u vorige
week een
belangrijke
handreiking’
‘Hij wil graag zij aan
zij met u vechten
tegen extremisme,
tegen schendig van
de rechten van
vrouwen, kinderen
en homoseksuelen’
‘Iemand die in de
bres springt voor
homoseksuelen,
maar die ook de
Koran – de dikke
versie – op zijn
nachtkastje heeft,
net zolang als hij
daar zelf behoefte
aan heeft’
‘Stuk voor stuk
tonen deze
vredelievende
moslims uw ongelijk
aan, dat het geloof
in de islam en het
lezen van de Koran
leidt tot geweld’
‘Mijnheer Wilders, u
staat op een
kruispunt’
‘Dan stuurt u echter
ook uw eigen
achterban de
woestijn in omdat
oplossingen voor de
vermindering van
islamitische terreur
uitblijft’
‘Ik neem aan dat dit
gemeend was en
niet bedoeld om de
premier een hak te
zetten’
‘Mijnheer Wilders, ik
doe een indringend
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beroep op u om de
tweede weg te
kiezen’
Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

‘De islam is geen
godsdienst- het zo
te noemen vindt u
zelfs
“levensgevaarlijk” –
maar een
gewelddadige
politieke ideologie’
‘Maar dan moeten al
die kinderen ook
geloofsvrijheid
kennen en niet
worden uitgestoten
als religieuze
minderheid’
‘Hij heeft
bondgenoten nodig,
maar Tofik vraagt
daar wel wat voor
terug’
‘Iemand die in de
bres springt voor
homoseksuelen,
maar die ook de
Koran – de dikke
versie – op zijn
nachtkastje heeft,
net zolang als hij
daar zelf behoefte
aan heeft’
‘Dan stuurt u echter
ook uw eigen
achterban de
woestijn in omdat
oplossingen voor de
vermindering van
islamitische terreur
uitblijft’

3

2 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)

‘Niemand kan het
zich veroorloven om
de gewelddadige,
radicale islam te
negeren’
‘Onmiskenbaar
beïnvloedt
gewelddadig
extremisme de
acceptatie van
immigranten en hun
integratie in

7

15 (versteende
metafoor/uitdrukking,
opsomming, ander
zelfst nw/bijv nw,
drieslag, opsomming,
tegenstelling)

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

Nederland negatief’
‘We zien dat ook
terug in polarisatie,
toenemend
radicalisme en
racistische
incidenten’
‘Immigratie en
integratie
veroorzaken altijd
grote emoties en
gevoelens van
verlies’
‘Gevoelens van
verlies zijn er bij
veel autochtone
Nederlanders die
zich achtergesteld
voelen en bedreigd’
‘Zij krijgen niets in
de schoot geworpen,
moeten keihard
werken en verliezen
hun
vanzelfsprekende
veilige omgeving als
hun wijk en de
school van hun
kinderen razendsnel
veranderen’
‘Zij ruilen de
vertrouwde
omgeving van hun
geboorteland in voor
een onzeker bestaan
waarin zij op
achterstand staan’
(2x)
‘Meestal verrichten
zij zwaar en
laagbetaald werk,
ervaren zij
discriminatie en
voelen zij zich
gekwetst door de
oordelen over hun
religie en cultuur’
‘Alleen door
rechtvaardige
politieke keuzes
worden mensen
geholpen om hun
eigen
verantwoordelijkheid
te nemen en als
volwaardige burger
deel te nemen aan
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-

-

-

-

-

-

onze snel en
onomkeerbaar
veranderende
samenleving’ (2x)
‘En nog belangrijker,
welke bijdrage de
anti-moslimpolitiek
van de PVV levert
aan een beter
Nederland’
‘Deze uitleg van de
islam hebt u
gemeen met
autoritaire regimes
zoals in Iran en
Saoedi- Arabië en
met
terreurbewegingen
zoals Al Qaida’
‘Het hoeft dan ook
geen verwondering
te wekken dat op
een van de grootste,
internationale
jihadistische
internetsites uw film
werd bejubeld als
steun voor de jihad’
‘In uw bezeten
voorspelling dat
islam en terreur
een-en hetzelfde
zijn en dat elke
gelovige daarmee
een fascist is en een
potentiële terrorist,
veroordeelt u alle
moslims’
‘Het meest stuitende
moment in Fitna is
de kaarsrechte lijn
die u trekt tussen de
aanwezige moslims
in Nederland en de
toekomst die ons
wacht van
opgehangen homo’s
en van gestenigde
en besneden
vrouwen’ (2x)
‘En mocht deze
systematische
vernedering leiden
tot onlusten, dan
mag de politie met
scherp op hen
schieten’

165

-

-

-

-

‘Mijn collega Tofik
Dibi deed u vorige
week een
belangrijke
handreiking’
‘Iemand die in de
bres springt voor
homoseksuelen,
maar die ook de
Koran – de dikke
versie – op zijn
nachtkastje heeft,
net zolang als hij
daar zelf behoefte
aan heeft’
‘Stuk voor stuk
tonen deze
vredelievende
moslims uw ongelijk
aan, dat het geloof
in de islam en het
lezen van de Koran
leidt tot geweld’
‘Volhardt u in uw
heilloze monoloog
van vijandschap met
alle moslims, van
polarisatie en
vervreemding?’

Het is

Debat: Fitna, 1 april 2008 (Parlando: 16-04-08, nr. 70, pag. 4880-4921)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Mijn vraag is: zou
de reactie in
Nederland en de
wereld hetzelfde zijn
geweest als Fitna
was gegaan over een
ander geloof of een
andere ideologie,
bijvoorbeeld over het
christendom? Zou
dan hetzelfde zijn
gebeurd? Ik heb
eens een artikel
geschreven over de
vraag of dat zo zou
zijn. Zou dan ook
alarm zijn geslagen?
Zouden dan ook de
ambassades in

Aantal combinatie
4 (quaestie, zelfst
nw/bijv nw, trouw,
compliment,
versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag,
parallellisme)
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-

-

-

Parallellisme

-

Antithese
Quaestie

-

Berlijn en Brussel
evacuatieplannen
hebben gemaakt?
Zou de ministerpresident in een
persconferentie dan
ook over “crisis”
hebben gesproken?
Zou dat allemaal zijn
gebeurd als er een
film zou zijn
gemaakt over het
christendom?’
‘Mensen die
democratie verkiezen
boven de sharia.
Mensen die de
islamisering van ons
mooie land willen
stoppen’
‘Wij zullen die
mensen nooit in de
steek laten. Wij zijn
er trots op om voor
die mensen te
mogen vechten,
iedere dag opnieuw.’
‘Dat is onze taak.
Dat is onze
beproeving. Dat is
onze opdracht’
‘Dat is onze taak.
Dat is onze
beproeving. Dat is
onze opdracht’
‘Mijn vraag is: zou
de reactie in
Nederland en de
wereld hetzelfde zijn
geweest als Fitna
was gegaan over een
ander geloof of een
andere ideologie,
bijvoorbeeld over het
christendom? Zou
dan hetzelfde zijn
gebeurd? Ik heb
eens een artikel
geschreven over de
vraag of dat zo zou
zijn. Zou dan ook
alarm zijn geslagen?
Zouden dan ook de
ambassades in
Berlijn en Brussel
evacuatieplannen

1 (anafoor, drieslag)

1 (anafoor)

167

Apostrof

-

Opsomming/enumeratie
Climax

-

Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van

-

hebben gemaakt?
Zou de ministerpresident in een
persconferentie dan
ook over “crisis”
hebben gesproken?
Zou dat allemaal zijn
gebeurd als er een
film zou zijn
gemaakt over het
christendom?’
(Antwoord:
‘Natuurlijk niet!
Natuurlijk zou dat
allemaal niet zijn
gebeurd!’)
‘U mag daar best om
lachen, mijnheer de
minister- president,
maar ik doe u een
serieus verzoek,
uiteraard via de
voorzitter’
‘De Nederlandse
regering, bijna alle
fracties in dit huis –
in ieder geval
iedereen die ik tot nu
toe gehoord heb –
de Europese Unie en
zelfs de Verenigde
Naties hebben
samen, hand in hand
met islamitische
dictaturen zoals Iran,
de film Fitna scherp
veroordeeld’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij
de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’
‘Dat is onze taak.
Dat is onze
beproeving. Dat is
onze opdracht’
‘Hoe realistisch ons

1 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
herhaling,
tegenstelling, trouw,
parallellisme,
anafoor)

2 (prijzen, versteende

168

anderen/persoonlijke
aanval

-

Het prijzen van iets of
iemand

-

-

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit

-

volk ook is, zo
wereldvreemd en
bang voor de islam
zijn de elites in
binnen-en
buitenland’
‘En de minister
president? Ik kan het
niet anders zegen
(sic): hij bewees de
afgelopen maanden
geen ministerpresident voor alle
Nederlanders te zijn.
Hij heeft mij – dat is
nog niet zo erg –
maar ook de PVVkiezers op een
schaamteloze wijze
in de kou laten
staan. Zoals ik ook al
in een
interruptiedebatje
met de heer Van
Geel zei, was de
minister-president
bezig met
stemmingmakerij.
Hij boezemde angst
in over een film
waarvan hij echt nog
geen seconde had
gezien. Dat vind ik
slecht leiderschap’
‘Hoe realistisch ons
volk ook is, zo
wereldvreemd en
bang voor de islam
zijn de elites in
binnen-en
buitenland’
‘Ik ben er trots op
om voor die
Nederlanders op te
komen’
‘Wij zullen die
mensen nooit in de
steek laten. Wij zijn
er trots op om voor
die mensen te
mogen vechten,
iedere dag opnieuw.’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij

metafoor/uitdrukking,
expliciete mening,
zelfst nw/bijv nw)

1

2 (beschimpen,
anafoor, trouw,
versteende
metafoor/uitdrukking)

2 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling,
herhaling, drieslag,
versteende metafoor/
uitdrukking, anafoor,

169

-

Het voorspellen van
rampspoed

-

Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven

-

Herhaling

-

-

-

de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’
‘Wij zullen die
mensen nooit in de
steek laten. Wij zijn
er trots op om voor
die mensen te
mogen vechten,
iedere dag opnieuw.’
‘Wij moeten die
islamisering stoppen
nu het nog kan’
‘Als u dat niet doet,
sluit ik niet uit dat ik
daardoor mijn
vertrouwen in u
moet opzeggen’
‘Uit een
representatieve
peiling van Een
Vandaag van
afgelopen vrijdag
blijkt dat 44% van
de mensen het eens
is met mijn stelling
dat de islam uit is op
vernietiging van de
westerse beschaving.
44%!
‘Uit een ander
onderzoek blijkt dat
zes op de tien
Nederlanders de
islam niet
verenigbaar vinden
met onze identiteit
en dat ook bijna zes
op de tien
Nederlanders de
immigratie de
grootste, de
allergrootste
vergissing sinds de
Tweede
Wereldoorlog vinden.
Zes op de tien
mensen, mevrouw
de voorzitter. Zes op
de tien mensen,
beste collega’s!’
‘Zo groot is de angst

compliment)

1

1

2

2 (zelfst nw/bijv nw,
versteende metafoor/
uitdrukking, drieslag,
tegenstelling)

170

-

Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

– want dat is het,
angst – voor de
islam’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij
de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’
‘De Nederlandse
regering, bijna alle
fracties in dit huis –
in ieder geval
iedereen die ik tot nu
toe gehoord heb –
de Europese Unie en
zelfs de Verenigde
Naties hebben
samen, hand in hand
met islamitische
dictaturen zoals Iran,
de film Fitna scherp
veroordeeld’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij
de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’
‘Hij heeft mij – dat is
nog niet zo erg –
maar ook de PVVkiezers op een
schaamteloze wijze
in de kou laten
staan.’
‘Dit bewijst niet
alleen de dubbele
agenda en de
dubbele normen,
maar ook dat het
kabinet gewoon in de

2

9 (andere versteende
metafoor/
uitdrukking, climax,
drieslag, herhaling,
zelfst nw/bijv nw,
trouw, beschimpen,
anafoor, compliment)
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-

-

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

ban is van de angst
voor de islam’
‘Gelukkig zijn er in
Nederland nog heel
veel mensen die de
capitulatie niet willen
tekenen.’
‘Ik put moed uit hun
verzet, bijvoorbeeld
van de landgenoten
die ’s nachts het
monument van Van
Randwijk in
Amsterdam tijdelijk
aanpasten’
‘En gelukkig zijn er
in Nederland nog
heel veel mensen die
de capitulatie niet
willen tekenen’
‘Ik en mijn collega’s
putten moed uit hun
verzet’
‘Wij zullen die
mensen nooit in de
steek laten. Wij zijn
er trots op om voor
die mensen te
mogen vechten,
iedere dag opnieuw.’
‘Het Nederlandse
volk is echter niet
gek’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij
de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’
‘U mag daar best om
lachen, mijnheer de
minister- president,
maar ik doe u een
serieus verzoek,
uiteraard via de
voorzitter’
‘Dat vind ik slecht
leiderschap’
‘Ik vind dat de

1

2 (beloven van trouw,
zelfst nw/bijv nw,
herhaling, drieslag,
versteende
metafoor/uitdrukking,
apostrof, zelfst
nw/bijv nw)

3

1 (zelfst nw/bijv nw)

172

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

-

minister-president
excuses moet
aanbieden’
‘Ik vind dat u
excuses zou moeten
aanbieden voor het
feit dat u over
“crisis”, “aanslagen”
en noem maar op
hebt gesproken
zonder dat u één
seconde van de film
hebt gezien’
‘Ik hoop dat u dat
doet’
‘Vele miljoenen
mensen in Nederland
en in het buitenland
hebben mijn film
Fitna de afgelopen
dagen bekeken’
‘Ik ben er trots op
dat ik inmiddels
tienduizenden
positieve reacties
heb binnengekregen’
‘Ik dank al die
mensen uit binnenen buitenland voor
hun
hartverwarmende
steun’
‘De Koran is een
gevaarlijk boek en
de imperialistische
islamitische ideologie
is een gevaar voor
onze vrijheid’ (2x)
‘De afgelopen
anderhalf jaar
hebben wij als PVVfractie in dit huis dan
ook legio voorstellen
gedaan om tot
oplossingen te
komen’
‘Ga zo maar door;
een oneindige lijst
met concrete
oplossingen, meestal
weggestemd met
141 tegen 9’ (2x)
‘Uit een ander
onderzoek blijkt dat
zes op de tien
Nederlanders de
islam niet

5

13(ander zelfst
nw/bijv nw,
herhaling, beloven
van trouw,
tegenstelling,
drieslag, versteende
metafoor/uitdrukking,
beschimpen,
expliciete mening,
apostrof, anafoor)

173

-

-

-

-

-

-

verenigbaar vinden
met onze identiteit
en dat ook bijna zes
op de tien
Nederlanders de
immigratie de
grootste, de
allergrootste
vergissing sinds de
Tweede
Wereldoorlog vinden’
‘Mijn loyaliteit ligt
niet bij de politiekcorrecte (sic) elites
in binnen-en
buitenland, maar bij
de gewone
Nederlander, de
gewone, fatsoenlijke,
nette Nederlander
die ook zijn buik vol
heeft van de
islamisering van ons
land’ (2x)
‘Hij heeft mij – dat is
nog niet zo erg –
maar ook de PVVkiezers op een
schaamteloze wijze
in de kou laten
staan.’
‘Dat vind ik slecht
leiderschap’
‘U mag daar best om
lachen, mijnheer de
minister- president,
maar ik doe u een
serieus verzoek,
uiteraard via de
voorzitter’
‘Gelukkig zijn er in
Nederland nog heel
veel mensen die de
capitulatie niet willen
tekenen.’
‘De Partij voor de
Vrijheid komt op
voor al die vrede-en
vrijheidslievende
mensen die
tegenstander zijn
van de islamisering
van Nederland en
van het westen’
‘Mensen die de
islamisering van ons
mooie land willen

174

-

stoppen’
‘En gelukkig zijn er
in Nederland nog
heel veel mensen die
de capitulatie niet
willen tekenen’

Het is

Debat: Algemene beschouwingen 2008, 17 september 2008 (Parlando: 26-09-08, nr. 2,
pag. 29-79)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

Parallellisme

-

Aantal
zuiver
‘D66 is een
internationale partij,
die staat voor een
geëngageerd
buitenlands beleid,
omdat dit
binnenlandse
vraagstukken raakt,
omdat het klimaat
zich niets van
grenzen aantrekt,
omdat een financiële
crisis zich niets van
grenzen aantrekt en
omdat wij vinden dat
mensenrechten en
welvaart niet
voorbehouden zijn
aan mensen met een
Nederlands paspoort’
‘Er wordt ingeteerd
op economische
groei uit het
verleden, met dank
aan het vorige
kabinet, met dank
aan meevallers die
aan individuen zijn
opgelegd en met
dank aan de
indirecte inzet van
aardgas’
‘Als het uw bedoeling
is, meer ruimte te
scheppen ten
opzichte van de
Verenigde Staten,
zeg het dan. Als het
uw bedoeling is,
meer ruimte te
scheppen ten

Aantal combinatie
2 (opsomming, zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag)

1

175

opzichte van Europa,
laat het dan’
Antithese
Quaestie

-

-

Apostrof

-

‘Ziet u dan niet dat
wij de slag aan het
verliezen zijn?
Waarom vliegt u niet
boven de puntenwolk
van de koopkracht
uit? Waarom
ontstijgt u de kwart
procenten niet? Ziet
u dan niet dat
mensen een visie
willen?’
‘Grijpen wij de
kansen van de
globalisering en
technologische
vooruitgang? Zorgen
wij ervoor dat wij de
bedreigingen
aankunnen? Willen
wij ons sociale stelsel
aanpassen aan de
vergrijzing of moeten
de volgende
generaties hiervan
de lasten dragen?
Investeren wij fors in
onderwijs, kennis en
innovatie of zakken
wij op de route van
de Europese
ranglijst? Zetten wij
een deel van de
groei in om de
economie
klimaatneutraal te
maken of houden wij
het bij de oude
oplossingen? Wordt
het natuur of steen?
Hebben wij het lef
om onze
energievoorziening
te moderniseren of
blijven wij
afhankelijk van het
Midden-Oosten en
Rusland? Waar is uw
ambitie voor
Europese
energieonafhankelijk
heid in tien jaar?
‘De
levensverwachting is

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
creatieve metafoor)

3

176

-

-

Opsomming/enumeratie

-

-

Climax
Drieslag

-

-

-

nu 80 jaar, minister
Donner’
‘Met de Raad van
State zegt mijn
fractie: het kan
zoveel beter,
minister Bos.’
‘Het onvermijdelijke
is niet te voorkomen,
minister Donner’
‘D66 is een
internationale partij,
die staat voor een
geëngageerd
buitenlands beleid,
omdat dit
binnenlandse
vraagstukken raakt,
omdat het klimaat
zich niets van
grenzen aantrekt,
omdat een financiële
crisis zich niets van
grenzen aantrekt en
omdat wij vinden dat
mensenrechten en
welvaart niet
voorbehouden zijn
aan mensen met een
Nederlands paspoort’
‘Beleid creëert
winnaars en
verliezers, insiders
en outsiders’
‘De EU is meer dan
onderlinge vrede,
een sterke economie
en één munt’
‘Er wordt ingeteerd
op economische
groei uit het
verleden, met dank
aan het vorige
kabinet, met dank
aan meevallers die
aan individuen zijn
opgelegd en met
dank aan de
indirecte inzet van
aardgas’
‘Maar hoe moet dat
volgend jaar,
wanneer de
kredietcrisis deze
begroting reeds lang
heeft ingehaald, de

1

1 (anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw)

1

4 (zelfst nw/bijv nw,
anafoor, versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling,
quaestie, creatieve
metafoor)

177

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

lonen toch iets
minder zijn gematigd
dan gehoopt en het
kabinet tegen de
grenzen van zijn
financiële creativiteit
aanloopt?’
‘Zij moeten
vernieuwen,
innoveren en
verbouwen’
‘Investeren wij fors
in onderwijs, kennis
en innovatie of
zakken wij op de
route van de
Europese ranglijst?’
‘Onze betrokkenheid
bij Afghanistan is
niet bilateraal. Het is
geen project saffraan
planten’

1

-

-

-

-

-

-

‘De verhoudingen op
het wereldtoneel
veranderen snel’
‘Rusland is voor zijn
inkomsten aan
Europa gebonden’
‘Recent optreden van
het Europees
voorzitterschap
stemt hoopvol, maar
het blijft
crisismanagement en
afhankelijk van
toeval, gebaseerd op
het politiek
leiderschap van een
individueel land’
‘Meer dan ooit moet
Europa tonen wat
het waard is’
‘Europa moet een

12

15 (opsomming,
anafoor, zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling,
drieslag, andere
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking, quaestie,
creatieve metafoor)

178

-

-

-

-

-

-

factor zijn in de
mondiale
vraagstukken, de
grootsheid
opbrengen om met
één mond te
spreken’
‘D66 is een
internationale partij,
die staat voor een
geëngageerd
buitenlands beleid,
omdat dit
binnenlandse
vraagstukken raakt,
omdat het klimaat
zich niets van
grenzen aantrekt,
omdat een financiële
crisis zich niets van
grenzen aantrekt en
omdat wij vinden dat
mensenrechten en
welvaart niet
voorbehouden zijn
aan mensen met een
Nederlands paspoort’
‘Als u daarvoor meer
geld wilt, valt er met
ons te praten, maar
niet als dit wordt
uitgegeven aan
zigzagbeleid tussen
bilateraal en
multilateraal’
‘De btw-verhoging is
van tafel en de WWpremie is op nul
gebracht’
‘De financiering leek
dit jaar een fluitje
van een cent’
‘Er wordt ingeteerd
op economische
groei uit het
verleden, met dank
aan het vorige
kabinet, met dank
aan meevallers die
aan individuen zijn
opgelegd en met
dank aan de
indirecte inzet van
aardgas’
‘Met zo’n dekking
moet u bijna hopen
op een strenge

179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

winter en op hoge
olieprijzen’
‘Maar hoe moet dat
volgend jaar,
wanneer de
kredietcrisis deze
begroting reeds lang
heeft ingehaald, de
lonen toch iets
minder zijn gematigd
dan gehoopt en het
kabinet tegen de
grenzen van zijn
financiële creativiteit
aanloopt?’
‘Daar steekt deze
stilstandbegroting
bleek bij af’ (2x)
‘Zelfs de
paradepaartjes van
uw beleid, de wijken
en jeugd en gezin,
verzanden door
onhandig gesteggel
met corporaties en
doorgeslagen
bemoeienis en
bureaucratie’
‘Ziet u dan niet dat
wij de slag aan het
verliezen zijn?’
‘Waarom vliegt u niet
boven de puntenwolk
van de koopkracht
uit?
Waarom ontstijgt u
de kwart procenten
niet?
Zij willen niet naar
de mond gepraat
worden’
‘Wat is uw stip aan
de horizon?
‘Willen wij ons
sociale stelsel
aanpassen aan de
vergrijzing of moeten
de volgende
generaties hiervan
de lasten dragen?’
‘Bismarck stelde de
pensioengerechtigde
leeftijd op 65 jaar,
met in het
achterhoofd de
levensverwachting
van toen’

180

-

Creatieve metafoor

-

-

-

-

-

Tegenstellingen

-

-

-

‘Uw eigen
commissie-Bakker
wilde die openbreken
en outsiders een
kans geven’
‘Minister Donner, u
verbijt zich’
‘U plukt alleen het
laaghangend fruit’
‘Dat is geen
cosmetisch verschil,
dat is Europees
leiderschap’
‘U hebt minder dan
negen maanden voor
het nieuwe kindje,
het verdrag’
‘Het kabinet raakt uit
koers. Dat is op zich
knap als je stil ligt’
‘Waarom vliegt u niet
boven de puntenwolk
van de koopkracht
uit?
‘Investeren wij fors
in onderwijs, kennis
en innovatie of
zakken wij op de
route van de
Europese ranglijst?’
‘Dat geldt echter ook
andersom’
‘Met deze
wetenschap is een
stevige
buitenlandpolitiek
nodig, maar die
voeren wij niet en
kunnen wij ook niet
voeren zonder een
daadkrachtig Europa
met een stevig
verdrag’
‘Recent optreden van
het Europees
voorzitterschap
stemt hoopvol, maar
het blijft
crisismanagement en
afhankelijk van
toeval, gebaseerd op
het politiek
leiderschap van een
individueel land’
‘Zien de mensen dat
echter wel?’
‘Maar wat doet u

3

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
quaestie)

5

4 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag)

181

-

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

dan?’
‘Als u daarvoor meer
geld wilt, valt er met
ons te praten, maar
niet als dit wordt
uitgegeven aan
zigzagbeleid tussen
bilateraal en
multilateraal’
‘Maar hoe moet dat
volgend jaar,
wanneer de
kredietcrisis deze
begroting reeds lang
heeft ingehaald, de
lonen toch iets
minder zijn gematigd
dan gehoopt en het
kabinet tegen de
grenzen van zijn
financiële creativiteit
aanloopt?’
‘Onze woningmarkt
was destijds bedoeld
om eigenwoningbezit
te bevorderen, maar
hindert nu in deze
doelstelling’
‘Zij kregen echter
het nakijken, weg
met de participatie’

-

-

-

-

-

‘China en India
komen in rap tempo
op’
‘Er is een
wederzijdse
afhankelijkheid’
‘Met deze
wetenschap is een
stevige
buitenlandpolitiek
nodig, maar die
voeren wij niet en
kunnen wij ook niet
voeren zonder een
daadkrachtig Europa
met een stevig
verdrag’ (3x)
‘Zien zij mister
Europe in actie voor
stabiliteit op de
Kaukasus, of zien zij
slechts monsieur
Sarkozy druk in de

6

15(ander zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling,
drieslag, opsomming,
anafoor, versteende
metafoor/uitdrukking,
quaestie)

182

-

-

-

-

-

-

weer, en vragen zij
zich misschien af
waar zijn charmante
Carla is?’
‘De EU is meer dan
onderlinge vrede,
een sterke economie
en één munt’
‘D66 is een
internationale partij,
die staat voor een
geëngageerd
buitenlands beleid,
omdat dit
binnenlandse
vraagstukken raakt,
omdat het klimaat
zich niets van
grenzen aantrekt,
omdat een financiële
crisis zich niets van
grenzen aantrekt en
omdat wij vinden dat
mensenrechten en
welvaart niet
voorbehouden zijn
aan mensen met een
Nederlands paspoort’
‘Onze toekomst ligt
in een sterker Europa
met één veiligheidsen defensiepolitiek’
(2x)
‘Als u daarvoor meer
geld wilt, valt er met
ons te praten, maar
niet als dit wordt
uitgegeven aan
zigzagbeleid tussen
bilateraal en
multilateraal’
‘Met zo’n dekking
moet u bijna hopen
op een strenge
winter en op hoge
olieprijzen’ (2x)
‘Maar hoe moet dat
volgend jaar,
wanneer de
kredietcrisis deze
begroting reeds lang
heeft ingehaald, de
lonen toch iets
minder zijn gematigd
dan gehoopt en het
kabinet tegen de
grenzen van zijn

183

-

-

-

-

-

-

financiële creativiteit
aanloopt?’
‘Zelfs de
paradepaartjes van
uw beleid, de wijken
en jeugd en gezin,
verzanden door
onhandig gesteggel
met corporaties en
doorgeslagen
bemoeienis en
bureaucratie’ (2x)
‘U blijft de kleine
negotiant die de
concurrentie niet
aangaat’
‘Grijpen wij de
kansen van
globalisering en
technologische
vooruitgang?’
‘Zetten wij een deel
van de groei in om
de economie
klimaatneutraal te
maken of houden wij
het bij de oude
oplossingen?’
‘Machtige,
gevestigde belangen
hebben baat bij
instandhouding van
de status-quo’
‘Halve maatregelen,
zeg ik’

Het is

Debat: Algemene beschouwingen 2008, 17 september 2008 (Parlando: 26-09-08, nr. 2,
pag. 29-79)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

Vorm

-

‘Wij hebben er de
afgelopen tijd een
aantal crises op
zitten: de
kredietcrisis, de
klimaatcrisis, een
oliecrisis, een

Aantal
zuiver

Aantal combinatie

2

2 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)

184

-

-

-

Climax
Drieslag

-

voedselcrisis en na
het conflict tussen
Rusland en Georgië
een dreigende
veiligheidscrisis’
‘Twee dagen terug
gonsde “black
Monday”in het
internationale
kapitaalverkeer, bij
Nederlandse
financiële
instellingen, over
het internet en in de
media’
‘Bijvoorbeeld de
voedselcrisis is het
gevolg van allerlei
omstandigheden: de
economische
opkomst van China,
India, Brazilië, de
olieschaarste, het
vleesverbruik en de
populariteit van
biobrandstoffen in
het Westen’
‘Globalisering en de
welvaart die eruit
voortkomt, bieden
namelijk ook kansen
om onze mensen en
onze samenleving te
versterken, onze
economie werkelijk
duurzaam te maken,
de klimaatcrisis te
keren en de
mensenrechten
wereldwijd te
agenderen’
‘Globalisering dwingt
mensen om flexibel
en creatief om te
gaan met
verandering, omdat
de toename van
onze materiële
welvaart
tegelijkertijd de
afbraak betekent
van vertrouwde
activiteiten, banen
en tradities, terwijl
door migratie de
eigen leefomgeving

4(zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
prijzen)

185

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

onherkenbaar en
onomkeerbaar
verandert’
‘GroenLinks prijst de
regering, omdat zij
deze Miljoenennota
plaatst in een
internationale,
uitdagende en soms
beangstigende
omgeving’
‘Wie de noodzaak
van een alternatief
voor een
internationale
economische en
financiële ratrace
erkent, zal dit
alternatief ook
moeten bieden’
‘Zij hebben goede
publieke
voorzieningen nodig,
zoals onderwijs,
sociale zekerheid en
zorg’

‘GroenLinks prijst de
regering, omdat zij
deze Miljoenennota
plaatst in een
internationale,
uitdagende en soms
beangstigende
omgeving’

1 (drieslag, zelfst
nw/bijv nw)

-

-

-

‘De Miljoenennota
gaf GroenLinks dit
jaar een rotschok’
‘Eerlijk gezegd is het
elk jaar verbijten
vanwege de keuzes
die het kabinet
maakt, maar dit jaar
spant eerlijk gezegd
de kroon (2x)’

6

18 (andere
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling, zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling,
opsomming, drieslag)

186

-

-

-

-

-

-

‘Al op pagina 17
omhelst minister
Bos namelijk TARA’
‘Minister Bos zou
toch kunnen weten
dat dit een beetje
gevoelig ligt voor
GroenLinks, zeker
na een zomer
waarin het verleden
van een enkele
GroenLinkser de
oorlog tussen
Rusland en Georgië
verdrong’
‘Onmiskenbaar
brengt globalisering
ons grote materiële
welvaart, maar in
een recente mooie
toespraak wees
minister Verhagen
op de keerzijde van
de globalisering’
‘Wij hebben er de
afgelopen tijd een
aantal crises op
zitten: de
kredietcrisis, de
klimaatcrisis, een
oliecrisis, een
voedselcrisis en na
het conflict tussen
Rusland en Georgië
een dreigende
veiligheidscrisis’
‘Twee dagen terug
gonsde “black
Monday”in het
internationale
kapitaalverkeer, bij
Nederlandse
financiële
instellingen, over
het internet en in de
media’
‘Bij de internationale
financiële crisis
kunnen schuldigen
aangewezen worden
en kan een veel
scherper toezicht op
bijvoorbeeld
financiële
instellingen
herhaling misschien
voorkomen’

187

-

-

-

-

-

‘Globalisering dwingt
mensen om flexibel
en creatief om te
gaan met
verandering, omdat
de toename van
onze materiële
welvaart
tegelijkertijd de
afbraak betekent
van vertrouwde
activiteiten, banen
en tradities, terwijl
door migratie de
eigen leefomgeving
onherkenbaar en
onomkeerbaar
verandert’
‘Mensen zijn zich
hiervan bewust en
voelen zich daarom
kwetsbaar,
bijvoorbeeld als door
het onverantwoorde
gedrag van
Amerikaanse
hypotheekinstellinge
n plotseling hun
eigen
beleggingshypothee
k of woekerpolis op
de tocht komt te
staan’
‘Dat is terecht en
noodzakelijk, maar
is evengoed een
verademing in een
politiek klimaat waar
de twintig jaar oude
handtekening van
een minister en een
zittenblijvende, van
lotje getikte
advocaat,
allesbepalende
grootheden dreigen
te worden’
‘Niet om gerust te
stellen of om in
slaap te sussen,
maar omdat deze
degelijk zijn.’
‘Dan geldt ook dat
stand verplicht’
‘Wie erkent dat
mensen houvast –
om met mevrouw

188

-

-

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

Hamer te spreken –
en perspectief nodig
hebben, kan zich
vervolgens niet
verstoppen in een
wel heel, heel smalle
marge’
‘Dit vereist op zijn
minst dat gedane
beloften gestand
worden gedaan’
‘Of komt het doordat
wat de regering wel
degelijk zelf in de
hand heeft en
belooft, niet wordt
waargemaakt?’
‘Daar zit de crux’
‘Te veel cruciale
beloften worden
door deze regering
gebroken’
‘Maar goed, het is
heel fijn om van
minister Bos zonder
reanimatie gisteren
zo’n levendig en
boeiend verhaal te
horen’
‘Eerlijk gezegd is het
elk jaar verbijten
vanwege de keuzes
die het kabinet
maakt, maar dit jaar
spant eerlijk gezegd
de kroon’
‘Onmiskenbaar
brengt globalisering
ons grote materiële
welvaart, maar in
een recente mooie
toespraak wees
minister Verhagen
op de keerzijde van
de globalisering’
‘Dat terwijl
beheersing dringend
is, zeker voor
miljoenen mensen in
de allerarmste
landen’
‘Dat is terecht en
noodzakelijk, maar
is evengoed een
verademing in een
politiek klimaat waar
de twintig jaar oude

1 (het is, zelfst
nw/bijv nw)

1

6(versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw)

189

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

handtekening van
een minister en een
zittenblijvende, van
lotje getikte
advocaat,
allesbepalende
grootheden dreigen
te worden’
‘Niet om gerust te
stellen of om in
slaap te sussen,
maar omdat deze
degelijk zijn.’
‘Maar er zijn ook
velen die door
omstandigheden
niet altijd even
weerbaar zijn’
‘Burgers vragen niet
om absolute
garanties, maar om
de verzekering dat
de overheid hen in
bescherming neemt
als zij zich niet goed
kunnen beschermen
of als zij
onevenredig zwaar
worden getroffen’

-

-

-

-

‘Minister Bos zou
toch kunnen weten
dat dit een beetje
gevoelig ligt voor
GroenLinks, zeker
na een zomer
waarin het verleden
van een enkele
GroenLinkser de
oorlog tussen
Rusland en Georgië
verdrong’
‘Maar goed, het is
heel fijn om van
minister Bos zonder
reanimatie gisteren
zo’n levendig en
boeiend verhaal te
horen’
‘Onmiskenbaar
brengt globalisering
ons grote materiële
welvaart, maar in
een recente mooie
toespraak wees

9

22(versteende
metafoor/uitdrukking,
het is, creatieve
metafoor, andere
zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling,
opsomming, drieslag,
prijzen)

190

-

-

-

-

-

minister Verhagen
op de keerzijde van
de globalisering’
(2x)
‘Wij hebben er de
afgelopen tijd een
aantal crises op
zitten: de
kredietcrisis, de
klimaatcrisis, een
oliecrisis, een
voedselcrisis en na
het conflict tussen
Rusland en Georgië
een dreigende
veiligheidscrisis’
‘Dat terwijl
beheersing dringend
is, zeker voor
miljoenen mensen in
de allerarmste
landen’
‘Ook in ons land zijn
de gevolgen
voelbaar in stijgende
voedselprijzen en in
een uitdijend
klantenbestand van
de voedselbanken’
(2x)
‘Globalisering dwingt
mensen om flexibel
en creatief om te
gaan met
verandering, omdat
de toename van
onze materiële
welvaart
tegelijkertijd de
afbraak betekent
van vertrouwde
activiteiten, banen
en tradities, terwijl
door migratie de
eigen leefomgeving
onherkenbaar en
onomkeerbaar
verandert’ (2x)
‘Zeker in land als
Nederland, waar het
aandeel van de
buitenlandse handel
zo’n 80% van onze
nationale welvaart
bedraagt, is onze
internationale
afhankelijkheid

191

-

-

-

-

-

-

blijvend groot’
‘Mensen zijn zich
hiervan bewust en
voelen zich daarom
kwetsbaar,
bijvoorbeeld als door
het onverantwoorde
gedrag van
Amerikaanse
hypotheekinstellinge
n plotseling hun
eigen
beleggingshypothee
k of woekerpolis op
de tocht komt te
staan’
‘GroenLinks prijst de
regering, omdat zij
deze Miljoenennota
plaatst in een
internationale,
uitdagende en soms
beangstigende
omgeving’
‘Dat is terecht en
noodzakelijk, maar
is evengoed een
verademing in een
politiek klimaat waar
de twintig jaar oude
handtekening van
een minister en een
zittenblijvende, van
lotje getikte
advocaat,
allesbepalende
grootheden dreigen
te worden’ (3x)
‘Er is grote nood aan
politici die leiding
nemen en
verdedigen dat er
alternatieven zijn’
‘Wie de noodzaak
van een alternatief
voor een
internationale
economische en
financiële ratrace
erkent, zal dit
alternatief ook
moeten bieden’
‘Wie erkent dat
mensen houvast –
om met mevrouw
Hamer te spreken –
en perspectief nodig

192

-

-

-

-

-

-

-

-

hebben, kan zich
vervolgens niet
verstoppen in een
wel heel, heel smalle
marge’
‘Over de BALK of de
betere alternatieven
die allang
klaarliggen straks
meer’
‘Aan het bieden van
een geloofwaardig
alternatief voor
onzekerheid en
kwetsbaarheid gaat
vertrouwen vooraf’
‘Mensen doen een
terecht beroep op
hun regering om
geleid te worden en
om zekerheid te
krijgen’
‘De meeste mensen
kunnen de
tegenslagen in hun
leven met de nodige
daadkracht
trotseren’ (2x)
‘Zij hebben goede
publieke
voorzieningen nodig,
zoals onderwijs,
sociale zekerheid en
zorg’
‘Burgers vragen niet
om absolute
garanties, maar om
de verzekering dat
de overheid hen in
bescherming neemt
als zij zich niet goed
kunnen beschermen
of als zij
onevenredig zwaar
worden getroffen’
‘Het waarmaken van
deze basale
verzekering, een
kerntaak van de
overheid, bepaalt de
vertrouwensrelatie
tussen burgers en
politiek’
‘Komt dat doordat
burgers de overheid
schuldig achten aan
alle

193

-

-

-

Het is

-

maatschappelijke
problemen?’
‘Neen, dat miskent
de werkelijke
oorzaken’
‘Te veel cruciale
beloften worden
door deze regering
gebroken’
‘Het zijn uitgerekend
de beloften die de
minst weerbaren
raken en de
verzekering van hun
bescherming
ondermijnen’
‘Maar goed, het is
heel fijn om van
minister Bos zonder
reanimatie gisteren
zo’n levendig en
boeiend verhaal te
horen’

1 (zelfst nw/bijv nw,
creatieve metafoor)
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Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

-

-

‘Wij praten vandaag niet
alleen over de begroting,
wij praten ook over de
staat van ons land’
‘Aan de ene kant onze
elite met haar
zogenaamde idealen van
een multiculturele
samenleving, van
megahoge belastingen,
van de waanzinnige
klimaathysterie, van de
onstuitbare islamisering,
van de Brusselse
superstaat en de zinloze
ontwikkelingshulp, van de
bakken met geld in de
bodemloze put die de
Antillen heet’
‘Die elite, daar in vak K,
vindt alles best, zolang de
subsidiestromen maar
richting de VPRO, richting
Milieudefensie en richting
de kunstbobo’s gaan’

Aantal
zuiver
1

Aantal combinatie
7 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
opsomming, drieslag,
tegenstelling)

194

-

-

-

-

-

‘Het andere Nederland
bestaat uit de mensen die
de rekening moeten
betalen, letterlijk en
figuurlijk, het bestaat uit
mensen die beroofd en
bedreigd worden, die
zuchten onder de overlast
van de straatterroristen,
die zuchten onder de
hoge belastingen en die
verlangen naar een beter,
een ander en sociaal
Nederland’
‘Het zijn de mensen die
het thuis allemaal niet
cadeau krijgen. Het zijn
de mensen die ons land
hebben opgebouwd. Het
zijn de mensen die nooit
hebben geloofd in het
linkse project van de
multicul of in de
klimaatwaanzin of in onze
donaties aan de
pinacoladamaffia op de
Nederlandse Antillen. Het
zijn de mensen die hier in
de Tweede Kamer- en dat
is heel triest – zelden
gehoord worden, die
worden weggezet als
Tokkies of als xenofoben
of als provincialen’
‘Wij hadden alle ouderen
in verpleeghuizen al jaren
geleden een eigen kamer
kunnen geven, met een
persoonlijke verpleegster.
Wij hadden bij wijze van
spreken allemaal kunnen
stoppen met werken op
ons vijftigste. Wij hadden
iedereen een zeilboot
cadeau kunnen doen of
wij hadden zomaar voor
de lol een ander land
erbij kunnen kopen’
‘Maar, voorzitter, wie
betaalt de rekening, wie
betaalt die 100 mld.?’
‘Dat zijn de mensen die
Nederland hebben
opgebouwd, dat zijn de
mensen die hard werken,
de mensen die keurig
sparen, die netjes hun

195

belasting betalen, de
gewone Nederlander die
het niet cadeau krijgt:
Henk en Ingrid betalen
voor Mohammed en
Fatima!’
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

-

-

-

‘Aan de ene kant onze
elite met haar
zogenaamde idealen van
een multiculturele
samenleving, van
megahoge belastingen,
van de waanzinnige
klimaathysterie, van de
onstuitbare islamisering,
van de Brusselse
superstaat en de zinloze
ontwikkelingshulp, van de
bakken met geld in de
bodemloze put die de
Antillen heet’
‘Bijna niemand die er nog
in gelooft, behalve een
steeds kleiner clubje
linksen dat aan het
belastinggeldinfuus ligt
en voor zichzelf een
baantje heeft geregeld bij
een subsidieslurper;
beroepsmoslims,
beroepsklimaatfundament
alisten,
beroepsbestuurders,
beroepslobbyisten’
‘Het andere Nederland
bestaat uit de mensen die
de rekening moeten
betalen, letterlijk en
figuurlijk, het bestaat uit
mensen die beroofd en
bedreigd worden, die
zuchten onder de overlast
van de straatterroristen,
die zuchten onder de
hoge belastingen en die
verlangen naar een beter,
een ander en sociaal
Nederland’
‘Dat zijn de mensen die
Nederland hebben
opgebouwd, dat zijn de
mensen die hard werken,
de mensen die keurig

4 (zelfst nw/bijv nw,
anafoor, versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag)

196

sparen, die netjes hun
belasting betalen, de
gewone Nederlander die
het niet cadeau krijgt:
Henk en Ingrid betalen
voor Mohammed en
Fatima!’
Climax
Drieslag

-

-

-

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

-

‘Die elite, daar in vak K,
vindt alles best, zolang de
subsidiestromen maar
richting de VPRO, richting
Milieudefensie en richting
de kunstbobo’s gaan’
‘Het zijn de volgelingen
van Geert Mak, Evelien
Herfkens en Al Gore, het
is de linkse
grachtengordel en haar
kleffe vriendjes’
‘Het andere Nederland
bestaat uit de mensen die
de rekening moeten
betalen, letterlijk en
figuurlijk, het bestaat uit
mensen die beroofd en
bedreigd worden, die
zuchten onder de overlast
van de straatterroristen,
die zuchten onder de
hoge belastingen en die
verlangen naar een beter,
een ander en sociaal
Nederland’
‘Het zijn de mensen die
nooit hebben geloofd in
het linkse project van de
multicul of in de
klimaatwaanzin of in onze
donaties aan de
pinacoladamaffia op de
Nederlandse Antillen’
Het zijn de mensen die
hier in de Tweede Kameren dat is heel triest –
zelden gehoord worden,
die worden weggezet als
Tokkies of als xenofoben
of als provincialen’
‘En wat een stoere,
politiek correcte geluiden
sloeg hij [Bert Bakker,
N.M.] uit!’
‘Kijk, voorzitter, zo ken ik
onze elite weer. In het
openbaar stoere, politiek
correcte praatjes, maar

5 (anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking,
beschimpen, zelfst
nw/bijv nw, het is,
opsomming)

1

2 (zelfst nw/bijv nw,
beschimpen,
tegenstelling)

197

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

-

als zij een baantje
hebben een excuusbriefje
sturen’
‘Ik denk wel eens, in het
vliegtuig wordt ze zeker
al geleerd: jij stemmen
op Wouter Bos, hij jou
geven uitkering’
‘Het zijn de volgelingen
van Geert Mak, Evelien
Herfkens en Al Gore, het
is de linkse
grachtengordel en haar
kleffe vriendjes’
‘Laat ik één voorbeeld
geven van iemand die
tekenend is voor die
politieke elite. Dat is de
heer Bert Bakker. Die
kennen we nog. Tot voor
kort was hij Kamerlid
voor D66. En wat een
stoere, politiek correcte
geluiden sloeg hij uit! De
Partij voor de Vrijheid
noemde hij racisten,
allemaal tuig. Hij liet het
zelfs opschrijven, Bert
Bakker, in de krant. Maar
ja, dankzij de actie van
het Turkse ministerie van
religieuze zaken kwam
niet hij in de Kamer voor
D66 maar mevrouw Koşer
Kaya. En nu probeert Bert
wat geld bij elkaar te
sprokkelen als lobbyist
voor een vliegtuigbouwer.
En zo kwam hij ook bij de
PVV langs: een beetje
likken, een beetje
slijmen. Nou, voorzitter,
wij hebben Bert Bakker
medegedeeld dat hij de
rambam kan krijgen.
Lobbyen best, maar niet
bij ons. En toen ineens –
en dat is tekenend voor
de elite- draaide Bert als
een blad aan een boom
om, en kijk wat ik nu in
de post vind: een heuse
excuusbrief van Bert
Bakker. Hij schrijft:
“Sorry Geert, jullie zijn nu
ineens toch geen
racisten. Het klopte niet

2 (drieslag, het is,
zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
cynisme)

198

wat ik zei, ik heb er spijt
van”. Kijk voorzitter, zo
ken ik onze elite weer. In
het openbaar stoere,
politiek correcte praatjes,
maar als zij een baantje
hebben een excuusbriefje
sturen. Sommige mensen
hebben idealen en staan
daarvoor, anderen
hebben nog een
ruggengraat vol slagroom
Bert Bakker staat
symbool voor de elite
waar ik het net over had.
Hij heeft liever een dikke
bankrekening dan dat hij
trouw is aan zijn
principes’
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

‘Aan de ene kant onze
elite met haar
zogenaamde idealen van
een multiculturele
samenleving, van
megahoge belastingen,
van de waanzinnige
klimaathysterie, van de
onstuitbare islamisering,
van de Brusselse
superstaat en de zinloze
ontwikkelingshulp, van de
bakken met geld in de
bodemloze put die de
Antillen heet’
‘Die elite, daar in vak K,
vindt alles best, zolang de
subsidiestromen maar
richting de VPRO, richting
Milieudefensie en richting
de kunstbobo’s gaan’
‘Bijna niemand die er nog
in gelooft, behalve een
steeds kleiner clubje
linksen dat aan het
belastinggeldinfuus ligt en

1

24(zelfst nw/bijv nw,
opsomming, anafoor,
andere versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag, opsomming,
beschimpen,
tegenstelling)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

voor zichzelf een baantje
heeft geregeld bij een
subsidieslurper;
beroepsmoslims,
beroepsklimaatfundament
alisten,
beroepsbestuurders,
beroepslobbyisten’
‘En nu probeert Bert wat
geld bij elkaar te
sprokkelen als lobbyist
voor een vliegtuigbouwer’
‘En zo kwam hij ook bij
de PVV langs: een beetje
likken, een beetje
slijmen’
‘Nou voorzitter, wij
hebben Bert Bakker
medegedeeld dat hij de
rambam kan krijgen’
‘En toen ineens – en dat
is tekenend voor de elite
– draaide Bert als een
blad aan een boom om,
en kijk wat ik nu in de
post vind: een heuse
excuusbrief van Bert
Bakker’
‘Het zijn de mensen die
het thuis allemaal niet
cadeau krijgen.’
‘Het zijn de mensen die
ons land hebben
opgebouwd.’
Het zijn de mensen die
hier in de Tweede Kameren dat is heel triest –
zelden gehoord worden,
die worden weggezet als
Tokkies of als xenofoben
of als provincialen’
‘Dit kabinet – en dat is
mijn grootste verwijt aan
dit kabinet zoals het daar
zit in vak K – legt zich
neer bij die twee
Nederlanden’
‘Dit kabinet kiest
consequent partij voor
het Nederland van de
elite en niet voor het
Nederland van de gewone
mensen die de rekening
moeten betalen’
‘Nergens zijn de
verschillen tussen wat
Nederlanders vinden en

200

-

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

wat de elite vindt
scherper dan bijvoorbeeld
op het gebied van de
massa-immigratie’
‘Die multiculturele
samenleving is ook nog
een heel dure grap.’
‘Wij hadden bij wijze van
spreken allemaal kunnen
stoppen met werken op
ons vijftigste.’
Wij hadden iedereen een
zeilboot cadeau kunnen
doen of wij hadden
zomaar voor de lol een
ander land erbij kunnen
kopen’
‘Wij hadden kunnen
zwemmen in het geld en
in plaats van dat te doen
volgen wij de linkse
droom om de halve
islamitische wereld naar
Nederland te halen’
‘Hoe meer stemvee voor
de linkse kerk, hoe beter’
‘Maar, voorzitter, wie
betaalt de rekening, wie
betaalt die 100 mld.?’
‘Dat zijn de mensen die
Nederland hebben
opgebouwd, dat zijn de
mensen die hard werken,
de mensen die keurig
sparen, die netjes hun
belasting betalen, de
gewone Nederlander die
het niet cadeau krijgt:
Henk en Ingrid betalen
voor Mohammed en
Fatima!’
‘Sommige mensen
hebben idealen en staan
daarvoor, anderen
hebben nog een
ruggengraat vol
slagroom’
‘Maar ja, dankzij de actie
van het Turkse ministerie
van religieuze zaken
kwam niet hij in de
Kamer voor D66 maar
mevrouw Koşer Kaya.’
‘Lobbyen best, maar niet
bij ons’
In het openbaar stoere,
politiek correcte praatjes,

1 (beschimpen)

1

5 (beschimpen,
cynisme, zelfst
nw/bijv nw,
versteende metafoor
/ uitdrukking)
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-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

maar als zij een baantje
hebben een excuusbriefje
sturen’
‘Maar hier in de Tweede
Kamer vindt nog geen
6% dat’
‘Wij hadden kunnen
zwemmen in het geld en
in plaats van dat te doen
volgen wij de linkse
droom om de halve
islamitische wereld naar
Nederland te halen’
‘Maar, voorzitter, wie
betaalt de rekening, wie
betaalt die 100 mld.?

-

-

-

-

-

-

‘Wij spreken vandaag
over de begroting en de
Miljoenennota 2009, een
flutstuk van het slechtste
kabinet ooit’
‘Aan de ene kant onze
elite met haar
zogenaamde idealen van
een multiculturele
samenleving, van
megahoge belastingen,
van de waanzinnige
klimaathysterie, van de
onstuitbare islamisering,
van de Brusselse
superstaat en de zinloze
ontwikkelingshulp, van de
bakken met geld in de
bodemloze put die de
Antillen heet’ (8x)
‘Het zijn de volgelingen
van Geert Mak, Evelien
Herfkens en Al Gore, het
is de linkse
grachtengordel en haar
kleffe vriendjes’ (2x)
‘Al die zogenaamde
idealen van dat ene
Nederland, van die
politieke elite, zijn
minderheidsprojecten’
(2x)
‘Bijna niemand die er nog
in gelooft, behalve een
steeds kleiner clubje
linksen dat aan het
belastinggeldinfuus ligt
en voor zichzelf een

1

30 (andere zelfst
nw/bijv nw,
opsomming, anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag, beschimpen,
het is, cynisme,
tegenstelling)
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-

-

-

-

-

-

-

-

baantje heeft geregeld bij
een subsidieslurper;
beroepsmoslims,
beroepsklimaatfundament
alisten,
beroepsbestuurders,
beroepslobbyisten’
‘En wat een stoere,
politiek correcte geluiden
sloeg hij [Bert Bakker,
N.M.] uit!’
‘En zo kwam hij ook bij
de PVV langs: een beetje
likken, een beetje
slijmen’ (2x)
‘En toen ineens – en dat
is tekenend voor de elite
– draaide Bert als een
blad aan een boom om,
en kijk wat ik nu in de
post vind: een heuse
excuusbrief van Bert
Bakker’
In het openbaar stoere,
politiek correcte praatjes,
maar als zij een baantje
hebben een excuusbriefje
sturen’
‘Hij heeft liever een dikke
bankrekening dan dat hij
trouw is aan zijn
principes’
‘Het andere Nederland
bestaat uit de mensen die
de rekening moeten
betalen, letterlijk en
figuurlijk, het bestaat uit
mensen die beroofd en
bedreigd worden, die
zuchten onder de overlast
van de straatterroristen,
die zuchten onder de
hoge belastingen en die
verlangen naar een beter,
een ander en sociaal
Nederland’
‘Het zijn de mensen die
nooit hebben geloofd in
het linkse project van de
multicul of in de
klimaatwaanzin of in onze
donaties aan de
pinacoladamaffia op de
Nederlandse Antillen’
‘Dit kabinet – en dat is
mijn grootste verwijt aan
dit kabinet zoals het daar

203

-

-

-

-

-

Het is

-

zit in vak K – legt zich
neer bij die twee
Nederlanden’
‘Dit kabinet kiest
consequent partij voor
het Nederland van de
elite en niet voor het
Nederland van de gewone
mensen die de rekening
moeten betalen’
‘Die multiculturele
samenleving is ook nog
een heel dure grap.’ (2x)
‘Zoveel zijn wij kwijt aan
het multiculturele project:
100 mld.’
‘Wij hadden kunnen
zwemmen in het geld en
in plaats van dat te doen
volgen wij de linkse
droom om de halve
islamitische wereld naar
Nederland te halen’ (2x)
‘Hoe meer stemvee voor
de linkse kerk, hoe beter’
‘Dat zijn de mensen die
Nederland hebben
opgebouwd, dat zijn de
mensen die hard werken,
de mensen die keurig
sparen, die netjes hun
belasting betalen, de
gewone Nederlander die
het niet cadeau krijgt:
Henk en Ingrid betalen
voor Mohammed en
Fatima!’
‘Het zijn de volgelingen
van Geert Mak, Evelien
Herfkens en Al Gore, het
is de linkse
grachtengordel en haar
kleffe vriendjes’

1 (drieslag, zelfst
nw/bijv nw,
beschimpen)

Debat: Situatie op de internationale financiële markten, 30 september 2008 (Parlando:
15-10-08, nr. 7, pag. 411-437)
Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Ik steun het kabinet
als het gaat om
toezicht, om
transparantie, en
dus om corporate

Aantal combinatie
1 (opsomming)

204

governance. Ik
steun ook het idee
om daarbij
samenwerking in
Europa te zoeken,
zeker ook bij het
bankwezen’
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

Climax
Drieslag
Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand
Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

‘Ik steun het kabinet
als het gaat om
toezicht, om
transparantie, en
dus om corporate
governance. Ik
steun ook het idee
om daarbij
samenwerking in
Europa te zoeken,
zeker ook bij het
bankwezen’

1 (anafoor)

-

-

-

-

‘Het
verkiezingsreces is
er opgeschort en de
uitspraken van de
presidentskandidate
n worden op een
goudschaaltje
gewogen’
‘Wel verlangt onze
controlerende taak
een scherpe en
alerte opstelling’
‘Deze lijn hield hij
vast tot afgelopen
vrijdag, zij het
steeds weifelender’

3

3 (combinatie zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling)
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-

-

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

-

‘Zijn er andere
marktpartijen in
zicht geweest voor
overname?’
Zijn er andere
oplossingen over
tafel gegaan, en wat
is waar van het
verhaal dat de
Chinese verzekeraar
Ping An zich
inmiddels als partij
heeft
teruggetrokken?’
‘Toch dringt zich bij
mij het beeld op dat
het kabinet de ernst
van de situatie nog
maar half vat’
‘Het kabinet zat
toen nog op de
puntenwolk van de
koopkracht’
‘Zondag nam hij
echter een belang
van 4 mld. in de
bank Fortis’
‘Volgens ons is dit
echter geen
gedeeltelijke
nationalisatie, maar
een tijdelijke
noodmaatregel’ (2x)
‘Toch hoor ik graag
een nadere
toelichting’
‘Deze lijn hield hij
vast tot afgelopen
vrijdag, zij het
steeds weifelender’
‘Er is dus wel
contact met Fortis,
maar niet met De
Nederlandsche Bank
en ABN AMRO.’
‘De ministerpresident zei zojuist
dat er voor Fortis op
dit moment geen
solide private
oplossing is, terwijl
de minister van
Financiën aangeeft
dat ABN AMRO
privaat verkocht
moet worden’
‘Toch stel ik de

1

6

3 (zelfst nw/bijv nw,
expliciete mening,
versteende
metafoor/uitdrukking)

206

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

Het is

-

-

volgende vragen’
‘Nog geen twee
weken geleden
kreeg ik echter
weinig gehoor bij
het kabinet voor
structurele
maatregelen en
hervormingen’
‘Toch dringt zich bij
mij het beeld op dat
het kabinet de ernst
van de situatie nog
maar half vat’
‘Ik wil van het
kabinet vandaag en
morgen de bredere
aspecten van deze
internationale crisis
vernemen’
‘Volgens ons is dit
echter geen
gedeeltelijke
nationalisatie, maar
een tijdelijke
noodmaatregel’
‘Gezien de situatie
vind ik het moeilijk
om daaraan iets af
te doen’
‘Het is wat mij
betreft geen tijd
voor doemdenken’
‘Wel verlangt onze
controlerende taak
een scherpe en
alerte opstelling’
‘Volgens ons is dit
echter geen
gedeeltelijke
nationalisatie, maar
een tijdelijke
noodmaatregel’ (2x)
‘Dit lijkt op het
moment de beste
oplossing’
‘Wel is het tijd voor
een sterke markt en
een krachtige
overheid, die zich
opstelt als
marktmeester-en
hervormer’ (2x)
‘Het is wat mij
betreft geen tijd
voor doemdenken’
‘Wel is het tijd voor

2

1 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling, het is)

1

4(versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling,
expliciete mening, het
is)

2 (expliciete mening,
zelfst nw/bijv nw)
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een sterke markt en
een krachtige
overheid, die zich
opstelt als
marktmeester-en
hervormer’

Debat: Situatie op de internationale financiële markten, 30 september 2008 (Parlando:
15-10-08, nr. 7, pag. 411-437)
Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel

Vorm

Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

Climax
Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

Aantal
zuiver

‘Burgers,
spaarders,
bedrijven en
aandeelhouders
moeten in
onzekere tijden
weten waar zij aan
toe zijn’
‘De kredietcrisis
leidt wereldwijd
tot grote onrust;
snel ingrijpen door
financiële
autoriteiten, de
toezichthouders
en de
verantwoordelijke
bewindslieden is
hierbij terecht aan
de orde’
‘Ik doel hiermee
op streven naar
een Europese
toezichthouder,
bonussen en
perverse prikkels
snoeihard
aanpakken en de
regels voor
reservekapitaal
aanscherpen’

Aantal combinatie

1

2 (zelfst nw/bijv nw,
uitdrukking/versteende
metaf)

-

208

Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

‘Met wat wij nu
weten, heeft
minister Bos dit
goed gedaan’

1

‘Het is evident dat
de overname van
ABN AMRO als een
molensteen om de
nek van Fortis
hing en tot een
vertrouwenscrisis
rondom Fortis
heeft geleid’
‘Het was een
riskant avontuur
waarvoor de
nodige topmannen
inmiddels terecht
de laan uit zijn
gestuurd’
‘Zonder een
blanco cheque af
te geven, geeft de
GroenLinksfractie
op dit moment het
kabinet de
benodigde
politieke ruimte’
‘Ook andere
financiële
instellingen
kunnen diep
worden geraakt
door de
kredietcrisis’
‘Ik neem aan dat
de minister van
Financiën dit
permanent in zijn
achterhoofd heeft’
‘Ik vraag hem toe
te lichten hoe en
op welke gronden
hij zal besluiten
over dergelijke
crisisinterventies’
‘De wereldwijde
financiële crisis is

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3 (het is, zelfst nw/bijv
nw)

209

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

Tegenstellingen

-

-

de prijs die wordt
betaald voor 25
jaar economisch
neoliberalisme’
‘Ik vraag de
premier om die
woorden hier te
herhalen en
daarbij de juiste
politieke keuzes te
maken, bovenop
de zo even in de
verklaring
aangekondigde
maatregelen’
‘Ik doel hiermee
op streven naar
een Europese
toezichthouder,
bonussen en
perverse prikkels
snoeihard
aanpakken en de
regels voor
reservekapitaal
aanscherpen’
‘De fractie van
GroenLinks vraagt
de regering om de
handel in
onbegrijpelijke
financiële
producten in de
Europese Unie aan
banden te leggen’
‘Dat verplicht de
regering om de
Amerikaanse
regering
indringend te
wijzen op haar
internationale
verantwoordelijkh
eden’
‘Het is echter geen
reden voor
triomfalisme, nu
de Icarus van het
casinokapitalisme
zijn vleugels heeft
verbrand en
neerstort’
‘Dat verplicht de
regering echter
evenzeer’
‘Wij begrijpen heel
goed dat mensen

1 (tegenstelling)

3

2 (zelfst nw/bijv nw,
creatieve metafoor)

210

-

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

verontwaardigd
zijn dat dit
vrijkomt terwijl er
veel
maatschappelijke
node zijn’
‘Het risico dat het
wantrouwen
jegens Fortis
overslaat van
beurs naar
samenleving mag
echter niet worden
gelopen’
‘Veel vragen zullen
de komende
dagen aan de orde
komen, maar één
vraag stel ik nu al’
‘Het is echter geen
reden voor
triomfalisme, nu
de Icarus van het
casinokapitalisme
zijn vleugels heeft
verbrand en
neerstort’
‘Verder wil mijn
fractie dat de
regering zich inzet
voor internationale
afspraken over
toezicht’
‘De kredietcrisis
leidt wereldwijd
tot grote onrust;
snel ingrijpen door
financiële
autoriteiten, de
toezichthouders
en de
verantwoordelijke
bewindslieden is
hierbij terecht aan
de orde’
‘4 mld. is een
immens bedrag’
‘Wij begrijpen heel
goed dat mensen
verontwaardigd
zijn dat dit
vrijkomt terwijl er
veel
maatschappelijke
node zijn’
‘Het was een
riskant avontuur

1

4

6 (drieslag,
tegenstelling,
uitdrukking, het is, ander
zelfst nw/bijv nw)

211

-

-

-

-

Het is

-

-

waarvoor de
nodige topmannen
inmiddels terecht
de laan uit zijn
gestuurd’
‘De
onverantwoorde
opvatting was dat
de financiële
markten zo vrij
mogelijk moeten
kunnen opereren
dankzij
deregulering en
belastingverlaging
en’
‘Dit leidde ook tot
onbegrijpelijke
financiële
producten en
astronomische
verdiensten en
bonussen’ (2x)
‘Ik doel hiermee
op streven naar
een Europese
toezichthouder,
bonussen en
perverse prikkels
snoeihard
aanpakken en de
regels voor
reservekapitaal
aanscherpen’
‘Dit betekent dat
de regering nu
samen met
Sarkozy moet
gaan
onderhandelen
met de
Amerikaanse
regering over een
snelle aanname
van het
broodnodige
reddingsplan’ (2x)
‘Het is evident dat
de overname van
ABN AMRO als een
molensteen om de
nek van Fortis
hing en tot een
vertrouwenscrisis
rondom Fortis
heeft geleid’
‘Het was een

2(uitdrukking/versteende
metaf, zelfst nw/bijv nw)
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riskant avontuur
waarvoor de
nodige topmannen
inmiddels terecht
de laan uit zijn
gestuurd’

Debat: Situatie op de internationale financiële markten, 30 september 2008 (Parlando:
15-10-08, nr. 7, pag. 411-437)
Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel

Vorm

Anafoor
Parallellisme

-

Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

Climax
Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

Aantal
zuiver
‘Vertrouwen moet
worden hersteld.
Bezorgdheid van de
burger moet
worden
weggenomen.’

Aantal combinatie

1

‘Ook in Europa
werden in de
afgelopen tijd
verschillende
banken door de
overheid overeind
gehouden, van het
Verenigd Koninkrijk
tot Denemarken en
Duitsland’

1 (versteende
metafoor)

‘Mensen thuis zijn
bezorgd over hun
spaargeld, hun
pensioen, hun
hypotheek, en ook
in Nederland is die
pijn nu duidelijk
zichtbaar en
voelbaar’
‘Overal om ons
heen vallen banken
om of worden zij
overgenomen of
genationaliseerd’

2 (versteende
metafoor/uitdrukking)

-

-

213

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

‘De financiële
wereld staat in
vuur en vlam’
‘Mensen thuis zijn
bezorgd over hun
spaargeld, hun
pensioen, hun
hypotheek, en ook
in Nederland is die
pijn nu duidelijk
zichtbaar en
voelbaar’
‘Tot nu toe wilde
dit kabinet ons
doen geloven dat
wij er goed voor
stonden en dat wij
waarschijnlijk niet
of nauwelijks door
deze kredietcrisis
geraakt zouden
worden’
‘Ik hoop dat hij nu
ook inziet dat wij
wel degelijk
keihard geraakt
kunnen worden
door wat er in de
wereld om ons
heen gebeurt’
‘Gisteren,
inmiddels al Zwarte
Maandag genoemd,
maakten alle
beurzen wereldwijd
een vrije val’
‘Overal om ons
heen vallen banken
om of worden zij
overgenomen of
genationaliseerd’
‘Ook in Europa
werden in de
afgelopen tijd
verschillende
banken door de
overheid overeind
gehouden, van het

12

10 (drieslag, expliciete
mening, opsomming,
het is, andere
uitdrukking/versteende
metafoor, zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verenigd Koninkrijk
tot Denemarken en
Duitsland’
‘Die bankenbubbel
is nu gebarsten’
‘Het vertrouwen
lijkt geheel
opgedroogd’
‘De stabiliteit in de
financiële sector
komt niet alleen
terug met
financiële injecties
van de overheden’
‘Het is daarom
goed dat de
Europese Centrale
Bank en de Fed
geld in de markt
blijven pompen,
zodat de financiële
stromen niet
opdrogen’
‘Mijn vraag aan de
minister van
Financiën is of de
solvabiliteitseis, die
gaat over de
verhouding tussen
eigen vermogen en
vreemd vermogen,
niet moet worden
aangescherpt’
‘Fortis heeft zich
duidelijk verslikt in
de overname van
ABN AMRO’
‘ Wat ooit begon
als een
prestigeproject is
geëindigd in een
nachtmerrie’
‘Fortis bleek niet in
staat om het
overnamebedrag
van 24 mld. op te
hoesten en zit nu
duidelijk met deze
aankoop in zijn
maag’
‘Zodanig zelfs dat
het vertrouwen van
de beleggers en de
spaarders is
verdampt’
‘Is hij ervan
verzekerd dat de

215

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc

-

-

-

-

-

Fortisbestuurders
geen dikke, vette
bonus aan dit
wanbeleid
overhouden?’
‘Het zijn de burgers
die het risico
daarvoor dragen’
‘Gaan de mensen
nog meer klappen
krijgen omdat een
Belgische bank een
Nederlandse bank
wilde kopen en
daarvoor het geld
niet had?
‘De PVV steunt
deze financiële
injectie van het
kabinet dan ook,
maar wil niet dat
dit een
automatisme wordt
voor de toekomst’
‘Dat kan echter
niet oneindig
doorgaan’
‘De PVV steunt
deze financiële
injectie van het
kabinet dan ook,
maar wil niet dat
dit een
automatisme wordt
voor de toekomst’
‘Ik hoop dat hij nu
ook inziet dat wij
wel degelijk
keihard geraakt
kunnen worden
door wat er in de
wereld om ons
heen gebeurt’
‘Dat is naar de
mening van mijn
fractie de
kernvraag’
‘Ook wij vinden dat
dit onontkoombaar
was’
‘Ik wil helderheid
voor de mensen in
het land’
‘De PVV steunt
deze financiële
injectie van het

1

1 (versteende
metafoor, expliciete
mening)

3

2 (versteende
metafoor,
tegenstelling)

216

Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

Het is

-

kabinet dan ook,
maar wil niet dat
dit een
automatisme wordt
voor de toekomst’
‘Is hij ervan
verzekerd dat de
Fortisbestuurders
geen dikke, vette
bonus aan dit
wanbeleid
overhouden?’
‘Het is daarom
goed dat de
Europese Centrale
Bank en de Fed
geld in de markt
blijven pompen,
zodat de financiële
stromen niet
opdrogen’

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

Debat: Voortzetting verantwoordingsdebat 2007, 22 mei 2008 (Parlando: 04-06-08, nr.
87, pag. 6160 – 6225).

Persoon: Alexander Pechtold
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Zou het dan toch iets
te maken kunnen
hebben met uw
kabinet? Zou het
ermee te maken
hebben dat u mensen
een keuze voorlegde
tussen Bos en
Balkenende, maar dat
zij nu beiden hebben
gekregen? Zou het
ermee te maken
hebben dat u Bos een
draaikont noemde,
maar dat u binnen no
time een kabinet met
hem vormde?Zou het
ermee te maken
hebben dat mensen
rekenen op
kinderopvang; dat u
Wilders beschuldigt
van leugens maar
vervolgens geen
openheid wilt geven;
dat u een rechtszaak

Aantal combinatie
1 (tegenstelling,
quaestie, versteende
metafoor/uitdrukking)

217

voert tegen een
opinieblad in plaats
van stelling te nemen
in een debat over de
vrijheid van
meningsuiting? Zou
het ermee te maken
hebben dat u
militairen naar een
oorlogsgebied laat
gaan, maar weigert
verantwoording af te
leggen over het
besluit tot een
oorlog? Zou het met
dat alles te maken
kunnen hebben?’
Parallellisme
Antithese
Quaestie

-

‘Zou het dan toch iets
te maken kunnen
hebben met uw
kabinet? Zou het
ermee te maken
hebben dat u mensen
een keuze voorlegde
tussen Bos en
Balkenende, maar dat
zij nu beiden hebben
gekregen? Zou het
ermee te maken
hebben dat u Bos een
draaikont noemde,
maar dat u binnen no
time een kabinet met
hem vormde?Zou het
ermee te maken
hebben dat mensen
rekenen op
kinderopvang; dat u
Wilders beschuldigt
van leugens maar
vervolgens geen
openheid wilt geven;
dat u een rechtszaak
voert tegen een
opinieblad in plaats
van stelling te nemen
in een debat over de
vrijheid van
meningsuiting? Zou
het ermee te maken
hebben dat u
militairen naar een
oorlogsgebied laat
gaan, maar weigert
verantwoording af te

1 (anafoor,
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling)
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Apostrof

-

Opsomming/enumeratie

-

-

Climax
Drieslag

-

Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

-

leggen over het
besluit tot een
oorlog? Zou het met
dat alles te maken
kunnen hebben?’
‘Ja, minister Bos, ik
ben net zo blij als u
met het generaal
pardon, maar dat
besluit is van vóór
Balkenende IV en
genomen zonder
Balkenende’
‘Het overkomt u, u
schrikt ervan, u legt
stil, u stelt uit of u
bezuinigt’
‘Belangrijke thema’s,
zoals de woningmarkt
en de arbeidsmarkt,
innovatie, de AOW,
de duurzaamheid, u
beroert ze en
verontrust de mensen
daarmee’

1 (tegenstelling)

2 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw)

‘Vandaag steken wij
de thermometer in dit
kabinet en wij zien de
gevolgen van die
angst: stilstand,
stagnatie, een lege
agenda’
‘Die arme man
[minister Plasterk,
N.M.] kan de
komende jaren alleen
nog maar nee
verkopen; en dan nog
krijgt u dat
onderwijsmiljard niet
bijeen in uw periode’

1 (creatieve
metafoor)

‘Jazeker, ik
complimenteer
staatsecretaris
Albayrak met de
snelle voortgang van
het generaal pardon,
met het loodsen van
een explosieve
portefeuille door een
politiek en
maatschappelijk
mijnenveld’

1 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)

1 (zelfst nw/bijv nw)
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Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking

-

Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Het kabinet gedraagt
zich als een pril gezin
dat in een
overmoedige bui een
extravagante
vakantie heeft
geboekt, maar
natuurlijk nog niet
heeft betaald en blind
is voor onaangename
voorspellingen, een
gezin dat liever de
kop in het zand
steekt’
‘De gezwollen flanken
vragen om een sterk
midden, maar het
midden wordt uit
angst voor die flanken
uiteengereten’
‘Het is dan moeilijk
naast het kabinet te
blijven staan’
‘In dit debat kunt u
zich niet meer
verschuilen achter
vorige kabinetten’
‘Dit kabinet zorgt
voor stilstand en dat
is gevaarlijke
stilstand’
‘Het doel van 200.000
nieuwe banen van het
kabinet komt al een
heel jaar geen stap
dichterbij, want
partijbelangen wegen
zwaarder dan het
openbreken van de
arbeidsmarkt’
‘De kleine efficiënte
overheid is daarmee
nog ver weg’
‘Alle
democratiseringsvoor
stellen hebt u in één
jaar afgefakkeld,
maar u biedt geen
enkel alternatief’

1 (versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)

10

23(andere versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling,
opsomming, anafoor,
quaestie,
vergelijking)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Waar was u toen
Huizinga gekraakt
werd met haar ovchip en vervolgens
volledig de weg
kwijtraakte?’
‘Waar was u toen
Dijksma ten onder
ging aan het succes
van de
kinderopvang?’
‘Het overkomt u, u
schrikt ervan, u legt
stil, u stelt uit of u
bezuinigt’
‘De kritiek van de
vicepresident van de
Raad van State liet u
van zich afglijden’
‘Hoe durft u uw eigen
falen in de schoenen
van de Kamer te
schuiven?’
‘Onze open
uitnodiging aan u om
de grote thema’s te
definiëren en te
agenderen, sloeg u in
de wind’
‘Belangrijke thema’s,
zoals de woningmarkt
en de arbeidsmarkt,
innovatie, de AOW,
de duurzaamheid, u
beroert ze en
verontrust de mensen
daarmee’
‘U raakt ze aan, maar
uiteindelijk pakt u ze
niet aan’
‘Dat is spelen met
vuur’
‘Premier, wie bent u
om de Nederlanders
de maat te nemen als
u ons negativisme
verwijt?’
‘Dat geef ik u graag
mee’
‘Ja, we zijn weer op
de goede weg in
Europa’
‘Jazeker, ik
complimenteer
staatsecretaris
Albayrak met de
snelle voortgang van

221

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

-

-

het generaal pardon,
met het loodsen van
een explosieve
portefeuille door een
politiek en
maatschappelijk
mijnenveld’
‘Maar uw optimisme
over de houdbaarheid
van ons
huishoudboekje op
langere termijn vind
ik wat naïef’
‘Het kabinet gedraagt
zich als een pril gezin
dat in een
overmoedige bui een
extravagante
vakantie heeft
geboekt, maar
natuurlijk nog niet
heeft betaald en blind
is voor onaangename
voorspellingen, een
gezin dat liever de
kop in het zand
steekt’
‘De meevallers van nu
verhullen het
dreigend (sic) gat in
de portemonnee’
‘Vandaag steken wij
de thermometer in dit
kabinet en wij zien
de gevolgen van die
angst: stilstand,
stagnatie, een lege
agenda’
‘U trekt een
leiderschapsbroek
aan die u niet past,
waar u na vijf jaar en
vier kabinetten nog
steeds niet ingegroeid
bent’
‘Of is de oppositie zo
machtig dat we uw
beeld zo gemakkelijk
kunnen verstoren,
terwijl uw kabinet
meer dan ooit geld
uitgeeft aan het
verkopen van beleid,
aan reclame?’
‘Misschien, maar uw
boude stelling van
gisteren kent geen

1

3 (drieslag,
tegenstelling, zelfst
nw/bijv nw)
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Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

-

-

analyse; de analyse
dat u een vacuüm
creëert voor
populisme’
‘De gezwollen flanken
vragen om een sterk
midden, maar het
midden wordt uit
angst voor die flanken
uiteengereten’
‘Alle
democratiseringsvoor
stellen hebt u in één
jaar afgefakkeld,
maar u biedt geen
enkel alternatief’
‘Maar u bezuinigt op
dit soort zaken’
‘Maar ik vraag u ook:
waar bent u,
premier?’
‘U raakt ze aan, maar
uiteindelijk pakt u ze
niet aan’
‘Of is de oppositie zo
machtig dat we uw
beeld zo gemakkelijk
kunnen verstoren,
terwijl uw kabinet
meer dan ooit geld
uitgeeft aan het
verkopen van beleid,
aan reclame?’
‘Zou het ermee te
maken hebben dat u
mensen een keuze
voorlegde tussen Bos
en Balkenende, maar
dat zij nu beiden
hebben gekregen?’
‘Zou het ermee te
maken hebben dat u
Bos een draaikont
noemde, maar dat u
binnen no time een
kabinet met hem
vormde?’
Zou het ermee te
maken hebben dat
mensen rekenen op
kinderopvang; dat u
Wilders beschuldigt
van leugens maar
vervolgens geen
openheid wilt geven;
dat u een rechtszaak
voert tegen een

2

15(zelfst na/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
creatieve metafoor,
anafoor, quaestie,
creatieve metafoor,
apostrof, vergelijking)
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-

-

-

-

-

-

opinieblad in plaats
van stelling te nemen
in een debat over de
vrijheid van
meningsuiting?’
‘Zou het ermee te
maken hebben dat u
militairen naar een
oorlogsgebied laat
gaan, maar weigert
verantwoording af te
leggen over het
besluit tot een
oorlog?’
‘Misschien, maar uw
boude stelling van
gisteren kent geen
analyse; de analyse
dat u een vacuüm
creëert voor
populisme’
‘Ja, minister Bos, ik
ben net zo blij als u
met het generaal
pardon, maar dat
besluit is van vóór
Balkenende IV en
genomen zonder
Balkenende’
‘Maar uw optimisme
over de houdbaarheid
van ons
huishoudboekje op
langere termijn vind
ik wat naïef’
‘Het kabinet gedraagt
zich als een pril gezin
dat in een
overmoedige bui een
extravagante
vakantie heeft
geboekt, maar
natuurlijk nog niet
heeft betaald en blind
is voor onaangename
voorspellingen, een
gezin dat liever de
kop in het zand
steekt’
‘Komt dat misschien
door die
paternalistische staat
van u, door dat
kabinet van regeltjes
en zegeltjes dat
uitgaat van
wantrouwen in plaats

224

-

-

Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

van vertrouwen?’
‘Er komen 3000
ambtenaren bij in
plaats van de
beloofde
vermindering’
‘Zou het ermee te
maken hebben dat
mensen rekenen op
kinderopvang; dat u
Wilders beschuldigt
van leugens maar
vervolgens geen
openheid wilt geven;
dat u een rechtszaak
voert tegen een
opinieblad in plaats
van stelling te nemen
in een debat over de
vrijheid van
meningsuiting?’

-

-

-

-

-

-

‘De gezwollen flanken
vragen om een sterk
midden, maar het
midden wordt uit
angst voor die flanken
uiteengereten’ (2x)
‘Dit kabinet vindt
steeds nieuwe
woorden en cijfers
voor steeds minder
daden’
‘Dit kabinet zorgt
voor stilstand en dat
is gevaarlijke
stilstand’
‘Het doel van 200.000
nieuwe banen van het
kabinet komt al een
heel jaar geen stap
dichterbij, want
partijbelangen wegen
zwaarder dan het
openbreken van de
arbeidsmarkt’
‘Komt dat misschien
door die
paternalistische staat
van u, door dat
kabinet van regeltjes
en zegeltjes dat
uitgaat van
wantrouwen in plaats
van vertrouwen?’

3

20(ander zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling,
opsomming, het is,
creatieve metafoor,
vergelijking)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Er is sprake van een
explosieve groei van
de externe inhuur:
anderhalf keer zoveel
als in 2006, wat
neerkomt op 300
mln. extra.’
‘De kleine efficiënte
overheid is daarmee
nog ver weg’
‘Alle
democratiseringsvoor
stellen hebt u in één
jaar afgefakkeld,
maar u biedt geen
enkel alternatief’
‘Die arme man
[minister Plasterk,
N.M.] kan de
komende jaren alleen
nog maar nee
verkopen; en dan nog
krijgt u dat
onderwijsmiljard niet
bijeen in uw periode’
‘Waar bent u in het
debat over de grote
maatschappelijke
vraagstukken?’
‘Onze open
uitnodiging aan u om
de grote thema’s te
definiëren en te
agenderen, sloeg u in
de wind’ (2x)
‘Belangrijke thema’s,
zoals de woningmarkt
en de arbeidsmarkt,
innovatie, de AOW,
de duurzaamheid, u
beroert ze en
verontrust de mensen
daarmee’
‘Is het soms politieke
onmacht?’
‘Misschien, maar uw
boude stelling van
gisteren kent geen
analyse; de analyse
dat u een vacuüm
creëert voor
populisme’
‘Jazeker, ik
complimenteer
staatsecretaris
Albayrak met de
snelle voortgang van

226

-

-

-

Het is

-

het generaal pardon,
met het loodsen van
een explosieve
portefeuille door een
politiek en
maatschappelijk
mijnenveld’ (3x)
‘Ik ben net zo
enthousiast over die
betere beloning van
leraren’
‘Het kabinet gedraagt
zich als een pril gezin
dat in een
overmoedige bui een
extravagante
vakantie heeft
geboekt, maar
natuurlijk nog niet
heeft betaald en blind
is voor onaangename
voorspellingen, een
gezin dat liever de
kop in het zand
steekt’(3x)
‘De meevallers van nu
verhullen het
dreigend (sic) gat in
de portemonnee’
‘Is het soms politieke
onmacht?’

1 (zelfst nw/bijv nw)

Debat: Voortzetting verantwoordingsdebat 2007, 22 mei 2008 (Parlando: 04-06-08, nr.
87, pag. 6160 – 6225).

Persoon: Femke Halsema
Stijlmiddel
Anafoor
Parallellisme
Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

Vorm

-

Aantal
zuiver

‘Moet hij positief zijn
over zijn lagere
huurtoeslag, de
Belastingdienst die
een fout maakte bij
de verwerking van
zijn zorgtoeslag, het
mislopen van de noclaimkorting of over
de stijgende voedselen energieprijzen?’

Aantal combinatie

1

227

Climax
Drieslag

-

-

Ironie/sarcasme/cynisme
Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval
Het prijzen van iets of
iemand

-

Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

‘Richt hij zich tot alle
Nederlanders, alleen
tot zijn eigen kiezers
die ook niet heel veel
vertrouwen hebben in
het kabinet, of was
het een “pre-emptive
strike”: een
preventieve aanval’
‘De GroenLinksfractie
mist bij het kabinet
passie, visie en
daadkracht, vooral op
drie sleutelprojecten’

1

‘(De pardonregeling
waarvoor de fractie
van GroenLinks vanaf
2000 hard heeft
gevochten, lijkt bijna
voltooid. Daarmee zal
een grove
onrechtvaardigheid
tegenover meer dan
26000 mensen
hersteld zijn, zonder
dat er sprake is van
een aanzuigende
werking). Dat
verdient een
compliment’

1

‘Daarin heb ik eerlijk
gezegd niet veel trek
(2x)’
‘Eerlijk gezegd, voel
ik mij als politicus en
burger geprovoceerd
door een premier die,
nota bene op de dag
dat hij zich moet
verantwoorden, de
samenleving de maat
neemt’
‘Ik zou het dan ook

10

1 (zelfst nw/bijv nw)

-

-

-

-

17 (andere
versteende metafoor/
uitdrukking, zelfst
nw/bijv nw,
tegenstelling)

228

-

-

-

-

-

-

-

-

-

op prijs stellen als de
premier zich hernam’
‘De GroenLinksfractie
heeft wel degelijk oog
voor de goede
stappen die het
kabinet zet’
‘Daarmee zal een
grove
onrechtvaardigheid
tegenover meer dan
26000 mensen
hersteld zijn, zonder
dat er sprake is van
een aanzuigende
werking’
‘Maar het
overheersende gevoel
bij het doorworstelen
van het beleidsproza
is: “Is dit alles?”’
‘Ik had scherpe
conclusies verwacht
over de
maatschappelijke
resultaten in 2007,
evenals over
bijvoorbeeld de stand
van zaken over het
terrein van het milieu
en de bestrijding van
de armoede’
‘Alleen binnen het
ministerie van
Financiën heerst
helderheid over de
economische balans:
de economie draait
goed, de schatkist
bevat een mooi
overschot ondanks de
stijgende
hypotheekrenteaftrek’
‘Daarmee zouden alle
Kamerleden die bij
voorbaat
bezuinigingen
omhelzen,
gewaarschuwd
moeten zijn’
‘Ja, de economie
draaide goed: nu het
kabinet nog’
‘Dat neemt niet weg
dat die wel degelijk
een rol spelen’
‘In de eerste plaats

229

-

-

-

-

-

-

-

-

Creatieve metafoor

-

-

noem ik de ambitie
om de klimaatcrisis te
keren’
‘Maatregelen dienen
een breekijzer te zijn
om van Nederland
een echt duurzame
economie te maken:
het innovatieve
gidsland dat
internationaal
koploper is op de
punten milieubeleid
en technologie’
‘En het is
vrijblijvendheid troef’
‘Het milieubeleid drijft
op het convenant dat
is afgesloten met het
bedrijfsleven’
‘De regeling in 2008
voor zonnepanelen
was in twee weken
uitgeput’
‘Daarvoor geldt dat in
2007 een bedrag van
600 mln. op de plank
bleef liggen’
‘Volgens minister
Eurlings zijn de regels
over de luchtkwaliteit
de grote boosdoeners’
‘Je zou bijna vergeten
dat die regels er niet
voor niets zijn’
‘Bij het openbaar
vervoer gaat die
vlieger niet op’
‘De minister van
Verkeer en
Waterstaat wil iets
wat niet mag: asfalt
aanleggen terwijl de
luchtkwaliteit voor
omwonenden
beneden peil is’
‘Op deze harde toon
kan ik gerust een
kwartier doorgaan en
me daarmee voegen
in het koor van
voorgaande sprekers’
‘Dat [het kabinet,
N.M.] staat nog
steeds verlamd aan
de start, gevangen in
een ongekende

1

2 (zelfst nw/bijv nw)
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-

Tegenstellingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vertrouwenscrisis met
zijn burgers’
‘De tweede verklaring
is dat het kabinet een
verstandshuwelijk is,
zonder chemie en
gezamenlijk elan’
‘De premier heeft ons
daartoe echter wel
geïnspireerd’
‘Maar het
overheersende gevoel
bij het doorworstelen
van het beleidsproza
is: “Is dit alles?”´
‘Alleen binnen het
ministerie van
Financiën heerst
helderheid over de
economische balans:
de economie draait
goed, de schatkist
bevat een mooi
overschot ondanks de
stijgende
hypotheekrenteaftrek’
‘Maar de minister van
Financiën waakt
terecht voor
optimisme en wil
vasthouden aan de
financiële kaders’
‘Maar de kans dat
Nederland voldoet
aan de Kyoto-eis van
20% vermindering
van de CO2-uitstoot,
is in 2007 gedaald tot
43%.’
‘Er lag een
conceptakkoord met
de vervoerssector,
maar dat is in de
prullenmand beland’
‘Het marktaandeel
van biologische
producten was in
2007 2%, terwijl een
aandeel van 5% was
beoogd’
De uitstoot van
broeikasgassen is met
2% gestegen, terwijl
die in 2007 met 2%
moest dalen’
‘De minister van
Verkeer en

6

3(versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw)

231

Waterstaat wil iets
wat niet mag: asfalt
aanleggen terwijl de
luchtkwaliteit voor
omwonenden
beneden peil is’
Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Op deze harde toon
kan ik gerust een
kwartier doorgaan en
me daarmee voegen
in het koor van
voorgaande sprekers’
‘Richt hij zich tot alle
Nederlanders, alleen
tot zijn eigen kiezers
die ook niet heel veel
vertrouwen hebben in
het kabinet, of was
het een “pre-emptive
strike”: een
preventieve aanval’
‘Als de premier op die
wijze wil debatteren,
moet hij mij eens
uitleggen waarover
een langdurig
werkloze positief
moet zijn’
‘Het getuigt van
weinig
inlevingsvermogen als
ook de meest
kwetsbare mensen
worden getrakteerd
op de jijbak van een
negatief zelfbeeld’
(2x)
‘De GroenLinksfractie
heeft wel degelijk oog
voor de goede
stappen die het
kabinet zet’
‘Daarmee zal een
grove
onrechtvaardigheid
tegenover meer dan
26000 mensen
hersteld zijn, zonder
dat er sprake is van
een aanzuigende
werking’
‘Ik had scherpe
conclusies verwacht
over de

10

16 (creatieve
metafoor, drieslag,
ander zelfst nw/bijv
nw, versteende
metafoor/uitdrukking,
tegenstelling)
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-

-

-

-

-

-

-

maatschappelijke
resultaten in 2007,
evenals over
bijvoorbeeld de stand
van zaken over het
terrein van het milieu
en de bestrijding van
de armoede’
‘De
verantwoordingsbrief
die er op verzoek van
de GroenLinksfractie
is gekomen, is een
onleesbaar
knutselwerkje’
‘Alleen binnen het
ministerie van
Financiën heerst
helderheid over de
economische balans:
de economie draait
goed, de schatkist
bevat een mooi
overschot ondanks de
stijgende
hypotheekrenteaftrek’
‘Dat [het kabinet,
N.M.] staat nog
steeds verlamd aan
de start, gevangen in
een ongekende
vertrouwenscrisis met
zijn burgers’
‘Daarvoor zijn drie
betere verklaringen te
geven: de eerste is
dat het het kabinet –
de premier voorop –
ontbreekt aan
daadkracht en
leiderschap’
‘Het wordt
bijeengehouden door
slechte peilingen’
‘De derde verklaring
is dat het kabinet uit
vernieuwingsangst
niet gepassioneerd
durft te kiezen voor
een echte
toekomstvisie op de
grote
maatschappelijke
uitdagingen’ (2x)
‘Dat is dé
noodzakelijke
voorwaarde voor het
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-

-

-

-

-

-

-

Het is

-

behoud van onze
welvaart en ons
welzijn’
‘Maatregelen dienen
een breekijzer te zijn
om van Nederland
een echt duurzame
economie te maken:
het innovatieve
gidsland dat
internationaal
koploper is op de
punten milieubeleid
en technologie’ (3x)
‘Harde afspraken over
resultaten ontbreken
daarin’
‘Ook voor duurzame
elektriciteit was 2007
een verloren jaar’
‘Het aandeel
duurzame elektriciteit
is afgenomen van
6,5% naar 6% en er
is geen enkele reden
voor de optimistische
gedachte dat dit de
komende jaren alsnog
zal stijgen tot het
kabinetsdoel van
10%’ (2x)
‘Tegen de heer Rutte
zeg ik dat dat ook
hardwerkende
Nederlanders zijn’
‘De enige conclusie is
dus dat het kabinet
veel te weinig doet’
‘Het neuzelt en
treuzelt en stelt
verkeerde prioriteiten’
‘En het is
vrijblijvendheid troef’

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

Debat: Voortzetting verantwoordingsdebat 2007, 22 mei 2008 (Parlando: 04-06-08, nr.
87, pag. 6160 – 6225).

Persoon: Geert Wilders
Stijlmiddel
Anafoor

Vorm
-

Aantal
zuiver
‘Onze keuzes zijn:
stoppen met linkse
hobby’s, stoppen
met nutteloze

Aantal combinatie
1 (zelfst nw/bijv nw,
opsomming,
versteende metafoor)
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Parallellisme

-

Antithese
Quaestie
Apostrof
Opsomming/enumeratie

-

-

ontwikkelingshulp,
stoppen met die
miljardenafdrachten
aan dat grote,
afschuwelijke Europa
en Brussel, stoppen
met de
Vogelaarwijken,
stoppen met het
kolossale
ambtenarenapparaat
en al die peperdure
adviseurs, stoppen
met het pesten van
automobilisten en
last but not least,
stoppen met het
mislukte
multiculturele
experiment’
‘Ik zei het al: dit
kabinet biedt geen
vooruitgang, maar
achteruitgang, geen
lastenverlichting,
maar
lastenverzwaring’

‘Van hogere
accijnzen op diesel,
lpg en alcohol tot de
vliegtaks, de
verpakkingstaks, de
slurptaks, de
komende btwverhogingen en ga
zo maar door’
‘Onze keuzes zijn:
stoppen met linkse
hobby’s, stoppen
met nutteloze
ontwikkelingshulp,
stoppen met die
miljardenafdrachten
aan dat grote,
afschuwelijke Europa
en Brussel, stoppen
met de
Vogelaarwijken,
stoppen met het
kolossale
ambtenarenapparaat
en al die peperdure
adviseurs, stoppen
met het pesten van

1 (tegenstelling)

2 (drieslag, anafoor,
zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)
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automobilisten en
last but not least,
stoppen met het
mislukte
multiculturele
experiment’
Climax
Drieslag

-

-

-

-

-

-

-

‘Volgens de
Algemene
Rekenkamer zijn de
doelen van het
kabinet over 2007
weinig specifiek,
inconsistent en
onhaalbaar’
‘Die zorgden, door
hard te werken, te
consumeren en te
investeren, voor zo’n
4 mld. aan extra
belastinginkomsten’
‘Van hogere
accijnzen op diesel,
lpg en alcohol tot de
vliegtaks, de
verpakkingstaks, de
slurptaks, de
komende btwverhogingen en ga
zo maar door’
‘In plaats dat het
kabinet deze
problemen inziet,
verstandig beleid
voert en de lasten
verlaagt, gaat er olie
op het vuur’
‘Om dat te bereiken,
moet je als politicus,
politieke partij en
kabinet keuzes
maken’
‘Ondanks het feit dat
al die gewone
mensen keihard
hebben gewerkt in
2007 moeten de
burgers nu nog meer
belasting gaan
betalen vanwege het
milieufundamentalis
me van de linkse
kabinetten, zoals de
verpakkingentaks,
de slurptaks en die
onzinnige vliegtaks’
‘Dit kabinet zat in

3

4(opsomming,
versteende
metafoor/uitdrukking,
zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling)
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Ironie/sarcasme/cynisme

-

Het beschimpen van
anderen/persoonlijke
aanval

-

-

-

Het prijzen van iets of
iemand

-

2007 gevangen in
besluiteloosheid, in
eindeloos overleg en
in bureaucratie’
‘Sinterklaas weet die
schurkeneilanden
dus nog steeds te
vinden’
‘Dergelijke
maatregelen maken
het voor gewone
mensen duurder om
bijvoorbeeld op
vakantie te gaan,
alleen omdat
wereldvreemde
milieufreaks ervan
overtuigd zijn dat de
aarde opwarmt als
je met je gezin naar
Kreta vliegt’
‘De Partij voor de
Vrijheid is het net
als heel veel burgers
van Nederland zat
dat het grotendeels
corrupte boevennest
op de Antillen, zoals
mijn collega
Brinkman altijd
prachtig zegt, dat al
decennia teert op de
zakken van de
hardwerkende
Nederlanders omdat
het geen failliet is,
geld erbij krijgt’
‘Sinterklaas weet die
schurkeneilanden
dus nog steeds te
vinden’
‘De Partij voor de
Vrijheid is het net
als heel veel burgers
van Nederland zat
dat het grotendeels
corrupte boevennest
op de Antillen, zoals
mijn collega
Brinkman altijd
prachtig zegt, dat al
decennia teert op de
zakken van de
hardwerkende
Nederlanders omdat
het geheel failliet is,
geld erbij krijgt’

1 (beschimpen)

3 (zelfst nw/bijv nw,
prijzen, versteende
metafoor/uitdrukking,
ironie/cynisme)

1 (beschimpen, zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking)
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Het beloven van trouw
en loyaliteit
Het voorspellen van
rampspoed
Het oproepen tot actie
door middel van dreigen
en beloven
Herhaling
Vergelijking
Versteende metafoor en
vaste uitdrukkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘Al die mensen
hebben groot gelijk’
‘Dit kabinet faalt
namelijk op alle
fronten’
‘Het heeft geen
enkele uitstraling en
het lost geen enkel
probleem voor de
burgers op’
‘Het hangt alleen
nog aan elkaar door
enorm verlies in de
peilingen en angst
voor de
verkiezingen’
‘Dit kabinet zorgt
ervoor dat het leven
voor de mensen
steeds duurder
wordt, terwijl het
kabinet zonder enige
schaamte de eigen
zakken vult door de
salarissen van
ministers en
staatssecretarissen
met maar liefst 10%
te verhogen’
‘Het is een brief van
niks’
‘Diezelfde burger
werd door dit
kabinet beloond met
een ware stortvloed
aan
belastingverzwaring
en’
‘Intussen kalft de
economische groei
gestaag af’
‘De koopkracht van
de burger zal
opnieuw een deuk
oplopen omdat die
opnieuw minder te
besteden krijgt’
‘In plaats dat het

9

14 (zelfst nw/bijv nw,
tegenstelling, het is,
andere versteende
metafoor/uitdrukking,
drieslag, opsomming,
anafoor, prijzen,
beschimpen)
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-

-

-

-

-

-

-

kabinet deze
problemen inziet,
verstandig beleid
voert en de lasten
verlaagt, gaat er olie
op het vuur’
‘De mensen voor wie
wij opkomen, krijgen
niets in dit leven
cadeau’
‘Onze keuzes zijn:
stoppen met linkse
hobby’s, stoppen
met nutteloze
ontwikkelingshulp,
stoppen met die
miljardenafdrachten
aan dat grote,
afschuwelijke Europa
en Brussel, stoppen
met de
Vogelaarwijken,
stoppen met het
kolossale
ambtenarenapparaat
en al die peperdure
adviseurs, stoppen
met het pesten van
automobilisten en
last but not least,
stoppen met het
mislukte
multiculturele
experiment’
‘Niet de aarde warmt
op door het
vliegverkeer, maar
de Nederlandse
burgers worden
witheet van dit
kabinet’
‘Dit kabinet knijpt de
burger niet alleen
uit, maar het tast
ook zijn vrijheid op
ongekende wijze
aan’
‘Onze vrijheid is bij
dit kabinet in
uitermate slechte
handen’
‘Dit kabinet zat in
2007 gevangen in
besluiteloosheid, in
eindeloos overleg en
in bureaucratie’
‘De Belastingdienst

239

-

-

-

Creatieve metafoor
Tegenstellingen

-

-

-

met zijn
tienduizenden regels
en formulieren is
inmiddels volledig
vastgelopen’
‘Nederlanders
worden er gek van’
‘De bureaucratie
loopt de spuitgaten
uit’
‘Het aantal externe
adviseurs is
geëxplodeerd’
‘De Partij voor de
Vrijheid is het net
als heel veel burgers
van Nederland zat
dat het grotendeels
corrupte boevennest
op de Antillen, zoals
mijn collega
Brinkman altijd
prachtig zegt, dat al
decennia teert op de
zakken van de
hardwerkende
Nederlanders omdat
het geen failliet is,
geld erbij krijgt’
‘Voor hen werd de
rode loper uitgelegd’
‘Dit kabinet zorgt
ervoor dat het leven
voor de mensen
steeds duurder
wordt, terwijl het
kabinet zonder enige
schaamte de eigen
zakken vult door de
salarissen van
ministers en
staatssecretarissen
met maar liefst 10%
te verhogen’
‘In 2007 stond ons
land er in financieel
opzicht weliswaar
redelijk goed voor,
maar dat lag niet
aan dit kabinet’
‘Ik zei het al: dit
kabinet biedt geen
vooruitgang, maar
achteruitgang, geen
lastenverlichting,
maar

4

7 (zelfst nw/bijv nw,
versteende
metafoor/uitdrukking,
andere tegenstelling,
parallellisme,
drieslag)
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-

-

-

-

-

-

-

lastenverzwaring’
(2x)
‘Ondanks het feit dat
al die gewone
mensen keihard
hebben gewerkt in
2007 moeten de
burgers nu nog meer
belasting gaan
betalen vanwege het
milieufundamentalis
me van de linkse
kabinetten, zoals de
verpakkingentaks,
de slurptaks en die
onzinnige vliegtaks’
‘Niet de aarde warmt
op door het
vliegverkeer, maar
de Nederlandse
burgers worden
witheet van dit
kabinet’
‘Dit kabinet knijpt de
burger niet alleen
uit, maar het tast
ook zijn vrijheid op
ongekende wijze
aan’
‘Het bestrijdt niet
alleen het sigaretje
in de kroeg en de
koopzondagen, maar
het laat zelfs
onderzoeken of een
film op voorhand
verboden kan
worden’
‘Het aantal
ambtenaren is niet
minder maar juist
meer geworden’
‘Het kabinet zegt dat
ook te willen, maar
het
tegenovergestelde
gebeurt’
‘Het kabinet kent
geen pardon voor de
belastingbetaler
maar wel voor
herhaaldelijk
afgewezen
asielzoekers die het
vertikten om uit
Nederland te
vertrekken’
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Expliciet ‘Ik vind’/ ‘Wij
vinden’, ‘Ik hoop’/ ‘Wij
hopen’ etc
Combinatie bijwoord
en/of bijvoeglijk
naamwoord en
zelfstandig naamwoord

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘De Partij voor de
Vrijheid wenst alle
scholieren enorm
veel succes’
‘Het heeft geen
enkele uitstraling en
het lost geen enkel
probleem voor de
burgers op’ (2x)
‘Het hangt alleen
nog aan elkaar door
enorm verlies in de
peilingen en angst
voor de
verkiezingen’
‘Dit kabinet zorgt
ervoor dat het leven
voor de mensen
steeds duurder
wordt, terwijl het
kabinet zonder enige
schaamte de eigen
zakken vult door de
salarissen van
ministers en
staatssecretarissen
met maar liefst 10%
te verhogen’
‘Dat kwam door de
harde inspanningen
van de burgers en
de bedrijven’
‘Diezelfde burger
werd door dit
kabinet beloond met
een ware stortvloed
aan
belastingverzwaring
en’
‘De heren
Balkenende en Bos
komen met
schaamteloze
lastenverzwaringen’
‘Mijn partij, de Partij
voor de Vrijheid, is
de partij voor de
gewone man en
vrouw’
‘Voor al die
hardwerkende
mensen wil ook mijn
partij de belastingen
verlagen’

6

27 (ander zelfst
nw/bijv nw,
versteende
metafoor/vaste
uitdrukking,
tegenstelling,
anafoor, opsomming,
drieslag, beschimpen,
compliment)
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-

-

-

-

‘Onze keuzes zijn:
stoppen met linkse
hobby’s, stoppen
met nutteloze
ontwikkelingshulp,
stoppen met die
miljardenafdrachten
aan dat grote,
afschuwelijke Europa
en Brussel, stoppen
met de
Vogelaarwijken,
stoppen met het
kolossale
ambtenarenapparaat
en al die peperdure
adviseurs, stoppen
met het pesten van
automobilisten en
last but not least,
stoppen met het
mislukte
multiculturele
experiment’ (6x)
‘In 2007 ging er veel
te veel geld naar al
die linkse hobby’s en
veel te weinig geld
naar de gewone
mensen in
Nederland’ (4x)
‘Ondanks het feit dat
al die gewone
mensen keihard
hebben gewerkt in
2007 moeten de
burgers nu nog meer
belasting gaan
betalen vanwege het
milieufundamentalis
me van de linkse
kabinetten, zoals de
verpakkingentaks,
de slurptaks en die
onzinnige vliegtaks’
(3x)
‘Dergelijke
maatregelen maken
het voor gewone
mensen duurder om
bijvoorbeeld op
vakantie te gaan,
alleen omdat
wereldvreemde
milieufreaks ervan
overtuigd zijn dat de
aarde opwarmt als
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-

-

-

-

-

-

Het is

-

-

je met je gezin naar
Kreta vliegt’ (2x)
‘Dit kabinet knijpt de
burger niet alleen
uit, maar het tast
ook zijn vrijheid op
ongekende wijze
aan’
‘Onze vrijheid is bij
dit kabinet in
uitermate slechte
handen’
‘Dit kabinet zat in
2007 gevangen in
besluiteloosheid, in
eindeloos overleg en
in bureaucratie’
‘De Partij voor de
Vrijheid is het net
als heel veel burgers
van Nederland zat
dat het grotendeels
corrupte boevennest
op de Antillen, zoals
mijn collega
Brinkman altijd
prachtig zegt, dat al
decennia teert op de
zakken van de
hardwerkende
Nederlanders omdat
het geen failliet is,
geld erbij krijgt’ (3x)
‘Over de komende
vier jaar krijgt het
maar liefst 2,2 mld.
keiharde euro’s
uitgekeerd’
‘Het kabinet kent
geen pardon voor de
belastingbetaler
maar wel voor
herhaaldelijk
afgewezen
asielzoekers die het
vertikten om uit
Nederland te
vertrekken’
‘In normaal
Nederlands: het is
vaak een zootje’
‘Het is een brief van
niks’

1

1 (versteende
metafoor/uitdrukking)

Bijlage V Chikwadraattoetsen
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Zuiver
165
192
186

Wilders
Pechtold
Halsema

Combinatie
438
379
410

Chi = 5.53, df 2, p = 0.063

Wilders
Pechtold
Halsema

Zuiver
165
192
186

Combinatie
438
379
410

Totaal
603
569
598

Chi = 5.54 df 4 p = 0.236
Negatieve middelen
5
5
30

Positieve middelen
7
7
9

Pechtold
Halsema
Wilders

Negatieve middelen
- 34,4%
- 34,4%
+ 21,2%

Positieve middelen
+ 59,8%
+ 59,8%
- 36,8 %

Pechtold
Halsema
Wilders

Versteende metafoor
197
188
191

Creatieve metafoor
20
18
4

Versteende metafoor
- 2,6 %
- 2,1 %
+5,1 %

Creatieve metafoor
+ 35,6 %
+ 28,6 %
- 69,8 %

Pechtold
Halsema
Wilders
Chi = 7,97 df 2 p = 0.019

Chi = 10,16, df 2, p = 0.006

Pechtold
Halsema
Wilders

Pechtold
Halsema
Wilders

Anafoor
22
10
27

Opsomming
15
18
20

Drieslag
18
25
25

Chi = 6,8, df 4, p = 0.147

Pechtold
Halsema
Wilders

Prijzen
7
7
7

Beschimpen
1
2
14

Chi = 9,29, df 2, p = 0.010
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Pechtold
Halsema
Wilders

Prijzen
+ 58,3 %
+ 40,7 %
+ 39,7 %

Beschimpen
- 72,1 %
- 50,3 %
+ 49 %

Pechtold
Halsema
Wilders

Expliciete mening
17
18
24

Het is
9
10
13

Beschimpen
1
2
14

Het is
+ 12,5 %
+ 12,5 %
- 14 %

Beschimpen
- 76,5 %
- 57,6 %
+ 74,4 %

Chi = 10,09, df 4, p = 0.039

Pechtold
Halsema
Wilders

Pechtold
Halsema
Wilders

Expliciete mening
- 15,3 %
+ 9,8 %
- 13,9 %

Anafoor
22
10
27

Parallellisme
6
2
7

Drieslag
18
25
25

Opsomming
15
18
20

Chi = 8,79, df 6, p = 0.0186

Pechtold
Halsema
Wilders

Opsommend
71
60
82

Niet-opsommend
268
317
279

Ik (expl. mening)
10
9
20

Wij (expl. mening)
8
8
1

Chi = 5,8, df 2, p = 0.055

Pechtold
Halsema
Wilders

Chi = 10.44, df 2, p = 0.0054 (0.05)
Ik
-20,2 %
-24%
+36,8%

Pechtold
Halsema
Wilders

Pechtold
Halsema
Wilders

Anafoor
22
10
27

wij
+ 46,6 %
+ 55%
-84,3%

Parallellisme
6
2
7

Antithese
0
2
0

Chi = 9.21, df 4, p = 0.0561
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Pechtold
Halsema
Wilders

Quaestie
6
3
3

Apostrof
8
3
4

Opsomming
15
18
20

Chi = 4.38, df 4, p = 0.357

Pechtold
Halsema
Wilders

Climax
1
1
0

Drieslag
18
25
25

Ironie/sarcasme/cynisme
4
3
9

Chi = 3.89, df 4, p = 0.4211

Pechtold
Halsema
Wilders

Beschimpen
1
2
14

Prijzen
7
7
7

Beloven trouw
0
0
2

Chi = 10.96, df 4, p = 0.027

Pechtold
Halsema
Wilders

Beschimpen
-70,6%
-47,7%
+43,2%

Prijzen
+66,7%
+48,1%
-42%

Beloven trouw
-100%
-100%
+73,9%

Pechtold
Halsema
Wilders

Beschimpen
1
2
14

Prijzen
7
7
7

Rampspoed
0
0
7

Chi = 14.83, df 4, p = 0.0051 (0.005)

Pechtold
Halsema
Wilders

Beschimpen
- 66,9%
-41,2%
+32,4%

Prijzen
+87,5%
+66,7%
-46,6%

Rampspoed
-100%
-100%
+60,7%

Herhaling

Vergelijking

Pechtold
Halsema
Wilders

Oproepen tot
actie dmv
dreigen/beloven
1
3
2

3
1
6

2
2
0

Chi = 6.22, df 4, p = 0.1833

Pechtold
Halsema

Versteende
metafoor/uitdrukking
197
188

Creatieve
metafoor
20
18

Tegenstelling
92
67
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Wilders

191

4

62

Chi = 13.29, df 4, p = 0.0099 (0.010)

Pechtold
Halsema
Wilders

Pechtold
Halsema
Wilders

Versteende
metafoor /
uitdrukking
-7,1%
+0,3%
+8,3%

Creatieve
metafoor

Tegenstelling

+29,3%
+31,7%
-68,9%

+13%
-6,8%
-8,4%

Expliciete mening

Combinatie zelfst
nw/bijv
nw/bijwoord
140
215
176

Het is

17
18
24

9
10
13

Chi = 3.31, df 4, p = 0.5073 (0.508)
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