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Abstract
In deze MA-thesis heb ik onderzocht of er grenzen moeten zijn aan metafoorgebruik door
journalisten in nieuwsmedia. Dit is zowel een vraag naar het bestaan van een morele grens als
een vraag naar de noodzaak van eventuele praktische grenzen. Via Christine Korsgaard heb ik
eerst uitgelegd waar morele plichten vandaan komen en waarom we ons aan deze plichten
willen houden. Daarna heb ik gekeken naar de plichten van journalisten zoals beschreven in
verschillende ethische codes. Ik heb de aard van metaforen beschreven aan de hand van de
theorie van George Lakoff en Mark Johnson, en een methode om metaforen te identificeren
gevonden bij Pragglejaz Group. Hier bleek dat metaforen niet alleen talige fenomenen, maar
ook mentale conceptuele indelingen zijn. Via onderzoek naar de invloed van media op de
publieke opinie, naar het gebruik van metaforen in nieuwsmedia en de invloed van
metafoorgebruik in de praktijk, concludeer ik dat er inderdaad morele grenzen zijn aan
bepaald metafoorgebruik. Door de overeenstemming tussen de mening van het publiek over
(on)verantwoorde metaforen en de ethische codes, en de onwenselijke beperking op de
journalistieke vrijheid, concludeer ik dat er niet meer praktische grenzen moeten komen voor
journalisten in nieuwsmedia.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding en hoofdvraag
Op 7 januari 2017 was de hashtag #StopXenofoobTelegraaf een trending topic op Twitter. De
krantenkop die deze commotie had veroorzaakt las ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder’.
Veel mensen, waaronder ik zelf, noemden het schandalig, sturend, beledigend,
discriminerend en xenofoob. Vooral het woord ‘asielplaag’ trok mijn aandacht: een
verwerpelijke metafoor, dacht ik. Maar waarom is het erg als de Telegraaf zulke metaforen
gebruikt? Ik besloot het te onderzoeken voor mijn MA Thesis Applied Ethics.
Het viel me op dat als de Telegraaf spreekt over een ‘asielplaag’, dit moreel gezien een
andere situatie is dan bijvoorbeeld een racistische uitspraak door mijn buurvrouw. Dit heeft
te maken met de aard van metaforen en de plichten van journalisten. Metaforen zijn figuurlijk
taalgebruik en hebben de eigenschap twee zaken met elkaar te vergelijken. Journalisten
hebben de plicht om het publiek zo objectief mogelijk te informeren. In beide factoren lijkt
iets mis te gaan in het geval van ‘asielplaag’ in de Telegraaf. De hoofdvraag van mijn onderzoek
luidt: moet er een grens zijn aan het metafoorgebruik van journalisten in nieuwsmedia? Dit is
in de eerste plaats een vraag naar het bestaan van een morele grens, en daarna naar de
noodzaak van eventuele praktische grenzen.

1.2 Relevantie
Ik denk dat deze vraag relevant is omdat het vak van de journalist onder druk staat. Door
alternatieve feiten en veel verschillende meningen in de media raakt het publiek steeds meer
zijn vertrouwen in objectieve journalistiek kwijt. Complottheorieën en uitspraken als ‘ieder
heeft zijn eigen waarheid’ zijn dagelijks te horen. Daarnaast worden we anno 2018 overspoeld
door nieuwsberichten, kunnen we alles live volgen en denken we de hele wereld op ons
beeldscherm te hebben. Dit vereist dat we de waarheidswaarde van journalistieke verhalen
en de invloed van de berichten op ons wereldbeeld bevragen. De aard van metaforen
veroorzaakt dat er bij het gebruik van metaforen een vergelijking wordt gemaakt die door de
lezer makkelijk te accepteren is, maar niet altijd feitelijk en objectief, en in sommige gevallen
zelfs schadelijk is. Ik vermoed dat dit de waarheidswaarde van nieuwsberichten en de
geloofwaardigheid van journalisten kan ondermijnen en ons wereldbeeld kan beïnvloeden.
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1.3 Opbouw
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, moet ik een aantal stappen doorlopen. Ten
eerste ga ik de verantwoordelijkheden van journalisten onderzoeken. Welke plichten hebben
zij en waar komen deze vandaan? Welke rol spelen zij in een maatschappij? Zijn er regels over
hoe objectief journalisten moeten zijn en in hoeverre zij een mening mogen verkondigen?
Daarnaast wil ik meer te weten komen over de aard van metaforen. Een metafoor is
eigenlijk ‘iets zeggen in termen van iets anders’. Bedoeld of onbedoeld maak je bij het gebruik
van een metafoor dus een vergelijking. Ook plaats je het raamwerk van het ene woord, op het
andere woord. Is dit slechts een talig fenomeen of gebeurt hier ook iets conceptueels en
psychologisch? Welke woorden zijn precies metaforen? En wat zegt een metafoor over de
intentie van de schrijver?
Ten slotte moet ik onderzoeken in hoeverre metafoorgebruik in media de publieke
opinie beïnvloedt. De plichten van journalisten en de aard van metaforen zijn namelijk alleen
relevant als er een aantoonbare invloed is op de publieke opinie. Als metaforen via de media
geen invloed hebben op ons wereldbeeld, kunnen ze misschien nog wel inherent onethisch
zijn, maar dat is een ander onderzoek. Bovendien is er dan praktisch weinig problematisch,
waardoor het moeilijk is praktische ethische grenzen te bepalen. Ik zal dus moeten uitzoeken
of de media invloed hebben op die publieke opinie, of juist andersom het geval is. Daarnaast
zal ik moeten uitzoeken of het erg is als de media ons wereldbeeld beïnvloeden en of dat ook
gevolgen in de praktijk heeft.
Als bijlage zal ik een klein onderzoek doen naar de mening van het publiek over
metaforen in nieuwsmedia. Ik ben benieuwd welke metaforen mensen echt te ver vinden
gaan en hoe alert ze zijn op bijvoorbeeld misleidende of stigmatiserende metaforen.
Daarnaast is het handig om te weten of mensen erg eensgezind zijn over bepaalde metaforen,
of juist heel erg van mening verschillen ten aanzien van wat wel en niet ethisch verantwoord
is. Dit onderzoekje zal geen essentiële stap in mijn onderzoek zijn, maar kan eventueel als
onderbouwing van de relevantie van mijn onderwerp dienen of een beeld geven van hoe de
te bespreken theorie aansluit op de praktijk.
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1.4 Kader
Om mijn onderwerp te specificeren richt mijn onderzoek zich op het geschreven woord. In
databases is dat handig zoeken naar metaforen en ik vermoed dat er meer te vinden is in
krantenberichten dan in nieuwsuitzendingen op tv.
Er zijn een aantal dingen die ik moet uitsluiten voor mijn onderzoek begint. Ten eerste
is dat de aanname dat metafoorgebruik altijd hetzelfde is als liegen. Plato vertelt in Ion en
Politeia over zijn begrip van Mimesis, wat ‘nabootsing’ betekent in Oud Grieks. Hij zegt dat
kunstenaars mensen misleiden en niet de waarheid vertellen1, en laat zien hoe mimesis werkt
in een voorbeeld met een bed. Ten eerste is er het echte bed, de idee ‘bed’ van God. Als een
timmerman een bed maakt, doet hij dat dus in het evenbeeld van de idee bed. Als een schilder
het bed van de timmerman zou schilderen of een dichter over dit bed zou dichten, is hij dus
twee stappen verwijderd van het echte bed in de ideeënwereld. Via kunst zien we dus maar
een heel klein stukje van de waarheid en dit is nooit genoeg om tot echte waarheden te
komen.2 In zekere zin lieg je bij het maken van kunst dan altijd en dit kan ook gelden voor
metafoorgebruik. Iets zeggen in termen van iets anders, is het ene nabootsen in het evenbeeld
van het andere. Als er een goede vergelijking wordt gemaakt, kunnen metaforen echter heel
treffend zijn en sommige zaken kunnen we niet eens goed uitleggen of begrijpen zonder
metaforen. Dit maakt dat metaforen toch een bepaalde waarheidswaarde kunnen hebben en
niet altijd leugens zijn, ondanks dat het ook een soort mimesis is.
Ook moet ik de aanname bespreken dat er geen neutrale of objectieve journalistiek
bestaat. Als dit het geval is, heeft het geen zin om te claimen dat journalisten een
verantwoordelijkheid hebben als informatievoorziener op het gebied van waarheidswaarde.
In dit geval citeer ik graag journalist Marc Josten over objectieve journalistiek:
“Zelf geloof ik niet in ‘neutrale journalistiek’, wel in ‘objectieve journalistiek’.
Daarmee bedoel ik: met je onderwerpkeuze laat je al zien dat je niet neutraal
bent. Een journalist van de EO zal eerder geneigd zijn om de misstanden van
een abortuskliniek te onderzoeken, een journalist van de Telegraaf misbruik
van de asielprocedure, een van de Volkskrant milieucriminaliteit [..] Maar na
deze keuze komt wat mij betreft de objectieve fase. Als je eenmaal je

1
2

Ion, 534e-540a
Politeia, p. 118-122 en p. 529-535
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onderwerp hebt bepaald, hoor je zo onbevooroordeeld mogelijk je
onderwerp tegemoet te treden. Als een chirurg die het niet uitmaakt wie zij
onder haar laken heeft: een crimineel of een filantroop. Ook als je iets of
iemand onsympathiek vindt, moet je benadering fair en gebalanceerd zijn.”3

Hoewel ik het niet met Josten eens ben dat de objectieve fase volledig objectief is, denk ik dat
deze beschrijving van journalistiek accuraat is: een journalist moet de wil hebben om zo
objectief mogelijk te zijn. In het komende hoofdstuk zal ik deze en andere plichten van
journalisten onderzoeken.

3

https://www.human.nl/lees/2017/Activisme.html
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2. Plichten van journalisten
Om te beginnen is het nodig te onderzoeken wat precies de verantwoordelijkheid en morele
plichten van journalisten zijn met betrekking tot het brengen van nieuws. Dit heb ik in de
volgende hoofdstukken nodig om uit te vinden hoe verantwoordelijkheid zich verhoudt tot
het gebruik van metaforen in nieuwsberichten. Eerst zal ik een theorie uiteenzetten van
Christine Korsgaard, die uitlegt waar plichten vanuit een bepaalde rol in de maatschappij
vandaan komen. Aan de hand van die theorie zal duidelijk worden waarom we als
maatschappij bepaalde verwachtingen hebben van journalisten en waarom journalisten aan
die verwachtingen zouden willen voldoen. Daarna zal ik bespreken welke richtlijnen zowel
internationaal als nationaal vanuit het vakgebied journalistiek zijn opgericht en zal ik de
relevantie van deze richtlijnen bespreken.

2.1 Waar komen plichten vandaan?
Om uit te leggen waar de morele plichten van journalisten vandaan komen, zal ik de theorie
van Christine Korsgaard gebruiken. Deze theorie verklaart waar plichten bij elke rol in de
samenleving vandaan komen en waarom we gemotiveerd zijn om ons aan deze plichten te
houden. De reden dat ik heb gekozen voor deze theorie is dat het onze morele plichten uitlegt
op basis van onze menselijke natuur, waardoor ik denk dat het kan uitleggen waarom we
plichten als bindend ervaren, ook zonder hogere autoriteit of set van vastgelegde regels. De
wettelijk opgelegde regels van journalisten zijn namelijk niet iedereen bekend, en toch
hebben we als maatschappij een bepaald beeld van hoe een goede journalist hoort te zijn,
zoals neutraal, kritisch, eerlijk en waarheidsgetrouw. Waar zijn die verwachtingen op
gebaseerd?
Korsgaards theorie is in essentie gebaseerd op Kants categorisch imperatief, met een
aantal aanpassingen. Ze stelt in The Sources of Normativity twee voor ons relevante claims:
1. Autonomie is de bron van verplichting, en dan vooral van ons vermogen om onszelf
tot iets te verplichten;
2. We hebben morele verplichtingen, wat inhoudt dat we verplichtingen jegens de
mensheid als zodanig hebben.
Ik zal beginnen met de eerste claim, die veel zegt over de menselijke geest.
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De menselijke geest
De mens is zelfbewust in de zin dat we op onszelf kunnen reflecteren.4 De structuur van onze
geest maakt reflectie mogelijk en in tegenstelling tot ‘lagere’ dieren kunnen we onze aandacht
richten op onze eigen waarneming, verlangens en mentale gesteldheid, waardoor we er
bewust van zijn. Hier ontstaat het normatieve. Ons vermogen om onze aandacht te richten op
onze eigen mentale staat is ook het vermogen om er afstand van te nemen en het in twijfel te
trekken. Onze reflectieve geest neemt namelijk, in tegenstelling tot de geest van andere
dieren, geen genoegen met waarneming of verlangen – het heeft een reden nodig om te
handelen. Onze impulsen (door waarneming of verlangen) moeten dus na kritisch onderzoek
kunnen standhouden en dan hebben we pas een goede reden om iets te doen. Het woord
‘reden’ verwijst dus naar een soort reflectief succes, het heeft de test doorstaan. ‘Goed’ en
‘juist’ zijn in deze zin intrinsiek normatief: als ze ons automatisch reden geven om iets te doen,
verwijzen ze naar dit reflectieve succes.5
Onze reflectieve geest veronderstelt een idee van vrijheid in de situatie waarin we
reflecteren op wat we doen. Als er een verlangen ontstaat, kunnen we ernaar handelen of het
negeren, dat is de essentie van het normatieve. Als we namelijk beslissen dat het verlangen
een reden is om te handelen, moeten we dat verlangen onderschrijven, dan staan we
erachter.6 Dan heeft het verlangen de test van twijfel doorstaan en vinden we het ‘goed’ of
‘juist’ om ernaar te handelen. Maar hoe beslissen we of we achter een handeling staan?
Praktische identiteit
Als we nadenken over een handeling, lijkt het alsof er iets ‘boven onze verlangens hangt’ dat
onszelf is, wat kiest naar welke verlangens we daadwerkelijk handelen. Dit betekent dat het
principe of de wet waarnaar we handelen er een is die we zien als veelzeggend over onszelf,
over onze identiteit. Het begrip van onze identiteit is hier een beschrijving waarvan we vinden
dat het ons leven het leven waard maakt en onze handelingen het uitvoeren waard maakt. Dit
begrip noemt Korsgaard onze praktische identiteit.7

4

Korsgaard (1996), p. 93
Korsgaard (1996), p. 93
6
Korsgaard (1996), p. 93
7
Korsgaard (1996), p. 96
5
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Een mens kan namelijk een man of vrouw zijn, een bepaalde religie aanhangen, een
bepaalde etniciteit hebben, iemands vriend of geliefde zijn, etc. Uit al deze identiteiten
ontstaan redenen en plichten.8 Zo is een vriend bijvoorbeeld betrouwbaar, zorgt een moeder
voor haar kind, houdt een dokter persoonlijke informatie voor zichzelf en geeft een journalist
een feitelijke beschrijving van de werkelijkheid. In al deze situaties is het woord ‘behoren’ of
‘moeten’ niet eens nodig omdat er in elke rol al een bepaalde normativiteit zit ingebouwd.
Een belangrijk concept in deze situaties is integriteit. We spreken bijvoorbeeld niet direct
van een ‘integere moeder’ als zij voor haar kind zorgt, maar ze verliest wel een deel van haar
integriteit als moeder-identiteit wanneer ze zichzelf wel als moeder ziet, maar niet voor haar
kind zorgt. Het woord ‘integriteit’ is ontstaan uit het Latijnse integritas wat ‘heelheid’ of
‘volledigheid’ betekent. Integriteit heeft dus te maken één geheel zijn, een eenheid zijn, of
überhaupt ‘iets’ zijn.9 Wij gebruiken de term echter vaak voor iemand die naar zijn eigen
normen leeft, omdat we vinden dat dat is wat zijn of haar persoonlijkheid ‘maakt’. Want als je
je plichten niet nakomt, verlies je een deel van je integriteit en daarmee je identiteit. Je kan
dan niet meer over jezelf nadenken volgens de beschrijving waarvan je vindt dat het je leven
het leven waard maakt en je handelingen het uitvoeren waard maakt. Als een handeling zorgt
voor het verlies van een essentieel deel van onze identiteit, hebben we de plicht om het niet
te doen.10 Er zijn echter twee complicaties:
1. Sommige delen van onze identiteit zijn makkelijk te verliezen en moeten ook verloren
gaan als ze botsen met meer essentiële delen van onze identiteit. Denk bijvoorbeeld
aan de situatie waarin je een vriend moet verraden om eerlijk te kunnen zijn. Als je
jezelf meer identificeert als goede vriend, zal je een stukje van je eerlijkheid inleveren
en liegen. Als eerlijkheid essentiëler is voor jouw identiteit, zal je een minder goede
vriend zijn en hem verraden.
2. Soms kun je een beetje minder ‘jezelf zijn’ en toch nog steeds prima verder leven.
Vooral in situaties waarin een klein verlies samengaat met een groot verlangen, voelt
de plicht minder bindend. Dit komt doordat onze identiteit vrij stabiel is: we kunnen
af en toe zonder grote problemen wat deeltjes verliezen, en daar zijn we bewust van.11

8

Korsgaard (1996), p. 96
Korsgaard (1996), p. 96
10
Korsgaard (1996), p. 97
11
Korsgaard (1996), p. 97
9
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De reflectieve structuur van onze geest vereist dus dat we onszelf identificeren met een wet
of principe dat onze keuzes stuurt. We moeten wetten of regels voor onszelf maken en dat is
waarom volgens Korsgaard autonomie de bron is van normativiteit.12 Onze autonomie dwingt
ons na te denken over wat goed is om te doen en dat is afhankelijk van wie we denken te zijn.
Maar hoe weten we wat een goede wet of een goed principe is om onszelf mee te
identificeren? Of een reden kan dienen als wet, hangt af van hoe we over onze identiteit
nadenken, waardoor voor verschillende mensen verschillende wetten gelden.13 Om het over
morele plichten te kunnen hebben en niet te vervallen in relativisme, is er nog een stap nodig.
Deze stap zal ook de twee eerdergenoemde complicaties oplossen.
Menselijke waarde
Onze praktische identiteit geeft ons redenen om te handelen, omdat we impulsen
onderschrijven of verwerpen door te beslissen of ze in lijn liggen met hoe we onszelf
identificeren.14 Sommige situaties dwingen ons echter om een deel van onze identiteit op te
geven. We kunnen anders gaan denken over onze identiteit waardoor de plichten minder
bindend zijn en het ons niet meer uitmaakt of we de plichten van een bepaalde rol nakomen.
Maar wat blijft is dat we een praktische identiteit moeten hebben (ook al kan deze van tijd tot
tijd veranderen) omdat we anders geen reden hebben om de ene handeling te verkiezen
boven de andere, of om überhaupt reden te hebben om iets te doen.15
Dit komt door onze menselijkheid zelf, door onze identiteit als mens: we zijn een
reflectief dier dat redenen nodig heeft om handelen en te leven. Als je jezelf waarde toekent,
simpelweg omdat je een mens bent, vereist dat dat je anderen ook waarde toekent omdat ze
mens zijn. Dit feit maakt dat je een moreel wezen bent en je plichten morele plichten zijn.16
Onze identiteit als morele wezens (mens) ligt ten grondslag aan al onze andere, meer
specifieke praktische identiteiten (vriend, moeder, dokter, journalist). Een deel van de
bindende kracht van deze identiteiten is dus afhankelijk van de waarde die we onszelf
toekennen omdat we mens zijn en zulke identiteiten nodig hebben. Deze praktische
12

Korsgaard (1996), p. 97
Korsgaard (1996), p. 100
14
Korsgaard (1996), p. 102
15
Korsgaard (1996), p. 103
16
Korsgaard (1996), p. 103
13
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identiteiten doen ertoe omdat onze menselijkheid ze vereist, omdat mensen hun impulsen
moeten onderschrijven voordat we ernaar kunnen handelen.17 In die zin is de menselijke
waarde inherent aan elke menselijke keuze.18
Morele plichten ontstaan dus uit onze menselijke waarde (de basis voor onze praktische
identiteiten) die we nodig hebben om keuzes te maken tussen handelingen. De reflectieve
geest van de mens neemt namelijk geen genoegen met simpele impulsen en heeft een reden
nodig om iets te doen, en die reden moet in lijn liggen met hoe we onszelf identificeren. Uit
deze praktische identiteit volgen bepaalde verantwoordelijkheden en plichten die verschillen
van persoon tot persoon, zoals de plicht van een moeder om voor haar kind te zorgen en de
plicht van een vriend om trouw te zijn. In elke rol zit een bepaalde normativiteit gebouwd. Als
je namelijk de plichten die bij jouw rol horen niet nakomt, verlies je een deel van je identiteit
en heb je geen reden meer om handelingen te verrichten.
De plichten die volgen uit de rol van een journalist zijn - net als plichten die horen bij
elke andere identiteit - niet willekeurig. Ze volgen namelijk uit de werkelijkheid en hoe een
samenleving functioneert. De samenleving verwacht bijvoorbeeld dat een journalist de
waarheid spreekt. Dat journalisten deze plicht willen nakomen, wordt uitgelegd door
Korsgaards theorie. Als journalisten namelijk niet de waarheid spreken, verliezen ze een stukje
van hun identiteit (journalist-zijn) en hebben ze minder goede redenen voor handelen.
Korsgaard kan dus ook verklaren waarom journalisten zich aan deze plichten willen houden.
Dát journalisten zich bewust zijn van bepaalde verantwoordelijkheden en plichten, blijkt uit
de vele ethische richtlijnen en codes die in (bijna) elk land bestaan en zijn ontwikkeld door
journalisten zelf.

17
18

Korsgaard (1996), p. 103
Korsgaard (1996), p. 104
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2.2 De ethiekcodes
Nu is het nodig te onderzoeken welke morele plichten journalisten in de praktijk zelf denken
te hebben. Dit kan aan de hand van de ethische codes die er door journalisten zijn ontwikkeld.
Deze kunnen een beeld geven van waar er op ethisch gebied al rekening mee wordt gehouden,
zodat ik later in deze scriptie kan concluderen of er meer maatregelen nodig zijn op het gebied
van metafoorgebruik.
Internationaal is er de Code van Bordeaux (1954): een internationale verklaring die
bekend staat als de standaard van beroepsgedrag door journalisten. In Nederland zijn er ook
twee bekende journalistieke ethiekcodes ontwikkeld, door de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) in 2007 en door de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) in 2010. Al deze codes
zijn bedoeld als richtlijnen en ook al worden journalisten geacht volgens deze codes te werken
(vooral volgens de Code van Bordeaux) zijn de codes op geen enkele wijze wettelijk bindend.
Wel kunnen ze dienen als ethische normen en als bron van verantwoording voor het publiek.
Voor alle codes geldt dat de interpretatie en toepassing afhankelijk is van de journalistieke
cultuur van een gebied, het nieuwsmedium en de journalist zelf. Ik zal alle drie de codes nu
een voor een bespreken.
De Code van Bordeaux
De Code van Bordeaux werd in 1954 aangenomen door de International Federation of
Journalists (IFJ) en in 1986 verbeterd met de toevoeging van een artikel over racisme. De IFJ
is in 1926 in Parijs opgericht, met het doel internationale solidariteit onder journalisten te
creëren na de Eerste Wereldoorlog. In de oorlog werd informatie gemanipuleerd en vervalst,
waardoor er daarna behoefte was aan regels en beperking voor journalisten. De Franse
journalist Georges Bourdon, oprichter van de IFJ, vond dat er geen wereldorganisatie zonder
ethiek kon bestaan. Hij lanceerde de eerste ideeën over mediaethiek in Frankrijk en in de jaren
‘30 kwam er een internationaal hof voor journalisten in Den Haag. De Tweede Wereldoorlog
verdeelde journalisten en de IFJ tot het in 1952 in Brussel opnieuw werd opgericht. Het idee
van de Code van Bordeaux is om ethiek universeel te maken voor landen met verschillende
culturen en achtergronden, maar met dezelfde professionele principes. Tot de dag van
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vandaag brengt de code duizenden journalisten van over de hele wereld bij elkaar onder het
mom van het verdedigen van de kwaliteit van informatie.19
Ik zal nu de delen van de code bespreken waarvan ik vermoed dat ze nodig zijn om mijn
hoofdvraag te kunnen beantwoorden:
1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste
plicht van de journalist20
Waarheid speelt een belangrijke rol als het gaat over de plichten van journalisten. Zowel
vanuit het vak van de journalist als de rol die nieuwsmedia spelen als primaire
informatievoorzieners, is het belangrijk dat het publiek niet misleid wordt en zo volledig
mogelijk geïnformeerd wordt. In hoofdstuk 2 zullen we zien dat metaforen soms kunnen
misleiden of feiten kunnen verhullen.
2. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron
kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten
vervalsen.17
Voortbouwend op punt 1 is het verschil tussen feiten en meningen. Journalisten hebben de
plicht om alleen feiten te verkondigen en geen (impliciete) meningen te verkondigen als
waarheid. In hoofdstuk 2 zullen we zien dat metaforen meer kunnen impliceren of suggereren
dan de journalist bedoeld heeft of de lezer beseft. Daarom is deze regel een punt van
aandacht.
3. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide
discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd
op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen
en nationale of sociale afkomst.17

19

Uit mijn mailwisseling met de Franse journalist Anthony Bellanger, voormalig onderzoeker en historicus, huidig
secretarisgeneraal van de IFJ. Zijn volledige e-mail is bijgesloten als Bijlage 2.
20
http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/
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Als metaforen meningen kunnen impliceren en feiten kunnen verhullen, kan dit extra
schadelijk zijn wanneer die verborgen inhoud van een nieuwsbericht discriminatie en andere
vormen van onderdrukking in stand houdt of veroorzaakt. Journalisten hebben de plicht
hierop te letten.
4. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad,
belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in
welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.17
Metaforen die ongemerkt meningen verkondigen of feiten verhullen, kunnen zonder dat het
direct wordt uitgesproken mensen stigmatiseren, kwetsen, beschuldigen of veroordelen.
Omdat het in het geval van een metafoor niet om letterlijke maar figuurlijke beschuldigingen
gaat, hebben journalisten de plicht ook hier alert op te zijn. Hoewel uit figuurlijke
beschuldigingen geen wettelijke consequenties volgen, zullen we in hoofdstuk 3 zien dat de
gevolgen in de praktijk even schadelijk kunnen zijn als wanneer mensen letterlijk
gestigmatiseerd of beschuldigd worden. Dat maakt deze regel moreel relevant.
Bekende Nederlandse codes
In Nederland heerste na de Tweede Wereldoorlog een liberaal idee over berichtgeving in
nieuwsmedia. Er werd vanuit gegaan dat persvrijheid en vrijheid van meningsuiting samen
zorgden dat alleen de waarheid in het nieuws zou komen. Doordat de nieuwsmedia steeds
meer in handen kwamen van een beperkte groep mensen, ontstond er echter een
commercieel klimaat. De overheid en journalisten werden het over eens dat er bepaalde
verantwoordlijkheden waren naar de samenleving. Nieuws moest integer, betrouwbaar en
divers zijn. Zo ontstonden de ethische codes in Nederland.
De Code voor de Journalistiek
De Code voor de Journalistiek is in 2007 opgericht door de NVJ en opgesteld door het
Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. De NVJ zegt op te komen voor de belangen
van journalisten en de vrijheid van meningsuiting. Ze organiseren ook cursussen en juridische

16

bijstand zodat journalisten vrijuit kunnen spreken, schrijven en fotograferen.21 De Code voor
de Journalistiek is bedoeld om de vrije uitwisseling van ideeën in onze democratie te
ondersteunen en te zorgen dat journalisten hun verantwoordelijkheid nemen in het
informeren van burgers. De code is onderverdeeld in vier pijlers: waarheidsgetrouw,
onafhankelijk, fair en open vizier. Deze pijlers kwamen indirect ook terug in de Code van
Bordeaux, maar worden nu wat meer toegelicht. Ik zal de belangrijke regels wederom
bespreken:
Waarheidsgetrouw
1. Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en
waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende
meningen belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit.
2. De journalist brengt in de berichtgeving een duidelijk onderscheid aan tussen feiten,
beweringen en meningen.
7. De journalist die in zijn berichtgeving fictieve elementen verwerkt, door namen van
betrokkenen te wijzigen of feiten te dramatiseren, legt daarvan telkens rekenschap af.22
Wederom gaan de eerste regels over waarheid en het onderscheid tussen feiten en meningen.
Opvallend is dat hier ook het streven naar objectiviteit wordt genoemd, wat iets zegt over de
intentie van journalisten. De veronderstelling is dat objectiviteit niet honderd procent te
bereiken is, maar dat journalisten er wel naar moeten streven. Dit is belangrijk om te
onthouden in de rest van mijn onderzoek: metafoorgebruik kan namelijk nooit letterlijk de
waarheid verkondigen, omdat je altijd te maken hebt met figuurlijk taalgebruik. Wel kunnen
we verwachten dat de intentie van de journalist en inhoud van de metafoor bedoeld zijn om
het publiek dichter bij de waarheid te brengen, niet verder weg. Ook worden fictieve en
dramatische elementen genoemd in deze regel, die in de komende hoofdstukken veel zullen
voorkomen als we kijken naar metafoorgebruik.

21
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Onafhankelijk
10. De journalist verricht zijn werk in onafhankelijkheid en vermijdt (de schijn van)
belangenverstrengeling.19
Hoewel in deze regel wellicht de professionele of financiële onafhankelijkheid van journalisten
wordt bedoeld, zullen we in hoofdstuk 3 zien dat dit punt relevant is bij het analyseren van
metafoorgebruik. In een metafoor kan (onbewust) een bepaalde kant gekozen worden of kan
de mening van het publiek ongemerkt in het voordeel van een bepaalde groep gestuurd
worden.
Fair
17. Het zoeken naar hoor en wederhoor is een journalistiek basisprincipe. In het bijzonder bij
het publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of
organisatie, past de journalist wederhoor toe. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid,
liefst in dezelfde publicatie en zonder onredelijke tijdsdruk, te reageren op de aantijging.19
Deze regel ligt in lijn met punt 4 uit de Code van Bordeaux. Het principe is dat een
beschuldigde altijd te kans moet krijgen om te reageren op een beschuldiging. Dit is relevant
omdat een groep of persoon via een metafoor indirect beschuldigd en gestigmatiseerd kan
worden, zonder dat de schrijver of lezer er bewust van is. Dit heeft bepaalde immorele
consequenties tot gevolg, maar maakt hoor en wederhoor vrijwel onmogelijk.
De Code van de Raad voor de Journalistiek
De Code van de Raad voor de Journalistiek is in 2010 goedgekeurd en in 2015 voor het laatst
aangevuld. Ook deze code is door zijn richtlijnen erg uitgebreid en komt in de basis sterk
overeen met de code van de NVJ. De Internationale Verklaring der Rechten en Plichten van de
Journalist uit 1971 en de Belgische Code van journalistieke beginselen uit 1982 vormden een
inspiratie. De code wordt door de RvdJ gebruikt om vragen en klachten te beantwoorden en
is een directe leidraad voor de praktijk.23 Vooraf aan de code zijn aantal beginselen
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toegevoegd die sterk lijken op de richtlijnen van de Code van Bordeaux en de NVJ. Nog
onbesproken en relevant voor mijn onderzoek zijn:
1. De verantwoordelijkheid van de journalist tegenover het publiek veronderstelt een
maximale vrijheid en heeft voorrang op zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn
werkgever en die tegenover de overheid.24
Dit beginsel vooronderstelt een verantwoordelijkheid van de journalist tegenover de
maatschappij, die belangrijker is dan zijn plichten tegenover zijn werkgever en organisatie. Dit
beginsel is interessant omdat het duidelijk onderscheid maakt tussen de besproken praktische
identiteiten van Korsgaard, namelijk zijn identiteiten als journalist, werknemer en
staatsburger. Volgens Korsgaard kunnen deze identiteiten botsen en moet er geprioriteerd
worden welke praktische identiteit het meest essentieel is. Hier wordt de prioriteit gelegd bij
de maatschappelijke plichten van de journalist als informatievoorziener, wat vanzelfsprekend
is vanuit de RvdJ.
2. De journalist legt zich daarbij normen op, die volgen uit het respect voor andere
fundamentele mensenrechten. Die normen vloeien voort uit zijn plicht om (I)
waarheidsgetrouw te berichten, (II) onafhankelijk informatie te garen en te
verstrekken, (III) fair op te treden en (IV) respect te betonen voor het privéleven en de
menselijke waardigheid.21
Dat dit beginsel noemt fundamentele mensenrechten als iets waar normen uit volgen voor de
journalist. Ook dit komt overeen met de theorie van Korsgaard, die zegt dat als je jezelf
waarden toekent omdat je mens bent (zoals we doen bij het toekennen van mensenrechten),
dit vereist dat je anderen ook waarde toekent omdat ze mens zijn en dat dit leidt tot morele
plichten. Klaarblijkelijk ziet de RvdJ dit ook zo. Interessant aan deze beginselen is dat ze eerst
de fundamentele rechten en plichten van het publiek en de pers benoemen, voordat de
concrete richtlijnen worden genoemd. Waarschijnlijk vormen deze rechten een belangrijk
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fundament voor de code. De (niet in andere codes besproken) relevante richtlijnen van de
code zien er als volgt uit:
Waarheidsgetrouw berichten
3. De journalist schrapt of verdraait geen essentiële informatie in teksten, beelden,
klankfragmenten of andere documenten. Bij het verwerken van vraaggesprekken geeft hij de
verklaringen van de geïnterviewde getrouw weer en respecteert hij de geest van het
gesprek.21
Ook deze regel gaat over de waarheid in nieuwsberichten. Anders is echter dat het weglaten
of verdraaien van informatie letterlijk wordt genoemd. Grofweg gezegd is elk
metafoorgebruik het weglaten of verdraaien van informatie. Wel zullen we in de komende
hoofdstukken zien dat dit weglaten of verdraaien de inhoud van een nieuwsbericht zowel
toegankelijker als misleidend kan maken. Dat maakt deze regel interessant.
Respect voor het privéleven en de menselijke waardigheid
23. De journalist respecteert het privéleven van personen en tast het niet verder aan dan
noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de berichtgeving. De journalist gaat in het
bijzonder omzichtig om met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals
minderjarigen, slachtoffers van criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun familie.21
Deze regel stelt dat de journalist vooral met informatie over kwetsbare minderheden of
personen voorzichtig om moet gaan. Dit is opvallend omdat we in hoofdstuk 3 zullen zien dat
het juist in deze gevallen aantrekkelijk is om met metaforen te werken, omdat ongemakkelijke
of ongrijpbare situaties dan beter te bevatten zijn. Daarnaast zullen we zien dat
metafoorgebruik in het geval van kwetsbare minderheden schadelijk kan zijn.
24. De journalist respecteert de menselijke waardigheid en tast ze niet verder aan dan
noodzakelijk is in het maatschappelijk belang van de berichtgeving. De journalist vermijdt
overdrijving bij het vrijgeven van beelden en/of details, ook wanneer de feiten de publieke
opinie sterk beroeren.21
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Deze regel is opvallend omdat de overdrijving van details wordt genoemd. We zullen in het
volgende hoofdstuk zien dat metaforen, doordat er een bepaalde vergelijking wordt gemaakt,
deze details juist kunnen vrijgeven en een bepaald beeld kunnen creëren zonder dat de
schrijver deze intentie heeft of het publiek het opmerkt. Ook wanneer een journalist de
menselijke waardigheid wil respecteren, kan een gekozen metafoor de menselijke
waardigheid dus negeren of aantasten.
27. De journalist zet niet aan tot discriminatie of racisme. Hij waakt erover dat de formulering
van zijn berichtgeving niet stigmatiserend is, onder meer wanneer hij elementen vermeldt
zoals etnische afkomst, nationaliteit, religie, levensbeschouwing, seksuele geaardheid of
gender.21
Deze regel komt sterk overeen met regel 3 uit de Code van Bordeaux. Het verschil is echter
dat deze regel expliciet de formulering van de berichtgeving noemt en niet alleen de inhoud.
De RvdJ lijkt zich als enige bewust te zijn dat niet alleen de informatie in een nieuwsbericht
maar ook de formulering van deze informatie schadelijke gevolgen kan hebben in de praktijk.
Op het voorbeeld van racisme en stigmatisering ga ik verder in in hoofdstuk 4.
Opvallend aan deze code is dat de richtlijnen net als de code van de NVJ onder vier
pijlers verdeeld zijn, maar in dit geval gaat de laatste pijler over menselijke waardigheid, in
plaats van een open vizier. Deze keuze kan verklaard worden door het feit dat de focus van de
NVJ vooral de journalisten en vrijheid van meningsuiting zelf is en de RvdJ meer nadruk legt
op mensenrechten en menselijke waardigheid. Ik vermoed dat beide van belang zullen zijn
bij het analyseren van metaforen in de komende hoofdstukken en bij het beantwoorden van
mijn hoofdvraag.
Het is duidelijk dat de theorie van Christine Korsgaard kan uitleggen waar onze morele
plichten vandaan komen en waarom we ons aan deze plichten willen houden. Ik heb in dat
licht uitgelegd waar onze verwachtingen van journalisten vandaan komen en waarom er
ethische richtlijnen zijn vanuit het vakgebied journalistiek zelf. Tot slot heb ik uiteengezet
welke plichten journalisten zelf denken te hebben en welke daarvan het meest relevant zijn
voor mijn onderzoek. Dit geeft een beeld van waar er op ethisch gebied al rekening mee wordt
gehouden binnen het vak van journalistiek en hoe de relevantie van Korsgaard theorie zich
21

laat zien in de praktijk. In de komende hoofdstukken zal duidelijk worden hoe de genoemde
journalistieke plichten zich verhouden tot het gebruik van metaforen in nieuwsberichten.
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3. Wat is een metafoor?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is het nodig een goed begrip te hebben van wat
metaforen precies zijn. In dit hoofdstuk zal ik eerst uiteenzetten hoe er in het verleden over
metaforen gedacht werd en welke theorie tegenwoordig het meest gangbaar is. Daarna zal ik
een methode bespreken om metaforen te identificeren en uitleggen waarom dit mijns inziens
de beste methode is voor mijn onderzoek. Tot slot zal ik uitleggen welke verschillen er in dit
onderzoek gemaakt moeten worden tussen soorten metaforen. Het zal blijken dat metaforen
meer voorkomen dan vaak gedacht wordt en dat metafoorgebruik niet alleen in onze taal,
maar ook in ons denken is verweven.

3.1 Historie
Veel filosofen hadden in het verleden de neiging te denken dat letterlijke taal het meest
gebruikelijk is en dat metaforische uitspraken maar af en toe plaatsvinden, bijvoorbeeld in
poëzie. Niets is echter minder waar: bijna elke zin die wij als mensen produceren bevat
metaforische of figuratieve elementen. Niet-letterlijk taalgebruik is dus eerder de regel dan
de uitzondering. Wel zijn er nogal wat verschillen in hoe volgens verschillende theorieën
metaforen worden ingedeeld of geclassificeerd ten opzichte van ander figuurlijk taalgebruik.
Sommige theorieën gebruiken de term ‘metafoor’ erg breed, of als synoniem van ‘figuurlijk’,
anderen gebruiken de term alleen voor hele specifieke gevallen. 25
In de logisch positivistische periode (midden 20ste eeuw) werd letterlijk taalgebruik
relevanter geschat dan figuurlijk taalgebruik, onder andere door de focus op het
verificatieprincipe (het idee dat zinvolle uitspraken empirisch te verifiëren zijn). Figuurlijk
taalgebruik is in tegenstelling tot letterlijk taalgebruik niet empirisch te verifiëren en daarmee
zinloos, was het idee.26 Aan metaforisch taalgebruik werd dan ook weinig aandacht besteed.
Later zagen veel filosofen en taalkundigen echter gelijkenis tussen metaforen en
vergelijkingen. Beide uiten of suggereren onverwachte overeenkomsten tussen verschillende
onderwerpen. Hieruit ontstond het idee dat een metafoor gewoon een ingekorte vergelijking
is, waar de woorden ‘als’, ‘zoals’, of ‘gelijk aan’ zijn weggelaten. De Naive Simile Theory is een
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voorbeeld van een theorie die dit idee handhaaft. Het stelt dat een metafoor ontstaat uit een
vergelijking door middel van ellips (het weglaten van overbodige woorden die uit context
kunnen worden begrepen).27 De Figurative Simile Theory is het hiermee eens, maar stelt dat
metaforen alleen uit vergelijkingen kunnen ontstaan als ze figuurlijk geïnterpreteerd worden.
Zo zouden metaforen simpelweg ingekorte figuurlijke vergelijkingen zijn.28 In de zin ‘ze is een
blok ijs’ zijn er namelijk moeilijk letterlijke overeenkomsten te vinden tussen een meisje en
een blok ijs. Pas als men de zin figuurlijk begrijpt, kan de metafoor begrepen worden als ‘ze
heeft een harde/kille persoonlijkheid’. ‘Hard’ en ‘kil’ worden figuurlijk opgevat en alleen dan
is de vergelijking duidelijk.
John Searle had een ander idee over hoe metaforen werken. Volgens zijn Pragmatische
Theorie is metafoorgebruik een voorbeeld van het coöperatieprincipe: om pragmatische
redenen gaat de toeschouwer ervan uit dat metaforen om een goede reden worden gebruikt.
Hij of zij begrijpt eerst de letterlijke interpretatie van een metafoor, maar heeft door dat het
niet in de context past en gaat dan op zoek naar een niet-letterlijke betekenis. Zo verloopt het
interpreteren van een metaforische uiting volgens Searle in drie stappen:
1. Eerst bepaalt de toeschouwer of een niet-letterlijke interpretatie van de uiting
mogelijk is.
2. Daarna gaat de toeschouwer een reeks van mogelijke interpretatieprincipes en strategieën af om achter de bedoeling van de spreker te komen.
3. Ten slotte identificeert de toeschouwer welke betekenis uit die reeks het meest
aannemelijk is in de betreffende situatie.29
Geen van bovenstaande theorieën wordt nu nog als aannemelijk beschouwd. Dit komt
onder andere door de bijdragen van George Lakoff en Mark Johnson op het gebied van
cognitieve linguïstiek en psychologisch onderzoek naar taalgebruik. Beiden dragen bij aan de
aannemelijkheid van de Conceptuele Metafoor Theorie.
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3.2 Wat zijn metaforen?
Om de hedendaagse opvatting van metaforen uit te leggen, gebruik ik de Conceptuele
Metafoor Theorie, ontwikkeld door George Lakoff en Mark Johnson (1980). De reden dat ik
deze theorie gebruik is dat het de meest prominente theorie is op het gebied van metaforen
sinds de jaren ‘80 en er nog steeds onderzoeken worden gedaan in de psychologie en
linguïstiek die deze theorie bevestigen. Daarnaast zal blijken dat de methode die ik zal
gebruiken om een metafoor te kunnen identificeren deze theorie goed aanvult.
Het is nu duidelijk dat klassieke theorieën metaforen vooral begrepen in termen van
taal. Het woord ‘metafoor’ werd gedefinieerd als een talige uiting waarin een woord voor een
concept buiten zijn conventionele betekenis wordt gebruikt om een vergelijkbaar concept te
beschrijven. Volgens Lakoff zijn zulke situaties echter eerder empirische vragen dan zaken die
vragen om definities. Metaforen zijn dus geen zaak van taal, maar van het denken.
Generalisaties of vergelijkingen die plaatvinden bij metafoorgebruik zijn indelingen
(mappings) over verschillende conceptuele domeinen. En deze conceptuele indelingen zijn
niet alleen - zoals door logisch positivisten gedacht werd - van toepassing op metaforische
uitingen in poëzie, maar ook op een groot deel van ons normale, dagelijkse taalgebruik.
Metaforen bevinden zich dus niet alleen in taal, maar ook vooral in de manier waarop wij het
ene mentaal domein begrijpen in termen van het andere. Het woord ‘metafoor’ staat zo voor
een domein-kruisende indeling in het conceptuele systeem.30
Een gevolg van deze theorie is dat het traditionele onderscheid tussen letterlijke en
figuurlijke taal, waarin metafoorgebruik bij figuurlijke taal hoort, wordt verworpen. De
assumpties dat alle dingen en onderwerpen door ons letterlijk begrepen kunnen worden
(zonder metaforen) en dat alle woorden in een taal alleen letterlijk gebruikt worden (niet
metaforisch) zijn onterecht. Zodra je het namelijk niet meer hebt over concrete fysieke
ervaringen maar over abstracte onderwerpen of emoties, is een metaforisch begrip al de
norm.31 We zouden veel materie dus juist niet begrijpen zónder metaforen.
Een metafoor is volgens de Conceptuele Metafoor Theorie een deel van het
conceptuele systeem dat ten grondslag ligt aan onze taal. Het is een principe om bijvoorbeeld
het domein van de liefde te begrijpen in termen van het domein van reizen. Technisch gezien
kan een metafoor worden begrepen als een indeling of spiegeling van een brondomein (source
30
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domain) naar een doeldomein (target domain). In dit voorbeeld is ‘reizen’ het brondomein en
‘liefde’ het doeldomein, omdat we liefde (iets abstracts) proberen te begrijpen in termen van
reizen (iets concreets).32 Voor elke metafoor geldt dat de causale en grammaticale structuur
behouden blijven tijdens het indelen van het brondomein naar het doeldomein.33 Lakoff en
Johnson gebruiken de volgende vorm om een indeling te benoemen: ‘doeldomein is/als
brondomein’. In ons voorbeeld heet de indeling dus: ‘liefde is reizen’ of ‘liefde als reizen’.
De naam van een indeling verwijst naar een set van conceptuele overeenkomsten.
‘Liefde is reizen’ is een indeling waarin kennis over reizen wordt gebruikt om kennis te
verkrijgen over liefde. De overeenkomsten tussen reizen en liefde maken het voor ons
mogelijk om na te denken over een abstract concept als liefde op de manier waarop we
gewend zijn om na te denken over reizen.34 Bij ‘liefde is/als reizen’ horen alle woorden en
kennis die we hebben over reizen die ons kunnen helpen liefde te begrijpen.
De ‘liefde is/als reizen’ metafoor bestaat niet alleen uit woorden of een uiting. Het is
de ontologische indeling over conceptuele domeinen heen, van het brondomein van reizen
naar het doeldomein van liefde. De metafoor is een zaak van denken en redeneren en taal is
dus bijkomstig en ondergeschikt. Het gaat om de indeling, die conventioneel is in de zin dat
het een vast deel is van ons conceptuele systeem.35 Deze indelingen zijn dan ook niet
willekeurig, maar gebaseerd op biologische en alledaagse ervaringen.36 We bedenken deze
indelingen niet zelf, maar we kunnen ze ‘activeren’ of gebruiken doordat we een algemeen
idee hebben van hoe de wereld in elkaar zit. Wel kunnen we, doordat een indeling een vast
deel van ons conceptuele systeem is, een nieuw en creatief gebruik van een indeling direct
begrijpen, dankzij de ontologische overeenkomsten tussen domeinen en kennis over het
brondomein. Elke indeling blijft dus niet altijd hetzelfde en staat open voor nieuwe potentiele
connecties tussen domeinen.37 Dit is hoe nieuwe (novel) metaforen kunnen ontstaan: ze
bouwen voort op deze conventionele systemen.38 Op nieuwe metaforen kom ik later terug.
Over het algemeen zijn indelingen vaker op een hoger niveau, in plaats van op een
basaal niveau. Hiermee bedoel ik dat conceptuele metaforen bijvoorbeeld vaker gebruik
32
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maken van het domein van een ‘voertuig’ dan een ‘auto’ of ‘trein’. Dit komt doordat een
indeling op een hoger niveau de mogelijkheden om een conceptuele structuur in het
brondomein naar het doeldomein te vertalen vergroot. Het laat namelijk veel onderwerpen
van basaal niveau toe: onder ‘voertuig’ vallen zowel ‘auto’ als ‘trein’ als ‘boot’, en nog veel
meer. Als we het domein van voertuigen als brondomein gebruiken, kan het dus op veel meer
doeldomeinen van toepassing zijn.39
Veel keuzes voor het gebruik van metaforen wordt beïnvloed door onze biologische
kennis. Neem bijvoorbeeld het concept ‘tijd’ dat vaak wordt begrepen in termen van
beweging van een object, of beweging over land. Zinnen als ‘De tijd is gekomen dat..’ en ‘Het
moment komt dichterbij..’ gebruiken we om over tijd te praten omdat we beweging, objecten
en locaties kunnen zien en het verstrijken van de tijd niet. Dit laat zien dat conceptuele
indelingen niet willekeurig zijn, maar afgeleid zijn van algemene kennis en levenservaring. 40

3.3 Het identificeren van metaforen
Nu duidelijk is dat metaforen behalve in onze taal ook verweven zijn in ons denken, is er een
methode nodig om te bepalen welke woorden wel en niet metaforen zijn. De methode die ik
in mijn onderzoek ga gebruiken is van Pragglejaz Group (2007). Ik heb deze methode gekozen
omdat veel andere methodes hun identificatie van een metafoor beginnen met een van
tevoren bedacht idee van wat een metafoor is. Pragglejaz Group doet het andersom: zij begint
bij de betreffende tekst en probeert van daaruit te bepalen of een woord in de specifieke
context metaforisch gebruikt wordt.41 Zo kan de methode vanuit de context van elk mogelijk
woord bepalen of het metaforisch gebruikt wordt, in plaats van dat er vanuit de betekenis van
een woord wordt gekeken of er een mogelijke metaforische betekenis te vinden is. Met de
theorie van Lakoff en de methode van Pragglejaz kan ik in de komende hoofdstukken dus topdown én bottom-up metaforen analyseren.
Pragglejaz Group is een internationale groep van academici uit verschillende
academische disciplines. Ze hebben een duidelijke, betrouwbare methode ontwikkeld om een
metaforisch gebruikt woord in gesproken en geschreven taal te identificeren, genaamd de
Metaphor Identification Procedure (MIP). Deze aanpak kan alle woorden die een metaforische
39
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betekenis lijken te hebben identificeren, gebaseerd op hun betekenis in een bepaalde
context.42
De procedure is als volgt:
1. Lees de hele tekst om een algemeen begrip te krijgen van de betekenis van het woord.
2. Bepaal alle lexicale eenheden in de tekst. Doorgaans worden namen (Conny van der
Meer) en woorden die anders van betekenis veranderen (/laten hangen/ in plaats van
laten / hangen) als één lexicale eenheid gezien.
3. a. Bepaal voor elke lexicale eenheid (of alleen de lexicale eenheid van het woord dat
je wilt identificeren) de betekenis in de context en hoe het zich verhoudt tot een
entiteit of situatie in de tekst.
b. Bepaal voor elke lexicale eenheid of het een meer basale betekenis in andere
contexten heeft dan in deze specifieke context. Basaal betekent hier: meer concreet,
makkelijker voor te stellen of te ervaren (gerelateerd aan fysieke ervaringen), meer
precies of ouder.
c. Als de eenheid een meer basale betekenis heeft in andere contexten, bepaal of deze
specifieke betekenis anders is dan de meer basale betekenis, maar wel te begrijpen is
in vergelijking met die betekenis.
4. Zo ja: de eenheid is metaforisch.43
Het handige aan MIP is dat verschillende mensen voor hetzelfde woord dezelfde stappen
kunnen doorlopen. Als de uitkomsten verschillen, kun je precies aanwijzen bij welke stap de
meningen anders zijn.44 De keuzes die iemand maakt bij het gebruik van MIP zijn echter niet
neutraal en zijn afhankelijk van de ideeën van de persoon over taal en cognitie. Dit beïnvloedt
welke woorden wel en niet als metaforisch uit de test zullen komen.45 Daarnaast kan ook het
tekstgenre een sterke invloed hebben op stap 3.46 Of iemand vindt dat een woord een
metafoor is hangt ook sterk af van de intuïtie van de persoon. Zelfs gespreksanalyses of
literatuurstudies hangen echter vaak af van subjectieve oordelen. Pragglejaz Group raadt
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daarom aan om bij het gebruik van MIP externe bronnen te gebruiken, zoals woordenboeken
om subjectieve intuïties te controleren of een basale betekenis van woorden op te zoeken.
Soms is het lastig om te bepalen wat een lexicale eenheid is, bijvoorbeeld als er van twee
losse woorddelen één woord is gemaakt. Als de losse delen van het woord op hun betekenis
geanalyseerd kunnen woorden, is elk deel een lexicale eenheid. Als het woord alleen aan
elkaar te begrijpen is, is het één eenheid voor MIP.47
In het voorbeeld hieronder laat ik stap voor stap zien hoe met MIP een woord te
identificeren is als metafoor. De zin die ik ga gebruiken heb ik gevonden in het NRC van 05-072017 en is: ‘Waarom verraden muggen zich door hun gezoem?’ Ik ben vooral benieuwd of het
woord ‘verraden’ een metaforische betekenis heeft, maar in principe zou ik met MIP ieder
woord in de zin kunnen testen.
‘Waarom verraden muggen zich door hun gezoem?’ analyse met MIP:
1. De tekst gaat over het gezoem van muggen, waardoor wij weten dat muggen in de
buurt zijn die ons misschien kunnen prikken.

2. De zin bestaat uit de lexicale eenheden: Waarom / zich verraden / muggen / door /
hun / gezoem / ?

3. a. De contextuele betekenis van ‘zich verraden’ is in deze zin dat muggen met hun
gezoem ons laten weten dat ze in de buurt zijn, waardoor wij actie kunnen
ondernemen om te voorkomen dat ze ons prikken.
b. De basale betekenis van ‘zich verraden’ is: Bekendmaken wat eigenlijk geheim moet
blijven.48
c. Contextuele versus basale betekenis: Als muggen zoemen, maken ze niet bekend
wat geheim moet blijven. Vanuit een menselijk perspectief is het wel te begrijpen dat
het woord ‘verraden’ is gekozen: ze maken zichzelf bekend en daarmee brengen ze
zichzelf in gevaar. De contextuele betekenis is dus anders dan de basale betekenis
maar is in vergelijking wel te begrijpen.
4. Metafoor? Ja.
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3.4 Soorten metaforen
Nu duidelijk is wat een metafoor is en hoe een metafoor te identificeren is, moet er
onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten metaforen. De soort kan namelijk
veel zeggen over de intentie achter het gebruik van een metafoor, en over of een metafoor
bewust is gebruikt of niet. Dit heb ik in volgende hoofdstukken nodig om iets over de
verantwoordelijkheid van journalisten in metafoorgebruik te kunnen zeggen.
Directe en indirecte metaforen
Binnen metaforen wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte metaforen. Directe
metaforen hebben duidelijk een vergelijking in het taalgebruik, zoals in de zin ‘het brein werkt
als een computer’. In deze zin zie je aan het woord ‘als’ dat de domeinen ‘brein’ en ‘computer’
direct vergeleken worden. Bij indirecte metaforen is dat minder duidelijk, zoals in de zin ‘hij
viel mijn standpunt aan’. Volgens MIP is ‘aanvallen’ in deze zin wel een metafoor, maar in het
taalgebruik worden de domeinen ‘oorlog’ (waar ‘aanvallen’ onderdeel van is) en ‘discussie’
(waar ‘standpunt’ deel van is) niet direct vergeleken met het woord ‘als’. Dit is een talig
onderscheid tussen metaforen.49
Conventionele en nieuwe metaforen
Metaforen kunnen gebaseerd zijn op conventionele indelingen tussen conceptuele domeinen,
of op nieuwe indelingen tussen conceptuele domeinen. Conventionele metaforen zijn
gebaseerd op indelingen die vaak worden gebruikt, zoals tussen de domeinen ‘tijd’ en ‘geld’.
Nieuwe (novel) metaforen creëren nieuwe indelingen tussen conceptuele domeinen,
waardoor er metaforische uitingen ontstaan die men nooit eerder heeft gehoord of gelezen.50
Er zijn drie basismechanismen om een nieuwe metafoor te interpreteren:
-

Als uitbreiding van een conventionele metafoor

-

Op basis van de causale/grammaticale structuur

-

Als beeldmetafoor (image-metaphor)51

Om een nieuwe metafoor als uitbreiding van een conventionele metafoor te begrijpen,
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hebben we alleen de conventionele metafoor waarop de nieuwe metafoor een uitbreiding is
en onze algemene kennis nodig. De betekenis van de uitspraak volgt dan automatisch: we zien
of horen simpelweg de vergelijking die bedoeld wordt.52 We hebben deze metafoor nog nooit
gehoord of gelezen, maar doordat de structuur van het doeldomein is behouden in het
brondomein, zien we de vergelijking en kunnen we de metaforische betekenis begrijpen op
basis van ons conceptuele systeem. Alleen een nieuwe metafoor als beeldmetafoor begrijpen
we niet op basis van ons bestaande conceptuele systeem.53 Beeldmetaforen zijn ‘one-shot’
metaforen, wat inhoudt dat ze één specifiek beeld indelen bij een ander beeld. Hier zijn de
domeinen dus geen set van concepten, maar slechts één beeld dat met een ander beeld
gemeen heeft dat ze er vergelijkbaar uitzien. Dit maakt dat indeling alleen in hele specifieke
gevallen mogelijk is. Een voorbeeld van een beeldmetafoor zit in de zin ‘Zij heeft een
zandloperfiguur’:54 de metafoor werkt alleen in dit geval doordat een taille en een zandloper
dezelfde (uiterlijke) vorm hebben. De woorden en kennis die we hebben van het brondomein
‘zandloper’ hebben verder niets gemeen met de woorden en kennis in het doeldomein ‘taille’.
Dode metaforen
Dode metaforen zijn metaforen die ooit nieuwe of conventionele metaforen waren maar nu
clichés zijn geworden en letterlijk betekenen wat ze ooit metaforisch betekenden. In ons
letterlijke taalgebruik zitten dus veel dode metaforen, die we niet meer als metafoor
herkennen omdat we ze zo gewend zijn dat er geen meer basaal woord meer is voor het
concept. Het verschil tussen een nieuwe en een dode metafoor is echter meer een gradueel
verschil dan een scherp onderscheid, waarin de tijd een grote rol speelt.55 Een voorbeeld van
een dode metafoor is ‘tafelpoot’: een tafel heeft letterlijk gezien geen poten zoals dieren. Er
is echter geen ander meer basaal woord voor de langwerpige verticale stukken waar een
tafelblad op ligt, en dus is ‘tafelpoot’ de letterlijke betekenis.
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Bewuste en onbewuste metaforen
Er is ook nog een communicatief onderscheid te maken tussen metaforen, namelijk bewuste
(deliberate) en onbewuste (non-deliberate) metaforen. Een metafoor is bewust als het
opzettelijk het perspectief van de toeschouwer op het onderwerp (doeldomein) wil
veranderen door de toeschouwer er vanuit een ander conceptueel domein (brondomein) naar
te laten kijken. Nieuwe en directe metaforen zijn vaak ook bewuste metaforen.56 Onbewuste
metaforen zijn vaak indirect en conventioneel: men heeft niet door dat er gebruik wordt
gemaakt van een metafoor, of gebruikt de metafoor uit gewoonte.
In dit hoofdstuk heb ik uitgelegd hoe er vroeger over metaforen gedacht werd, wat metaforen
zijn, met welke methode metaforen te identificeren zijn en welke verschillen er zijn tussen
soorten metaforen. Het bleek dat metaforen pas sinds de jaren ’80 werden gezien als
onderdeel van onze mentale wereld, in plaats van slechts talige fenomenen. Lakoff en Johnson
hebben met hun Conceptual Metaphor Theory een grote rol gespeeld in het idee dat
metaforen eerder conceptuele indelingen tussen domeinen zijn, om ‘iets te kunnen begrijpen
in termen van iets anders’. Duidelijk is dat de Metaphor Identification Procedure van ieder
woord kan bepalen of het een metafoor is en dat de soort van een metafoor veel kan zeggen
over de intenties achter het gebruik ervan. Voor de volgende hoofdstukken is het vooral
belangrijk dat ik metaforen kan identificeren en dat ik weet dat metaforen bewust en
onbewust kunnen zijn. Dit heb ik namelijk nodig om zelf metaforen uit kranten te analyseren
en om uit te leggen welke vrijheden en verantwoordelijkheden journalisten hebben in het
gebruik van metaforen.
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4. De invloed van metafoorgebruik in media op de publieke opinie
Om de vraag ‘Wat is de invloed van metaforen in media op de publieke opinie?’ te kunnen
beantwoorden moet ik drie dingen onderzoeken. Ten eerste is het belangrijk om te weten of
de media de publieke opinie beïnvloeden, of juist andersom. Dit zal ik onderzoeken aan de
hand van een onderzoek van Hans Mathias Kepplinger, Wolfgang Donsbach, Hans-Bernd
Brosius en Joachim Friedrich Staab en een onderzoek van Juliane A. Lischka, die hebben
gekeken naar de tijdsvolgorde van publieke opinie en berichtgeving. Daarnaast moet ik
uitzoeken hoe metaforen in de praktijk bewust en onbewust door media gebruikt worden.
Een tekst over de berichtgeving over de Golfoorlog van George Lakoff, die al bekend is uit
hoofdstuk 3, kan hierbij helpen. Ten slotte is het belangrijk om te kijken wat de effecten van
dit metafoorgebruik in de praktijk daadwerkelijk zijn. Hierbij zal ik Otto Santa Ana aanhalen,
die onderzoek heeft gedaan naar het effect van metaforen over immigranten op een
referendumuitslag. Het is belangrijk te onthouden dat mijn hoofdvraag een vraag is naar de
morele status van metafoorgebruik in nieuwsmedia en de implicaties hiervan voor de plichten
van journalisten. Ik ga in dit hoofdstuk dan ook niet onderzoeken hoeveel metafoorgebruik in
de media voorkomt en welke verschillende effecten dat heeft. Als blijkt dat metaforen in de
media de publieke opinie beïnvloeden en dat dat praktische gevolgen heeft, is er voldoende
aanleiding om mijn hoofdvraag relevant te achten en te kunnen beantwoorden.

4.1 De invloed van media op de publieke opinie
Om te weten of de media de publieke opinie beïnvloeden moeten we kijken naar het moment
van berichtgeving en het moment van opinievorming. Soms ziet men de media namelijk
eerder als ‘spiegel van de samenleving’, wat impliceert dat de publieke opinie en berichtgeving
in de tijd samenvallen. Een andere optie is dat de publieke opinie de media beïnvloedt, wat
zou moeten betekenen dat de publieke opinie de berichtgeving in de tijd voorafgaat. Tussen
1975 en 1984 is hier onderzoek naar gedaan.
Dit onderzoek is van Hans Mathias Kepplinger, Wolfgang Donsbach, Hans-Bernd Brosius
en Joachim Friedrich Staab. Zij onderzochten de relatie tussen berichtgeving in de media over
Helmut Kohl in zeven bekende Duitse kranten en opiniebladen, en de mening van het Duitse
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publiek over de politicus tussen 1975 en 1984.57 Zij onderscheidden vier manieren om de
relatie tussen berichtgeving in media en de publieke opinie te beschrijven:
1. De media creëren de publieke opinie. De berichtgeving over een bepaald onderwerp
vindt eerder plaats dan de vorming van de mening dat onderwerp.
2. De media spiegelen de publieke opinie. De berichtgeving en corresponderende mening
vinden tegelijk plaats.
3. De publieke opinie creëert de berichtgeving in de media. De mening over een bepaald
onderwerp is er eerder dan de berichtgeving in media.
4. Er is geen link tussen berichtgeving in media en de publieke opinie. 58
De enquêtes werden onder 2000 respondenten afgenomen, vanaf Kohls verkiezing als
kanselier voor de Conservatieve Partij (CDU/CSU) in mei 1975 tot augustus 1984 (9 jaar en 4
maanden). 66 karaktereigenschappen van Kohl die in kranten werden beschreven werden
gecodeerd.59 De zeven kranten en tijdschriften publiceerden in de onderzoeksperiode 9234
artikelen over Kohl, waarvan 3401 artikelen tenminste één evaluatief element bevatten.
Totaal waren er 14577 uitingen om te onderzoeken en 92% van deze beoordelingen waren
overwegend positief of negatief. 60 De uitslagen lieten duidelijk veranderingen zien in de
waardering van Helmut Kohl in alle zeven bladen. Er was minder fluctuatie in de publieke
opinie dan in de berichtgeving in de media. Toch waren er een paar conclusies te trekken. 61
De belangrijkste conclusies voor deze scriptie waren dat de evaluaties van Helmut Kohl
in de media drie tot zes maanden voorliepen op de publieke opinie. Daarnaast waren
evaluaties in de opiniebladen sterker gerelateerd aan veranderingen in de publieke opinie dan
de evaluaties in de kranten.62 Omdat de berichtgeving in de media de publieke opinie in alle
gevallen voorging, is er geen bewijs dat de media de publieke opinie ‘spiegelden’. Ook
ondersteunen de correlaties op geen enkele manier het idee dat de publieke opinie de
berichtgeving in media veroorzaakte. Opties 2 (de media spiegelen de publieke opinie) en 3
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(de publieke opinie creëert de berichtgeving) vallen dus af, omdat in die gevallen de publieke
opinie de berichtgeving voor moet gaan, of tegelijkertijd moet plaatsvinden. Aangezien de
berichtgeving de publieke opinie 3 tot 6 maanden voorging, kan dit niet het geval zijn.
Optie 4 (er is geen relatie) is nog mogelijk, tenzij de veranderingen in de evaluatie van
Kohl in de onderzochte media worden gezien als indicatoren voor vergelijkbare
evaluatieveranderingen in andere media (met in totaal grotere lezersaantallen). In dat geval
worden evaluaties in de grote kranten en opiniebladen opgepikt door andere bronnen,
waardoor de leidende media de publieke opinie niet direct maar vooral indirect beïnvloeden.
Dit is plausibel omdat het zou verklaren waarom er drie tot zes maanden nodig waren om de
veranderingen in de mediaberichtgeving terug te zien in de publieke opinie.63 Uit dit
onderzoek lijkt het dus hoogstwaarschijnlijk dat de media de publieke opinie beïnvloeden.
Deze conclusie geldt niet alleen voor politieke verkiezingen en opinievorming over publieke
figuren. Een onderzoek uit 2015 door Juliane A. Lischka laat zien hoe nieuwsberichten de
publieke opinie over economische ontwikkeling beïnvloeden, en daarmee ook effect hebben
op de werkelijke economie. Lischka onderzocht de berichtgeving van vier grote Duitse
mediaplatformen en keek naar de relatie tussen taalgebruik in nieuwsberichten, indicatoren
uit andere bronnen dan nieuwsmedia (zoals gesprekken met naasten) en publieke
verwachtingen van de toekomstige economie en werkgelegenheid.64 Ze keek naar
nieuwsberichten over economische onderwerpen tussen 2003 en 2004 (toen er nog geen
economische crisis was), en 2008 en 2009 (toen de economische crisis begon).65 De
berichten werden geanalyseerd op taalgebruik, de herhaling dit taalgebruik, en de
hoeveelheid berichten per onderwerp.
Lischka concludeerde dat nieuws over economie wordt bepaald door veranderingen
in de economie en vrijwel nooit door verwachtingen van het publiek.66 Nieuwsberichten en
indicatoren uit andere bronnen bleken beide publieke voorspellingen over de economie te
beïnvloeden: in een stabiele economische periode, zoals in 2003-2004, zorgen berichten met
positief taalgebruik over werkgelegenheid dat dat het publiek positieve verwachtingen heeft
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voor de toekomst. Dit effect was nog duidelijker te zien in tijden van recessie, zoals in 20082009, wanneer taalgebruik overwegend negatief is en dus negatieve verwachtingen
veroorzaakt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat taalgebruik in moeilijke tijden of bij
negatief nieuws een nog sterkere invloed heeft.67 Ten slotte liet Lischka zien dat publieke
verwachtingen over de economie de economie daadwerkelijk beïnvloeden. Dit kan
betekenen dat het publiek goed is in het voorspellen van economische ontwikkelingen, of
dat het publiek door hun keuzes de economie beïnvloeden.68 Ook dit onderzoek bevestigt –
tenminste in het geval van economisch nieuws – dat nieuws het resultaat is van
daadwerkelijke gebeurtenissen en niet van publieke opinie. Daarnaast bevestigt dit
onderzoek het denkbeeld van Hans Mathias Kepplinger, Wolfgang Donsbach, Hans-Bernd
Brosius en Joachim Friedrich Staab, die zeiden dat de leidende media de publieke opinie niet
direct maar vooral indirect beïnvloeden. Ook Lischka concludeerde namelijk dat mensen hun
mening niet alleen vormen op basis van grote mediaplatformen, maar ook indicatoren uit
andere bronnen meewegen bij het vormen van hun mening over de economie.69 Het is
plausibel om te concluderen dat nieuwsmedia de publieke opinie beïnvloeden, al zoeken
mensen informatie en bevestiging uit meerdere bronnen bij het vormen van hun mening.

4.2 Metafoorgebruik in de media
Nu duidelijk is dat de media de publieke opinie kunnen beïnvloeden, is het nodig om te kijken
naar de rol van metafoorgebruik. George Lakoff heeft onderzoek gedaan naar het
metafoorgebruik in de media vlak voor de Golfoorlog, vooral door politieke figuren in de VS.
Het taalgebruik in de media over of de VS wel of niet moest deelnemen aan de Golfoorlog
bevatte veel metaforen, die in die periode het metaforisch denken grotendeels hebben
bepaald. Dit komt doordat we, als er eenmaal een set van metaforische definities voor een
bepaalde situatie is gekozen, moeilijk nog buiten die set metaforen kunnen denken. Dit kan
op een schadelijke manier belangrijke feiten verhullen.70 Het onderzoek van Lakoff is hier een
goed voorbeeld van. Ik zal een aantal metaforen en hun implicaties bespreken die werden
gebruikt om de Golfoorlog te rechtvaardigen, om te illustreren hoe metaforen in nieuwsmedia
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worden gebruikt.
‘De staat is/als een persoon’
De eerste metafoor die veel werd gebruikt is ‘de staat is/als een persoon’. Deze metafoor gaat
vooral over de manier waarop een staat functioneert als geheel, maar verhult de interne
structuur van de staat. Zo worden religieuze variatie, verschillende politieke voorkeuren,
etnische verschillen, de ecologie en de invloed van bedrijven over het hoofd gezien. Dit wordt
duidelijk als het bijvoorbeeld gaat over het ‘nationaal belang’, dat vaak wordt vertaald in de
economische gezondheid en militaire kracht van een land. Voor een persoon is het van belang
om sterk en gezond te zijn, dus wordt daar in het geval van een staat ook vanuit gegaan. Wat
een staat sterker maakt, is echter niet altijd in het belang van individuen in een samenleving.
Wat het nationaal belang is dat de politiek nastreeft, wordt vooral beïnvloed door de elite in
een samenleving. Zo zal het eerder in het voordeel zijn van grote bedrijven dan van kleine
bedrijven, en zal er eerder naar ondernemers worden geluisterd dan naar milieuactivisten.71
Toen president Bush zei dat de Golfoorlog goed voor het nationaal belang zou zijn, verhulde
hij met wiens belangen wel rekening zou worden gehouden en met wiens belangen niet. Over
het algemeen lijden de lagere klassen in een samenleving bijvoorbeeld meer onder een oorlog
dan de hogere.72 Dit heeft te maken met het feit dat er meer lager opgeleiden het leger ingaan
en dat minderbedeelden er meer last van hebben dat er voor een oorlog geld wordt
vrijgemaakt door andere overheidsuitgaven op te heffen.
De ‘de staat is/als een persoon’ metafoor begrijpt de gezondheid van een staat alleen
in economische termen, omdat ervan uit wordt gegaan dat een staat zijn welvaart prioriteert
zoals een persoon dat met zijn of haar gezondheid doet. Voor en tijdens de Golfoorlog was
een groot deel van die welvaart van de VS afhankelijk van buitenlandse olie. In plaats van
oorlog had de VS om de olieprijzen laag te houden ook kunnen kiezen om het energiebeleid
te veranderen, en de VS minder afhankelijk van olie te maken door bijvoorbeeld te investeren
in duurzamere alternatieven. Als de definitie van economische gezondheid door het gebruik
van een bepaalde metafoor al vastligt, is verandering van beleid echter geen denkbare optie
meer.73
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‘Welvaart is/als gezondheid’
Deze metafoor volgt uit de ‘de staat is/als een persoon’ metafoor, omdat de welvaart van een
staat wordt begrepen in termen van de gezondheid van een persoon. Impliciet in het gebruik
van deze metafoor zit een logica die zegt dat een staat altijd belang heeft bij het
maximaliseren van zijn welvaart, net als een persoon belang heeft bij het maximaliseren van
zijn gezondheid.74
Net als in de ‘de staat is/als een persoon’ metafoor worden in de ‘welvaart is/als
gezondheid’ metafoor alle dingen van waarde uitgedrukt in rijkdom. Dit maakt dat sommige
handelingen van de staat worden begrepen als commerciële transacties met bijbehorende
kosten en winsten. Het is een manier om handelingen te begrijpen die bedoeld zijn om
positieve effecten te bereiken, maar die misschien ook negatieve effecten hebben. De
verbetering van de welvaart wordt gezien als ‘winst’ en het verslechteren van de welvaart
wordt gezien als ‘kosten’. Een effect hiervan is dat het kwalitatieve uitkomsten uitdrukt in
kwantiteit. Dit rechtvaardigt de afweging van kosten die eigenlijk niet vergelijkbaar zijn en
maakt deze vergelijkbaar. Het geeft ons een vaste manier om kosten en winsten af te wegen.75
Wat hierdoor verhuld wordt, zijn de kwalitatieve voor- of nadelen van een handeling. Als deze
metafoor vaak gebruikt wordt, wordt het normaal om risicovolle handelingen als financiële
risico’s te zien, of als een gok. Als iemand vraagt wat er bij een oorlog op het spel staat,
gebruikt men dus commerciële taal. Dit leidt tot de volgende metafoor.
‘Een risico is/als een gok’
President Bush noemde tijdens de Golfoorlog zijn strategische stappen ook weleens een
‘spelletje poker’. Omdat metaforen als ‘een risico is/als een gok’ zo normaal zijn in ons denken,
is de achterliggende logica vaak niet expliciet. Het gevolg daarvan is dat sommige mensen
denken dat de berekenen en risicoanalyse letterlijk van toepassing is op alle vormen van
risicovolle handelingen76, dus ook in een oorlog. Dat terwijl een oorlog over veel meer gaat
dan kans en risico, en niet altijd te berekenen is.
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‘Oorlog is/als politiek’
Een bekende metafoor die door internationale strategen wordt gebruikt, is de ‘oorlog is/als
politiek’ metafoor van Karl von Clausewitz. Clausewitz was een bekende Pruisische generaal
die oorlog uitlegde in termen van politieke kosten en winsten. Oorlog is volgens deze metafoor
gerechtvaardigd als er meer gewonnen kan worden door oorlog te voeren dan door geen
oorlog te voeren. In deze vergelijking is geen plaats voor moraliteit, behalve als moreel
handelen politiek gezien meer oplevert dan immoreel handelen.77
Ook Clausewitz’ metafoor weegt de kosten van een oorlog af tegen de winsten. Onder
‘kosten’ vallen meestal het verlies van materiaal en de financiële kosten van oorlog. Wat de
metafoor verhult zijn de sociale kosten: opgelopen trauma’s, verloren vaders, echtgenotes en
zonen, gezondheidsproblemen en ontwrichtte levens.78 Daarnaast zijn er – in het geval van de
Golfoorlog - verborgen politieke kosten: meer vijandigheid uit de Arabische wereld en
toegenomen terrorisme. Er zijn dus morele ‘kosten’ door de kosten-metafoor überhaupt te
gebruiken, doordat we de gevolgen van oorlog kwantificeren en de realiteit van pijn en sterfte
verhullen. Wat de metafoor nog bezwaarlijker maakt is dat een kosten-winstafweging de
‘kosten’ aan de kant van de vijand aan onze kant tellen als ‘winst’. In de Vietnamoorlog werden
de lijken van de Vietcong bijvoorbeeld gezien als bewijs voor wat er ‘werd gewonnen’ in de
VS. Dode mensen stonden in de afweging dus aan de ‘winst’ kant.79 Ook in de Golfoorlog
werden de levens van Irakezen hierdoor als minderwaardig beschouwd, terwijl de meeste
doden onschuldig waren.80
‘Een rechtvaardige oorlog is/als een sprookje’
Een andere metafoor die veel gebruikt werd is ‘een rechtvaardige oorlog is/als een sprookje’.
Hoewel een rechtvaardige oorlog misschien dubieus klinkt, wordt er in veel politiek
metafoorgebruik vanuit gegaan dat oorlog soms gerechtvaardigd is. In een sprookje is de held
altijd moreel en dapper, terwijl de slechterik irrationeel en immoreel is: iemand waar je niet
mee kunt overleggen. Helden kunnen dus niet met slechteriken praten en moeten ze daarom
verslaan. Een metafoor die hieruit volgt is ‘de slechterik is/als de duivel’. De meeste uitspraken
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om een oorlog te rechtvaardigen gebruiken deze metaforen, waarbij de partijen worden
ingedeeld in een held-slechterik structuur. President Bush heeft de Golfoorlog onder andere
gerechtvaardigd aan de hand van zulke structuren. Soms was Irak de slechterik, de VS de held
en Koeweit het slachtoffer dat gered moest worden. Op andere momenten was de VS een van
de slachtoffers, die zijn economische gezondheid moest beschermen. Beide komen terug in
deze uitspraak van president Bush, die voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in de
Golf als reden gaf:

"To protect freedom, protect our future, and protect the innocent. We need
to push Saddam Hussein back."81

Het Amerikaanse volk kon niet accepteren dat er levens werden opgeofferd voor olie.
Daardoor werd vooral het eerste scenario door de media overgenomen als rechtvaardiging
voor de Golfoorlog.82
Om een held te kunnen zijn in de sprookjesmetafoor, moet je vijand irrationeel zijn: er
valt niet te overleggen en daarom moet hij verslagen worden. De logica van de metafoor
vereiste dat Sadam Hoessein als irrationeel werd gezien. Clausewitz’ metafoor (‘oorlog is/als
politiek’) gaat er echter vanuit dat de vijand rationeel is, omdat hij ook kosten en winsten
afweegt. President Bush koos vaak het taalgebruik van de sprookjesmetafoor boven het
taalgebruik van de Clausewitz’ metafoor: die ging over de heldhaftigheid en eer, en niet over
geopolitieke vooruitgang.83
Dit is te verklaren doordat voor de VS deelnam aan de Golfoorlog, de overwinning geen
goede effecten leek te hebben op de geopolitieke situatie. De beste situatie zou zijn als de VS
Irak uit Koeweit zou verdrijven zodat de olieprijzen laag bleven en Sadam Hoessein af zou
zetten zonder het Irakese leger te beschadigen, zodat er geen plaats zou ontstaan voor
extremisme. Die combinatie was echter onmogelijk. Wat al voorspeld werd was dat door de
deelname van de VS in de Golfoorlog er meer haat voor de VS zou ontstaan vanuit de
Arabische wereld, het terrorisme door Islamitische fundamentalisten daardoor toe zou nemen
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en Irak een dictatuur zou blijven.84 De best mogelijke ‘overwinning’ zou dus niet voor een
betere geopolitieke situatie zorgen, waardoor de ‘kosten’ niet goed gerechtvaardigd konden
worden via Clausewitz’ metafoor. Zodoende werd het eindpunt en de focus van de oorlog in
termen van heldhaftigheid en eer uitgedrukt.
‘Oorlog is/als gewelddadige misdaad’
Naast bovenstaande metaforen is ook ‘oorlog is/als gewelddadige misdaad’ veel gebruikt,
waarin oorlog wordt begrepen in morele termen, in plaats van vanuit een politiek of
economisch standpunt. De metafoor gaat over de aspecten van oorlog die in een normale,
dagelijkse situatie zouden worden gezien als erge misdrijven. Op het moment dat er moet
worden beslist of een oorlog gevoerd moet worden, wordt deze metafoor vanzelfsprekend
niet gebruikt door politici die achter de oorlog staan. Wel wordt deze metafoor in tijden van
oorlog toegepast op daden van de vijand, bijvoorbeeld toen generaal Schwarzkopf tijdens de
Golfoorlog de bezetting van Koeweit een eindeloze verkrachting noemde.85 Dat laat zien dat
er een asymmetrie is in het gebruik van Clausewitz’ metafoor, de sprookjesmetafoor en de
‘oorlog is/als gewelddadige misdaad’ metafoor. We vinden onszelf rationeel en calculerend of
moreel en dapper, en de ander crimineel, immoreel en irrationeel.86
De keuze voor de deelname van de VS aan de Golfoorlog had natuurlijk niet alleen met
metaforen te maken, maar vooral met bepaalde politieke en economische belangen. Wel is
het een mooi voorbeeld van hoe politieke figuren handig gebruik kunnen maken van een
overtuigende, vaste manier van metaforisch denken, bijvoorbeeld om een oorlog te
rechtvaardigen.87 Of dit gebruik door president Bush en de media bewust of onbewust was,
blijft open en is niet te bewijzen, met name omdat het in veel gevallen om conventionele
metaforen ging. In de volgende paragraaf zal echter blijken dat hoewel bewust of onbewust
en nieuw of conventioneel metafoorgebruik iets kan zeggen over de intentie van de gebruiker,
dat niet automatisch iets betekent voor de schadelijkheid van een metafoor.
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4.3 Het effect van metafoorgebruik in de praktijk
Om iets over de schadelijkheid van een metafoor te kunnen zeggen, moet er worden gekeken
naar de effecten in de praktijk. Hoewel een metafoor misschien (intrinsiek) ethisch
onverantwoord zou kunnen zijn, puur om het feit dat het ons denken beïnvloedt, is het voor
mijn hoofdvraag nodig dat dit denken in de praktijk verschil maakt. Anders is het moeilijk en
irrelevant om de vraag naar eventuele grenzen voor journalisten te rechtvaardigen. Iemand
die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke praktische gevolgen van metafoorgebruik in
media, is Otto Santa Ana. Zijn onderzoek is een voorbeeld van hoe schadelijk metafoorgebruik
kan zijn.
Uit het onderzoek moest blijken welke invloed metafoorgebruik in de Los Angeles
Times had op een anti-immigranten referendum in 1994 in Californië. De Los Angeles Times
was toen de meest verkochte krant in de staat en bevatte veel nieuwsberichten over Latino
en Mexicaanse kwesties.88 Het referendum stelde dat niet-geregistreerde (vooral Mexicaanse)
immigranten in Californië geen toegang moesten krijgen tot publieke basisvoorzieningen zoals
scholing en zorg.89 Santa Ana analyseerde 107 artikelen uit het jaar voorafgaand aan het
referendum, wat leidde tot 1900 metaforen over immigranten. De metaforische structuren
die in deze nieuwsberichten zijn gebruikt, kunnen laten zien hoe bepaald politiek taalgebruik
de publieke opinie kan beïnvloeden.90 Op basis van de theorie in hoofdstuk 3 kunnen
metaforen een grote rol spelen in het toegankelijk en begrijpelijk maken van politieke
kwesties, zoals in het geval van immigratie en bijkomende ethische vraagstukken voor
stemmers.91
De dominante metafoor in de Los Angeles Times over immigrantenkwesties tussen
augustus 1993 en het referendum in november 1994 was ‘immigranten zijn/als dieren’.92 Deze
metafoor vergelijkt immigranten met beesten die je moet ‘temmen’, ‘lokken’, ‘aanvallen’ of
‘wegjagen’,93 zelf als de intenties van de auteur niet duidelijk anti-immigranten zijn. In de
Westerse wereld heerst al sinds de Christelijke traditie een hiërarchie die dieren, die als simpel
worden gezien, lager stelt dan mensen, die als nobel worden gezien. Deze ‘morele orde’ wordt
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nog steeds gebruikt om te rechtvaardigen dat bepaalde bevolkingsgroepen als minderwaardig
worden gezien en gebruik van de metafoor ‘immigranten zijn/als dieren’ draagt bij aan het in
stand houden van dit denkbeeld. 94
Wanneer deze metafoor dominant wordt in nieuwsmedia, heeft dat consequenties
voor ons denken. Mensen- en burgerrechten gelden bijvoorbeeld alleen voor mensen. Dieren
zijn van nature wild en onbetrouwbaar. Dieren worden ‘gejaagd’ en ‘geslacht’, wat qua
taalgebruik vrij neutraal is, en niet ‘vermoord’, wat een moreel oordeel bevat. Als woorden
die we normaal voor dieren gebruiken voor immigranten worden gebruikt, wordt het domein
van immigranten begrepen als het domein van dieren.95 De kracht van zulke indelingen is
fundamenteel, aangezien deze indelingen conceptueel en niet slechts talig zijn, 96 zoals in
hoofdstuk 3 duidelijk werd.
De conceptuele vergelijking die ten grondslag ligt aan de ‘immigranten zijn/als dieren’
metafoor is racistisch. Het kleineert immigranten en verdeeld hen tussen burgers en nietburgers.97 Daarnaast kan het de lezer beïnvloeden zonder dat de metafoor zelf wordt
opgemerkt, aangezien sommige van deze metaforen conventioneel zijn. De ‘terugdringen’
metafoor in het geval van immigranten is een voorbeeld van een conventionele metafoor. We
zijn zo gewend om over immigranten te praten in termen die we normaal voor dieren
gebruiken, dat we niet meer doorhebben dat we een metafoor gebruiken en een vergelijking
maken. Wanneer een nieuwe metafoor wordt gebruikt, wordt de aandacht van de lezer
getrokken en kan de metafoor geëvalueerd worden. De oplettende lezer kan de vergelijking
dan accepteren of afwijzen. Maar als de metafoor niet wordt opgemerkt, is de lezer onbewust
van de vergelijking en kan hij of zij deze klakkeloos overnemen. Niet alleen het talige deel,
maar ook de logische en culturele implicaties van de vergelijking worden dan geaccepteerd,
ongeacht de intentie van de schrijver. ‘Immigranten zijn/als dieren’ is een indeling die een
bepaald oordeel aanwakkert en mensen kleineert.98
Anderzijds kunnen we argumenteren dat de gebruikte metaforen in de Los Angeles
Times waarschijnlijk niet direct zijn verzonnen door de journalisten, maar zijn overgenomen
uit sociale of politieke situaties. In die zin zijn berichten in de media wél een afspiegeling van
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de samenleving. Het blijft echter een keuze van de journalist om deze metafoor van een
politicus of publiekelijk persoon over te nemen en te reproduceren,99 met alle consequenties
van dien.
Op meerdere manieren werd er via metafoorgebruik in de Los Angeles Times tussen
augustus 1993 en het referendum in november 1994 een sterke afkeur voor immigranten
duidelijk.100 Het referendum werd massaal goedgekeurd door stemmers in de staat Californië
en zou niet-gedocumenteerde immigranten recht op basisvoorzieningen weigeren. De
uitkomst bleek echter strijdig met de grondwet en is later door de staatsrechtsbank ongeldig
verklaard.101
In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat media de publieke opinie kunnen beïnvloeden, doordat
bleek dat nieuwsberichten de publieke opinie ver voorgingen in de tijd. Daarnaast is aan de
hand van berichtgeving over de Golfoorlog aangetoond dat metaforen daadwerkelijk via de
media worden ingezet om de publieke opinie een bepaalde kant op de sturen. Ten slotte heb
ik aan de hand van het referendum in Californië laten zien dat de combinatie van de invloed
van media op de publieke opinie en het metafoorgebruik in nieuwsmedia grote gevolgen kan
hebben in de praktijk. Dit gegeven vereist dat er kritisch wordt gekeken naar de
verantwoordelijkheid en plichten van journalisten in dit proces. Hoewel een metafoor niet
altijd wordt bedacht door de journalist zelf, maar al veel voorkomt in onze taal of wordt
overgenomen van een politicus, draagt de journalist met het gebruik van de metafoor wel bij
aan het in stand houden van een bepaald denkbeeld. Deze denkbeelden kunnen variëren van
onschuldige aannames over oorzaak-gevolg relaties, tot het fundament van culturele en
politieke problemen als oorlog en racisme.
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5. Bijlage: Enquête metaforen in nieuwskoppen
Om een beeld te krijgen van het metafoorgebruik in Nederlandse nieuwsmedia en van hoe
men daarover denkt, heb ik een klein onderzoekje gedaan in de vorm van een enquête. Deze
enquête is geen deel van de argumentatielijn in mijn onderzoek, maar kan wel een idee geven
van de situatie in Nederland. De bedoeling was om uit te zoeken welke metaforen er door
verschillende kranten en nieuwswebsites worden gebruikt, hoe bewust mensen zijn van de
aanwezigheid van deze metaforen en wat mensen van deze metaforen vinden in termen van
ethische (on)verantwoordelijkheid. In dit hoofdstuk zal ik mijn onderzoek uitleggen, de
resultaten bespreken en deze vergelijken met de ethische codes uit hoofdstuk 2.

5.1 Aanpak

Om te beginnen heb ik in kranten en nieuwswebsites gezocht naar metafoorgebruik in
koppen. Het was de bedoeling om zowel conventionele als nieuwe metaforen te gebruiken.
Ook was het nodig om zowel metaforen te gebruiken waarvan ik verwachtte dat ze heftige
reacties zouden uitlokken, als metaforen waarvan ik verwachtte dat veel mensen ze
acceptabel zouden vinden. Zo zou het verschil tussen reacties op metaforen duidelijker te zien
zijn. Uiteindelijk is het een selectie van vijf heel verschillende nieuwsberichten geworden.
Er zijn in totaal 88 respondenten, waarvan de jongste 13 en de oudste 87 is. Het zijn
31 mannen, 59 vrouwen en 1 onbekend. De opleidingsniveaus zijn onderverdeeld in vmbo,
havo, vwo, mbo, hbo en wo. Het grootste deel van de respondenten waren twintigers met
een hbo of wo niveau, dit is mogelijk door mijn eigen omgeving te verklaren en hier hou ik
rekening mee in mijn analyse.
De respondenten werd gevraagd elke kop met (een begin van) het nieuwsbericht te
lezen en daarna hun mening te geven over het gebruik van de metafoor in de kop in de
betreffende context. Ik heb een deel van het nieuwsbericht bijgesloten zodat de
respondenten een idee konden krijgen van hoe de kop bedoeld werd en wat de context was.
Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk werd, moeten metaforen namelijk altijd begrepen worden in
hun specifieke context. De respondenten konden aangeven of ze de metafoor vonden
‘kunnen’ of niet, op een schaal van 1 (ethisch verantwoord) tot 5 (ethisch onverantwoord).
Ook kregen ze de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten, maar dit was niet verplicht.
De toelichtingen heb ik uiteindelijk onderverdeeld in hun onderliggende reden, namelijk:
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•

(niet) kwetsend

•

dehumaniserend

•

(niet-)feitelijke beschrijving

•

verantwoordelijkheid

•

(geen) gewoonte

•

sturend

•

stigmatiserend102

De reden dat ik toelichting niet verplicht wilde maken, is dat voor veel mensen die zich niet
bewust met ethiek bezighouden, de ethische (on)verantwoordelijkheid van een metafoor
misschien ‘slechts’ een sterk gevoel is. Als de respondent niet kon uitleggen waar dit gevoel
vandaan kwam, was ik bang dat hij of zij het antwoord zou aanpassen, terwijl ik voor mijn
onderzoek ook uit alleen een gevoel uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 5 al iets kon opmaken.
De enquête zoals deze aan de respondenten werd gepresenteerd, is bijgesloten als Bijlage 1.

5.2 Resultaten

Ik zal nu de antwoorden van de respondenten eerst per nieuwskop bespreken, en dan per
categorie. Ik bespreek alleen de opvallende en duidelijke uitkomsten, omdat 88 respondenten
niet voldoende is om harde, specifieke conclusies te trekken.

5.2.1 Per nieuwskop
1. Sprintkoning Bolt voltooit ongekende trilogie
De metafoor die respondenten moesten evalueren was in deze kop ‘sprintkoning’. In de vorm
van hoofdstuk 2 wordt deze metafoor ‘Usain Bolt is/als een koning (van de sprintsport)’. Usain
Bolt wordt hier dus als koninklijk beschouwd door zijn prestaties. 69,3% van de respondenten
vond het gebruik van deze metafoor in context volledig ethisch verantwoord (zie Tabel 1). De
redenen die hiervoor vooral werden gegeven waren dat de metafoor positief is over Usain
Bolt, dat hij ook daadwerkelijk de beste is binnen de sprintsport en dat de term vaker wordt
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gebruikt in de sportwereld. Die redenen zou ik respectievelijk indelen als (niet) kwetsend,
feitelijke beschrijving en gewoonte.

Tabel 1
2. Golf minderjarige immigranten aan de zuidgrens
De geëvalueerde metafoor in deze kop is ‘golf’, omgezet als ‘minderjarige immigranten zijn/als
een golf’. Immigranten worden hier dus vergeleken met water of een natuurverschijnsel. Over
deze metafoor waren de meningen nogal verdeeld, zoals te zien in onderstaande Tabel 2. De
mensen die deze metafoor niet vonden kunnen, vonden dit vooral omdat mensen worden
vergeleken met een natuurverschijnsel, wat onmenselijk zou zijn. Anderen vonden het
overdreven of stemmingmakerij, of vonden dat de metafoor alle immigranten over één kam
scheert en anonimiseert. Deze redenen zou ik respectievelijk indelen bij dehumaniserend,
niet-feitelijke beschrijving, sturend en stigmatiserend. De respondenten die deze metafoor
wel vonden kunnen, gaven vooral als redenen dat er ook daadwerkelijk veel migranten het
land binnenkomen, of dat het een quote van Jeff Sessions is en de journalist dus geen
verantwoordelijkheid heeft. Deze redenen zou ik categoriseren als feitelijke beschrijving en
verantwoordelijkheid.
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Tabel 2
3. Vitesse laat Lazio ontsnappen
De te evalueren metafoor in deze kop was ‘ontsnappen’, om te zetten als ‘Lazio is/als een
onderdaan van Vitesse’. Ontsnappen impliceert dat Lazio Roma gedoemd was te verliezen,
maar dat Vitesse hen heeft laten winnen. Lazio Roma is dus onderdanig aan of slechter dan
Vitesse en Vitesse bepaalde het spel. 48,9% van de respondenten vond deze metafoor volledig
ethisch verantwoord. De voornaamste redenen hiervoor waren dat het voetbaltaal was en dat
Lazio ook daadwerkelijk had verloren. Dit zou ik indelen bij gewoonte en feitelijke beschrijving.
Daarna concentreerden de meningen zich vooral rond matig (on)verantwoord of neutraal (zie
Tabel 3). De reden die hiervoor werd gegeven is dat de metafoor sturend is, maar dit in de
context van voetbal niet zo erg is. Een enkeling vond de metafoor niet kunnen omdat Lazio
een slechtere partij lijkt dan Vitesse. De onderliggende reden is hier weer niet-feitelijke
beschrijving.

Tabel 3
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4. Kansloze asielplaag trekt ongehinderd verder
De te beoordelen metafoor was hier ‘asielplaag’. Deze is in de vorm ‘asielzoekers zijn/als een
plaag’ om te zetten. Impliciet worden asielzoekers hier vergeleken met een insectenplaag,
zoals sprinkhanen in de Bijbel. De meeste respondenten vonden deze metafoor volledig
ethisch onverantwoord (zie Tabel 4). De redenen die hiervoor werden gegeven waren dat
mensen worden vergeleken met insecten, dat de metafoor niet-objectief en stemmingmakerij
is, en dat er een stereotype wordt herhaald. Deze redenen zou ik respectievelijk indelen bij
dehumaniserend, niet-feitelijke beschrijving, sturend en stigmatiserend. De mensen die deze
metafoor volledig of matig ethisch verantwoord vonden hebben geen toelichting gegeven.

Tabel 4
5. Rabo meest kwetsbaar bij economische storm
De metafoor die respondenten moesten evalueren was in deze kop ‘storm’. Deze metafoor is
om te zetten in de vorm ‘de economische crisis is/als een storm’, waarin de crisis wordt
vergeleken met een natuurverschijnsel. 43,2% van de respondenten vonden deze metafoor
volledig ethisch verantwoord. De voornaamste reden die werd gegeven was dat een crisis
inderdaad te vergelijken is met een storm en dat het niet beledigend is. Deze redenen zou ik
indelen bij feitelijke beschrijving en niet kwetsend. De meeste antwoorden concentreren zich
rond matig (on)verantwoord en neutraal, zoals te zien in Tabel 5. De redenen die hiervoor
werden gegeven waren dat de metafoor geen goede beschrijving voor de crisis is, maar
daardoor niet gelijk onverantwoord. De onderliggende reden is dan niet-feitelijke
beschrijving, maar heeft weinig gewicht. De mensen die de metafoor wel onverantwoord
vonden gaven hiervoor als reden dat de metafoor de illusie wekt dat niemand de
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verantwoordelijkheid voor de crisis heeft en dat ‘storm’ nogal overdreven is. Deze redenen
zou ik beide indelen bij niet-feitelijke beschrijving.

Tabel 5

5.2.2 Per categorie
Opleidingsniveau
Wat opviel aan de verschillen per opleidingsniveau, was dat de groepen vmbo en havo beide
gemiddeld minder uiteenlopende antwoorden gaven dan de andere groepen. De antwoorden
van vmbo en havo varieerden tussen 2,3 en 5, terwijl de andere groepen varieerden tussen
1,2 en 5. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de leeftijd van de respondenten, dat ze
misschien niet goed weten wat metaforen zijn en/of minder kritisch zijn op wat ze lezen. Er
waren geen duidelijke verschillen te ontdekken tussen mbo, hbo en wo, behalve dat de mbogroep de metafoor die als meest onverantwoord werd beoordeeld, gemiddeld niet erg
onverantwoord vond: zij gaven de metafoor gemiddeld 3,6, terwijl hbo en wo de metafoor
gemiddeld 4,3 gaven.
Geslacht
Tussen de antwoorden van de mannelijke respondenten en de vrouwelijke respondenten was
een duidelijk verschil te zien: de mannen beoordeelden de metaforen gemiddeld en halve
punt lager dan de vrouwen. Hoewel de laagst en hoogst beoordeelde metafoor vergelijkbaar
werden beoordeeld, lag het verschil vooral in de minder opvallende metaforen. Bij ‘milde’ of
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‘twijfelachtige’ metaforen beoordeelden de vrouwen de metafoor dus eerder als ethisch
onverantwoord dan de mannen.
Leeftijd
In de antwoorden is duidelijk te zien dat de groep vanaf ongeveer 70 jaar een minder
duidelijke mening had over de verschillende metaforen. Hoewel metafoor 4 (‘asielplaag’) door
deze groep even onverantwoord werd gevonden als door de andere groepen, werden de
andere metaforen ook vrij hoog en met weinig variatie beoordeeld: de antwoorden op alle
metaforen worden gemiddeld beantwoord tussen 3 en 4,5. Ik heb het vermoeden dat deze
groep minder goed begreep wat de bedoeling van de enquête was en dat dit resultaat niet
betekent dat oudere mensen onverschillig zijn tegenover metafoorgebruik in nieuwsmedia.
Wat wel zou kunnen is dat ze er minder bewust van zijn, omdat ze in een andere tijd zijn
opgegroeid. Verder waren er geen duidelijke verschillen te ontdekken tussen de verschillende
leeftijdsgroepen.

5.3 Discussie
Eensgezind
Wat ten eerste opvalt aan de resultaten, is dat bij metafoor 1, 3, 4 en 5 de respondenten vrij
eensgezind zijn over hoe ethisch (on)verantwoord de metaforen zijn. De tabellen lopen in
deze gevallen stijl op of af. Hoewel ethiek vaak wordt gezien als subjectief of variërend onder
verschillende personen, zijn de meningen over metafoor 1, 3, 4 en 5 niet zo verdeeld als ik
verwachtte. Toch vind ik het niet vreemd, want we kunnen het binnen een cultuur of land best
eens kunnen worden over ‘algemene’ normen en waarden - zo vindt bijvoorbeeld (bijna)
iedereen in Nederland moorden ook ethisch onverantwoord gedrag. Wel had ik verwacht dat
de meningen over metafoorgebruik in nieuwsmedia meer in een ‘grijs gebied’ zouden liggen
en minder duidelijk zouden zijn. Alleen over metafoor 2, de metafoor over de migranten ‘golf’,
waren de meningen sterk verdeeld. Wat hier belangrijk is om te onthouden, is dat de
respondenten niet altijd hebben toegelicht waarom ze de metaforen zo beoordeelden als ze
deden. Wellicht hebben mensen vanuit een eerste gevoel geoordeeld, zonder dat ze hiervoor
zelf de reden wisten. Voor de eenduidigheid maakt dit niet uit: voor sommige mensen zal
ethiek ook niet meer dan een gevoel zijn. Dat kan verklaren waarom de duidelijk ‘vriendelijke’
en schokkende metaforen zoals ‘sprintkoning’ ‘asielplaag’, het meest eenzijdig werden
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beoordeeld. De mensen die vanuit het gevoel hebben beoordeeld, kunnen vooral laten zien
van welke metaforen in nieuwskoppen men zich het meest bewust is. Om iets te zeggen over
waarom mensen bepaalde metaforen wel of niet vinden kunnen, moeten we de toelichtingen
analyseren. Er was per categorie geen verband te ontdekken tussen de mensen die wel
toelichtingen hebben gegeven en de mensen die dat niet hebben gedaan.
Redenen
Een paar redenen die werden geven voor de ethische (on)verantwoordelijkheid van
metaforen kwamen vaker terug. Zo bleek uit de enquête dat mensen metaforen vooral
beoordeelden op feitelijkheid. Als een metafoor de werkelijkheid niet objectief beschrijft,
merkt men dit op en vindt men daarom een metafoor minder ethisch verantwoord. Andersom
werd feitelijkheid vaak genoemd bij metaforen die juist een goede vergelijking maakten en
dus als heel ethisch verantwoord (1 of 2) werden beoordeeld. Dit ging vaak samen met de
reden dat een metafoor vaker gebruikt wordt. Metaforen die als heel ethisch onverantwoord
beoordeeld werden (4 of 5), waren vooral de metaforen die werden beoordeeld als sturend,
kwetsend of dehumaniserend. Concluderend zou ik zeggen dat metaforen als erg ethisch
verantwoord werden aangemerkt als ze feitelijk zijn en vaak voorkomen, en als erg ethisch
onverantwoord als ze sturend, kwetsend of dehumaniserend zijn.
Wat hier opvallend is, is dat het feit dat een metafoor vaker gebruikt wordt niet maakt
dat deze dus ethisch verantwoord is. Er zijn veel gewoontes of uitspraken te bedenken die
veel voorkomen en toch niet ethisch verantwoord zijn. Hoewel mensen graag vasthouden aan
tradities, zegt het feit dat iets een gewoonte of traditie is niets over de ethische
verantwoording. Sterker nog: de reden dat tradities constant veranderen, is juist vaak dat we
iets nu niet meer vinden kunnen wat we vroeger wel ethisch verantwoord vonden. Andersom
zijn er naast sturend, kwetsend of dehumaniserend nog veel meer redenen te bedenken die
een metafoor onverantwoord kunnen maken, die minder schokkend zijn en men misschien
minder snel zullen opvallen.
Wat de resultaten bijvoorbeeld laten zien, is dat de respondenten een metafoor niet
snel onverantwoord vonden in termen van misleiding of verantwoordelijkheid. De reden dat
ik metafoor 5 heb gekozen, is dat ik benieuwd was of mensen zouden opmerken dat de
vergelijking tussen een storm en de economische crisis helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
Een aantal mensen antwoordde inderdaad dat deze metafoor niet goed gekozen was, omdat
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het de indruk geeft dat niemand schuld heeft aan de economische crisis en het ons is
overkomen als een natuurverschijnsel. Hoewel ik dit persoonlijk misleidend vind omdat
banken wél schuld hebben aan de crisis, werd metafoor 5 niet overwegend negatief
beoordeeld. Metafoor 2, over de migranten ‘golf’, kwam ook niet heel negatief uit de test. Ik
vermoed dat dit komt doordat veel mensen het woord ‘golf’ om mensen aan te duiden niet
helemaal vinden kunnen, maar het toch tolereerden omdat het een quote van Jeff Sessions is
en niet van de journalist zelf. Ik vind dat opvallend, omdat hoewel de quote zelf misschien
onverantwoord is, men het desondanks niet problematisch vindt dat deze herhaald wordt. In
hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe metaforen bepaalde schadelijke denkbeelden, zoals
stigmatisering en racisme, in stand kunnen houden. Dat men vindt dat een metafoor in een
nieuwskop niet onverantwoord is omdat de quote van iemand anders is, vind ik
problematisch. Na deze enquête denk ik dat men een metafoor vooral beoordeelt binnen zijn
eigen context en minder nadenkt over de gevolgen op lange termijn.

5.4 Vergelijking met ethische codes

Nu duidelijk is welke metaforen vooral worden opgemerkt en op welke basis mensen
metafoorgebruik ethisch (on)verantwoord vinden, is het interessant om te kijken hoe de
journalistieke ethische codes hierop aansluiten. Wat opvalt, is dat veel van de redenen die de
respondenten hebben genoemd als relevant, ook terugkomen in de besproken ethische
codes. Ingedeeld op frequentie en weging waren de belangrijkste redenen in de enquête:
(niet-)feitelijke beschrijving, dehumaniserend, (niet) kwetsend, (geen) gewoonte, sturend,
stigmatiserend en verantwoordelijkheid.103
Code van Bordeaux
Veel redenen die respondenten noemden komen ook terug in de Code van Bordeaux. De
eerste regel is bijvoorbeeld dat een journalist eerbied voor waarheid moet hebben en voor
het recht van het publiek op die waarheid,104 wat overeenkomt met feitelijke beschrijving.
Daarnaast moet de journalist zich bewust zijn van het gevaar door media verspreide
103

Ik heb per antwoord gekeken naar de toelichtingen die men gaf bij elk antwoord. Als iemand 1 of 5 koos en
een reden gaf, zie ik deze reden als zwaarwegend. Als iemand 2, 3 of 4 koos en een reden gaf, zie ik deze als
minder zwaarwegend. Daarnaast heb ik in deze volgorde rekening gehouden met hoe vaak een reden in totaal
werd genoemd, waar (niet-)feitelijke beschrijving bijvoorbeeld erg vaak werd genoemd, en verantwoordelijkheid
maar één keer.
104
http://www.ifj.org/about-ifj/ifj-code-of-principles/
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discriminatie2, wat te rijmen is met dehumanisering. De code zegt ook dat de journalist
belediging en ongegronde beschuldigingen als vergrijpen moet beschouwen2, wat in lijn ligt
met de toelichtingen van respondenten over kwetsende en stigmatiserende metaforen.
Opvallend is dat de code niets zegt over gewoonte, sturend en verantwoordelijkheid, maar
verder alle redenen aanstipt. Ik vermoed dat de code zo toereikend is doordat de code vrij
bondig en algemeen is en dus breed geïnterpreteerd kan worden.
De Code voor de Journalistiek
Ook in de Code voor de Journalistiek van de NVJ is de eerste regel dat de journalist de
werkelijkheid als uitgangspunt neemt en streeft naar objectiviteit105, wat gaat over (niet)feitelijke beschrijving. Over sturend zegt de code dat de journalist rekenschap moet afleggen
van fictieve elementen en dramatisering3. Over de andere redenen die de respondenten
hebben genoemd zegt de Code voor de Journalistiek eigenlijk niets, mogelijk omdat deze code
vooral als richtlijn voor journalisten is bedoeld. De nadruk ligt dan meer op de praktische
toepasbaarheid dan op de mogelijke plichten tegenover de maatschappij.
De Code van de Raad voor de Journalistiek
Bij de Code van de Raad voor de Journalistiek ligt dit precies andersom. Weer begint de code
met een regel over (niet-)feitelijke beschrijving, namelijk dat de journalist waarheidsgetrouw
moet zijn omdat dit vloeit uit het recht van het publiek om de waarheid te kennen106.
Daarnaast moet de journalist de menselijke waardigheid respecteren, overdrijving en details
vermijden en onderscheid maken tussen feiten en meningen4. Dit sluit aan bij de redenen
dehumaniserend, (niet) kwetsend en sturend. Ten slotte zegt de code dat de journalist in het
bijzonder omzichtig om moet gaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, geen
ongegronde beschuldigingen mag uiten en niet mag aanzetten tot discriminatie en racisme4.
Dit sluit aan bij de metaforen die de respondenten stigmatiserend vonden. Opvallend is dat
deze code als enige noemt dat de formulering van de berichtgeving niet stigmatiserend mag
zijn. Over gewoonte en verantwoordelijkheid zegt de code wederom niets. Zoals in hoofdstuk
2 duidelijk werd, heeft deze code menselijke waardigheid en daaruit volgende mensenrechten

105
106

https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-2008
http://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek
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als focus. Ik vermoed dat de code om deze reden veel zegt over de redenen dehumaniserend,
(niet-)kwetsend, sturend en stigmatiserend, en de andere minder belangrijk vindt.
Bij het vergelijken van de gegeven redenen in de enquête en de ethische journalistieke
codes viel het op dat beide feitelijkheid een prioriteit vinden, aangezien deze als belangrijkste
reden uit de enquête kwam en alle codes met een regel over waarheid of objectiviteit
beginnen. Geen van de codes heeft regels over de verantwoordelijkheid van de journalist in
het citeren van iemand anders, zoals in het geval van de ‘golf’ metafoor van Jeff Sessions. Ze
noemen wel richtlijnen over bronvermelding, maar zeggen niets over de mogelijke schadelijke
gevolgen van het herhalen van bepaald taalgebruik. Wel denk ik dat regels over discriminatie,
racisme en stigmatisering hier dicht in de buurt komen en breed kunnen worden opgevat.
Opvallend is dat geen van de codes iets zegt over gewoonte in taalgebruik binnen een bepaald
thema, terwijl dit uit de enquête wel meerdere malen naar voren kwam als reden dat een
metafoor ethisch (on)verantwoord is. Ik vermoed dat de codes dit onderwerp niet aansnijden
omdat gewoonte geen reden of indicatie is voor ethisch verantwoord gedrag (zoals
beschreven bij 5.3) en journalisten niet worden geacht dit mee te wegen bij het kiezen van
hun taalgebruik.
In dit hoofdstuk heb ik op basis van een enquête een beeld geschetst van hoe men over
metaforen in nieuwskoppen denkt. Hoewel dit onderzoek niet zo uitgebreid was dat ik harde
conclusies kan trekken en het geen deel van mijn argumentatie kan zijn, zijn er wel een paar
dingen duidelijk geworden. Ten eerste hebben mensen een eenzijdiger beeld over hoe ethisch
(on)verantwoord metaforen zijn dan ik dacht. Hoewel de meningen per opleidingsniveau,
man/vrouw en leeftijd verschilden, was duidelijk te zien dat de respondenten het over de hele
milde of hele schokkende metaforen eens zijn. Ten tweede is duidelijk geworden dat bij het
beoordelen van metaforen mensen vooral kijken naar hoe objectief de werkelijkheid wordt
beschreven en naar hoe kwetsend of beledigend de metafoor is. Daarnaast wordt er in
mindere mate gekeken naar hoe bekend de metafoor is binnen bepaalde thema’s (wat geen
geldige reden is voor een ethische overweging), hoe sturend of stigmatiserend de metafoor is
en naar of de journalist zelf de metafoor heeft bedacht of citeert. Ten slotte waren er
verschillen tussen de categorieën man/vrouw, opleidingsniveau en leeftijd, maar deze zijn niet
zo eenduidig en problematisch dat ze relevant zijn voor mijn hoofdvraag.
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Daarna heb ik deze redenen vergeleken met de ethische codes binnen de journalistiek.
Wat opviel was dat vooral de Code van Bordeaux veel van deze redenen bespreekt. Ook de
Code van de Raad voor de Journalistiek sluit goed aan op een groot deel van de redenen die
respondenten noemden. Alleen de Code voor de Journalistiek van de NVJ sluit niet goed aan
op de criteria die de respondenten noemden voor de metaforen, maar dit is te verklaren door
de praktische aard van de code. Als we de toelichtingen van de respondenten interpreteren
als criteria waar ethisch verantwoorde metaforen tegenover de maatschappij aan moeten
voldoen, denk ik dat de ethische codes in het algemeen een goede richtlijn vormen voor
journalisten bij gebruiken van metaforen, mits de regels zo breed en serieus mogelijk worden
geïnterpreteerd. Ik vermoed dat dit ten minste in de gevallen van de metaforen die gemiddeld
als 3 of hoger werden beoordeeld niet is gebeurd.
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6. Conclusie
De hoofdvraag van mijn onderzoek was: moet er een grens zijn aan het metafoorgebruik van
journalisten in nieuwsmedia? Dit was eerst een vraag naar het bestaan van een morele grens,
en als deze er is, ook een vraag naar eventuele grenzen in de praktijk. Ik ga nu nogmaals een
voor een de genomen stappen doorlopen en een antwoord geven op de hoofdvraag. Daarna
zal ik vertellen welke consequenties dit antwoord heeft voor de praktijk en welk onderzoek er
gedaan kan worden in de toekomst.

6.1 Recapitulatie
Om te onderzoeken of er een morele grens is aan metafoorgebruik en of dit betekent dat er
een praktische grens moet zijn, moest ik eerst kijken welke plichten journalisten hebben en
waar deze vandaan komen. In hoofdstuk 2 heb ik aan de hand van Christine Korsgaard
uitgelegd dat onze plichten ontstaan uit onze rol in de maatschappij en dat onze menselijke
reflectieve eigenschappen ervoor zorgen dat we ons aan deze plichten willen houden. Dit
geldt ook voor journalisten, en dat ze hier bewust van zijn bleek uit de vele ethische codes die
er bestaan vanuit het journalistiek vakgebied. Ik heb de relevante codes besproken en de
belangrijkste regels toegelicht in het licht van metafoorgebruik. Hieruit bleek hoe relevant de
theorie van Korsgaard is in de praktijk. Ook gaf dit een beeld van de regels in de codes die over
metafoorgebruik kunnen gaan en waar journalisten al rekening mee (moeten) houden.
In hoofdstuk 3 heb ik uitgelegd wat metaforen zijn, wat nodig was om een terminologie
te bepalen en te begrijpen hoe metaforen in hun werk gaan. Metaforen bleken conceptuele
indelingen te zijn, die ons ‘iets laten begrijpen in termen van iets anders’. Hierdoor zijn
metaforen meer dan talige fenomenen, namelijk onderdelen van onze mentale wereld: ze
bepalen hoe we de wereld zien. Daarnaast heb ik uitgelegd welke methode gebruikt kan
worden om metaforen te identificeren en heb ik verschillende soorten metaforen besproken.
Dit bleek nodig te zijn omdat de soort van een metafoor iets kan zeggen over de intentie van
de gebruiker en de consequenties van de metafoor.
Daarna was het nodig om te onderzoeken of de media de publieke opinie kunnen
beïnvloeden en wat hier de gevolgen van kunnen zijn. In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat
berichtgeving in de media de publieke opinie in tijd vaak ver voorgaat en niet andersom. Aan
de hand van voorbeelden uit berichtgeving over de Golfoorlog heb ik laten zien hoe metaforen
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daadwerkelijk via nieuwsmedia worden ingezet om de publieke opinie bewust of onbewust te
sturen. Vervolgens heb ik aan de hand van een anti-immigrantenreferendum in Californië een
voorbeeld gegeven van hoe de combinatie van de invloed van media op de publieke opinie en
metafoorgebruik in media grote gevolgen voor de praktijk kan hebben.
Als bijlage heb ik een onderzoekje gedaan om de huidige situatie van metafoorgebruik
in nieuwsmedia te illustreren. Op basis van een enquête heb ik een beeld kunnen schetsen
van hoe men over metaforen in nieuwskoppen denkt. Hoewel dit onderzoek niet zo uitgebreid
was dat ik harde conclusies kan trekken en het geen deel van mijn argumentatie kan zijn, zijn
er wel een paar dingen duidelijk geworden. Ten eerste hebben mensen een eenzijdiger beeld
over hoe ethisch (on)verantwoord metaforen zijn dan ik voor het onderzoek dacht. Ten
tweede is duidelijk geworden dat bij het beoordelen van metaforen mensen vooral kijken naar
hoe objectief de werkelijkheid wordt beschreven en naar hoe kwetsend of beledigend de
metafoor is. Daarnaast wordt er in mindere mate gekeken naar hoe bekend de metafoor is
binnen bepaalde thema’s (wat geen geldige reden is voor een ethische overweging), hoe
sturend of stigmatiserend de metafoor is en naar of de journalist zelf de metafoor heeft
bedacht of citeert. Daarnaast heb ik deze redenen vergeleken met de ethische codes vanuit
het journalistieke vakgebied. Wat opviel was dat de criteria van de respondenten van mijn
enquête en de regels van de ethische codes sterk overeenkwamen.

6.2 Beantwoorden van de hoofdvraag

Op basis van bovenstaande stappen, zou ik mijn hoofdvraag als volgt beantwoorden. Ja, er
zijn morele grenzen aan metafoorgebruik in nieuwsmedia. Dit concludeer ik op basis van de
plichten van journalisten, zoals beschreven in hoofdstuk 2, en de aard van metaforen, zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Als journalisten vanuit hun rol in de maatschappij de plicht hebben
om het publiek te informeren en daarbij rekening te houden met de ethische regels zoals
vanuit het vakgebied zelf beschreven, en zij vanuit hun menselijke reflectieve eigenschap zich
aan deze plichten willen houden, zijn er metaforen die zij niet zouden moeten gebruiken.
Metaforen zijn namelijk mentale conceptuele indelingen en bepalen (onbewust) hoe we
denken over de wereld om ons heen. Dit zijn bijvoorbeeld metaforen die door de vergelijking
die impliciet wordt gemaakt misleidend, stigmatiserend, kwetsend of dehumaniserend zijn,
die aanzetten tot haat en discriminatie, die geen rekening houden met de kwetsbare positie
van de genoemde of die valse beschuldigingen doen. Dit zou voldoende zijn om te zeggen dat
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bepaald metafoorgebruik ethisch (on)verantwoord is. De aanleiding van mijn onderzoek, de
‘asielplaag’ metafoor in de Telegraaf, is in dat geval een voorbeeld van een onverantwoorde
metafoor. Mijn hoofdvraag was echter niet alleen een vraag naar een morele grens, maar ook
naar eventuele praktische grenzen.
Op basis van het feit dat metaforen daadwerkelijk gebruikt worden in nieuwsmedia en
dat dit, zoals beschreven in hoofdstuk 4, schadelijke consequenties kan hebben, zou ik
concluderen dat praktische grenzen inderdaad nodig zijn, ware het niet dat er meer op het
spel staat dan ethisch onverantwoorde metaforen, namelijk: de journalistieke vrijheid.
Hoewel mijn enquête niet essentieel was om de vraag naar morele grenzen op
metafoorgebruik te beantwoorden, liet het wel zien dat de redenen die mensen hebben om
een metafoor wel of niet ethisch verantwoord te noemen, erg overeenkomen met de regels
van de ethische journalistieke codes. Dit laat wellicht zien dat we het als maatschappij vrij
eens zijn over wat het vak van een journalist inhoudt en aan welke grenzen een journalist zich
moet houden.
Hoewel in de praktijk nog geregeld ethisch onverantwoorde metaforen voorkomen in
nieuwsmedia, concludeer ik op basis van de eenduidigheid over de ethische grenzen van
journalisten en het belang van journalistieke vrijheid dat er niet meer praktische grenzen voor
journalisten moeten komen ten aanzien van metafoorgebruik. Ook uit mijn mailwisseling met
journalist Anthony Bellanger bleek dat het vak van een journalist vanwege de vele regels al
moeilijk genoeg is en de ethische codes voldoende zouden moeten zijn om schadelijk
metafoorgebruik in te perken. Het probleem lijkt dus niet te liggen in de kwaliteit of kwantiteit
van de journalistieke regels, maar in hoe ze worden nageleefd.

6.3 Aanbevelingen voor de toekomst

Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het mogelijk is dat we het in het algemeen
eens zijn over de morele grenzen van journalisten ten aanzien van metafoorgebruik, de
ethische regels ook op deze grenzen van toepassing zijn, en er toch ethisch onverantwoorde
metaforen worden gebruikt in nieuwsmedia. Hier resten twee opties:
1. De ethische journalistieke codes krijgen te weinig aandacht onder journalisten,
bijvoorbeeld tijdens opleidingen en conferenties.
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2. De ethische journalistieke codes krijgen genoeg aandacht, maar journalisten
houden zich er niet aan, omdat ze onvoldoende wil of kennis hebben om kritisch
naar hun eigen metafoorgebruik te kijken.
Ik heb in mijn omgeving kort onderzoek gedaan naar de aandacht voor de ethische
journalistieke codes tijdens journalistieke opleidingen, en het werd duidelijk dat vrijwel alle
opleidingen op zowel de hogescholen als de universiteiten hier aandacht aan besteden. Ook
werd duidelijk dat journalistiekstudenten over deze regels leren als iets waar je je
daadwerkelijk aan moet houden en je eigen moet maken tijdens je toekomstige carrière als
journalist. Daardoor vermoed ik dat optie 2 meer plausibel is en dat er altijd journalisten zullen
zijn die geen problemen hebben met ethisch onverantwoord metafoorgebruik. Voor
journalisten die wel verantwoorde metaforen willen gebruiken, ligt het probleem misschien
in de kennis van journalisten over figuurlijk taalgebruik en metaforen in het bijzonder.
Wellicht zou meer bewustzijn over de aard van metaforen en de implicaties van
schadelijke metaforen ervoor zorgen dat journalisten kritischer zijn op hun eigen
metafoorgebruik en ook in het geval van figuurlijk taalgebruik de ethische journalistieke codes
correct toepassen. Of journalisten inderdaad te weinig kennis over taal hebben om de codes
correct toe te passen op het gebied van metafoorgebruik en hoe meer bewustzijn over
figuurlijke taal gecreëerd kan worden zonder de journalistieke vrijheid te beperken, zal verder
onderzocht moeten worden.
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Bijlagen
Bijlage 1: Enquête metaforen in nieuwskoppen zoals gepresenteerd aan respondenten

18-12-2017

Enquête metaforen in nieuwskoppen

Enquête metaforen in nieuwskoppen
In nieuwsmedia worden door journalisten regelmatig metaforen gebruikt. Deze metaforen dragen bij aan
de publieke beeldvorming van een bepaalde gebeurtenis en kunnen beïnvloeden hoe de lezer over de
wereld denkt.
In de volgende nieuwsberichten komt steeds één te bespreken metafoor voor. Het is de bedoeling dat u
het artikel leest en daarna aangeeft of u de metafoor in deze context ethisch gezien vindt kunnen of niet,
op een schaal van 1 (volledig ethisch verantwoord) tot 5 (volledig ethisch onverantwoord). U kunt uw
mening waar nodig kort toelichten, dit is niet verplicht.
*Vereist

1. Wat is uw leeftijd?

2. Wat is uw opleidingsniveau?

3. Wat is uw geslacht?

1. Algemeen Dagblad 200816

https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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4. Ik vind het gebruik van de metafoor ‘sprintkoning’ in deze context.. *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Ethisch verantwoord

Ethisch onverantwoord

5. Toelichting:

2. NRC 200917

https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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6. Ik vind het gebruik van de metafoor ‘golf’ in deze context.. *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Ethisch verantwoord

Ethisch onverantwoord

7. Toelichting:

https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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3. Trouw 150917

8. Ik vind het gebruik van de metafoor ‘ontsnappen’ in deze context.. *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Ethisch verantwoord

Ethisch onverantwoord

9. Toelichting:

4. Telegraaf 070117
https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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10. Ik vind het gebruik van de metafoor ‘asielplaag’ in deze context.. *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Ethisch verantwoord

Ethisch onverantwoord

11. Toelichting:

5. RTL Nieuws 290716

https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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12. Ik vind het gebruik van de metafoor ‘storm’ in deze context.. *
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Ethisch verantwoord

Ethisch onverantwoord

13. Toelichting:

Bedankt voor uw deelname!

Mogelijk gemaakt door

https://docs.google.com/forms/d/1TgShX0CCevgvedFn5wm4Rgt5ktfo2ynGvkBoxjEOMVc/edit
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Bijlage 2: Mailwisseling met Anthony Bellanger
5-12-2017

E-mail - connyvandermeer@hotmail.com

Re: request for thesis information
Anthony Bellanger <anthony.bellanger@ifj.org>
wo 8‐11‐2017 18:39
Aan: Conny van der Meer <connyvandermeer@hotmail.com>;

Dear Conny,
I'm very interested in your thesis. As a French journalist, as Secretary General of the IFJ, but also as a former researcher and doctor of history at the university…
About ethics, I would say that it is first and foremost in the IFJ's genes.
The IFJ, which was founded in Paris in 1926, first thought of organising international solidarity among journalists in a complicated global context, just after the First
World War. It was in particular after the FWW that journalists' unions in Europe decided to impose deontological charters to the profession because war information
was manipulated, false and organised by the states. This was particularly the case in France, which is one of the countries where one of the world's first Charters of
Ethics was written ﴾March 1918﴿. In fact, these were mostly charters of journalists' duties, which were very restrictive for journalists. It took a long time before the balance
was struck with a journalists' bill of rights.
In the spirit of the French journalist Georges Bourdon, creator of the IFJ and its first president ﴾1926‐1938﴿, there could be no world organization without ethics. He was
one of the drafters of the Charter of Duties in France and he launched the idea of creating an international tribunal in 1927. This was done in the early 1930s with the
installation of this International court for journalists in The Hague ﴾Netherland﴿. We have in our offices the first document set up by the IFJ and Georges Bourdon. He
was the president judge. Unfortunately, the war has dispersed the IFJ archives and today we have no record of any ethical judgments by journalists. Then, Bourdon died
﴾1938﴿, the war dispersed journalists and the IFJ before it was born again in 1952 in Brussels in its present form.
Here again, from the outset, the IFJ members' minds have been occupied by ethics and, once again, at a congress in France, in Bordeaux in 1954, they debated for two
years before agreeing on the IFJ's Declaration of Principles on the Conduct of Journalists. The idea in 1954 was to make ethics universal for countries with different
cultures and histories, but with the same professional principles. From Japan to Colombia, from Russia to Congo, from Canada to Malaysia, from the United States to
Iran, the declaration brings together hundreds of thousands of journalists under a global standard defending the quality of information.
Then, deontology evolved ‐ the IFJ European group wrote its own text in 1971 "The Munich Charter" ‐ before the IFJ completed its declaration in 1986 at its World
Congress.
In the 2000s, my predecessor, Aidan White, specialized in this issue and even wrote a book, which we still sell, on an initiative for ethical journalism.
Here, if you want more information, I'll be at your disposal. I wish you all the best for your thesis.
Kind regards.
Anthony Bellanger
‐‐



Anthony BELLANGER
@abellanger49
anthony.bellanger@ifj.org

Secrétaire Général  General Secretary  Secretario General
FEDERATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES (FIJ)
INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS (IFJ)
FEDERACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS (FIP)
Résidence Palace  Rue de la Loi, 155 – B 1040 Brussels
+32 2 235 22 00
+32 471 23 61 27 (mobile)
Skype : anthonybellanger49
https://abfij.wordpress.com/

La FIJ, première organisation mondiale, représente 600.000 journalistes (181 affiliés) dans 141 pays

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/search/rp
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PLAGIARISM RULES AWARENESS STATEMENT
Fraud and Plagiarism
Scientific integrity is the foundation of academic life. Utrecht University considers any form of
scientific deception to be an extremely serious infraction. Utrecht University therefore expects
every student to be aware of, and to abide by, the norms and values regarding scientific integrity.
The most important forms of deception that affect this integrity are fraud and plagiarism.
Plagiarism is the copying of another person’s work without proper acknowledgement, and it is a
form of fraud. The following is a detailed explanation of what is considered to be fraud and
plagiarism, with a few concrete examples. Please note that this is not a comprehensive list!
If fraud or plagiarism is detected, the study programme's Examination Committee may decide to
impose sanctions. The most serious sanction that the committee can impose is to submit a request
to the Executive Board of the University to expel the student from the study programme.
Plagiarism
Plagiarism is the copying of another person’s documents, ideas or lines of thought and presenting it
as one’s own work. You must always accurately indicate from whom you obtained ideas and
insights, and you must constantly be aware of the difference between citing, paraphrasing and
plagiarising. Students and staff must be very careful in citing sources; this concerns not only
printed sources, but also information obtained from the Internet.
The following issues will always be considered to be plagiarism:
cutting and pasting text from digital sources, such as an encyclopaedia or digital
periodicals, without quotation marks and footnotes;
cutting and pasting text from the Internet without quotation marks and footnotes;
copying printed materials, such as books, magazines or encyclopaedias, without quotation
marks or footnotes;
including a translation of one of the sources named above without quotation marks or
footnotes;
paraphrasing (parts of) the texts listed above without proper references: paraphrasing
must be marked as such, by expressly mentioning the original author in the text or in a
footnote, so that you do not give the impression that it is your own idea;
copying sound, video or test materials from others without references, and presenting it as
one’s own work;
submitting work done previously by the student without reference to the original paper,
and presenting it as original work done in the context of the course, without the express
permission of the course lecturer;
copying the work of another student and presenting it as one’s own work. If this is done
with the consent of the other student, then he or she is also complicit in the plagiarism;
when one of the authors of a group paper commits plagiarism, then the other co-authors
are also complicit in plagiarism if they could or should have known that the person was
committing plagiarism;
submitting papers acquired from a commercial institution, such as an Internet site with
summaries or papers, that were written by another person, whether or not that other
person received payment for the work.
The rules for plagiarism also apply to rough drafts of papers or (parts of) theses sent to a lecturer
for feedback, to the extent that submitting rough drafts for feedback is mentioned in the course
handbook or the thesis regulations.
The Education and Examination Regulations (Article 5.15) describe the formal procedure in case of
suspicion of fraud and/or plagiarism, and the sanctions that can be imposed.
Ignorance of these rules is not an excuse. Each individual is responsible for their own behaviour.
Utrecht University assumes that each student or staff member knows what fraud and plagiarism
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