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Samenvatting

De  programma’s  van  drie  politieke  partijen  die  deelnamen  aan  de  Tweede 

Kamerverkiezingen van 2006 worden in dit onderzoek geanalyseerd op metafoorgebruik. 

Dit houdt in dat er wordt gekeken naar het taalgebruik door politieke partijen en de mate 

waarin dit taalgebruik beeldend is. De communicatie van politiek naar burger middels die 

specifieke vorm van beeldspraak kan aldus kritisch beoordeeld worden. Het onderzoek 

van deze scriptie hoopt in bescheiden mate bij te dragen aan nieuwe inzichten in een 

facet van de politieke communicatie van vandaag de dag en kan waardevol zijn voor 

toekomstige verkiezingen.

Metaforen kunnen in verschillende contexten gebruikt worden. Binnen de politiek hebben 

metaforen veelal een probleemoplossende en symboliserende werking. Door bijvoorbeeld 

een probleem uit te leggen aan de hand van woorden die een bepaald beeld oproepen, 

kunnen  politici  complexe  zaken  begrijpelijk  maken.  Ook  kunnen  er  emoties  mee 

gecommuniceerd worden, evenals overtuigingen en attitudes. Wat vast staat is dat de 

metafoor een vergelijking betreft tussen twee zincomponenten (waarvan er één het beeld 

betreft  en  één  het  onderwerp).  Deze  componenten  worden  in  dit  onderzoek 

geanalyseerd,  toegepast  binnen  categorieën  en  uiteindelijk  vergeleken  met  de 

grondbeginselen van de betreffende politieke partijen. 

De resultaten zijn op structurele wijze gegenereerd. Van de SP, de VVD en het CDA zijn 

de meest relevante metaforen geselecteerd. Soms vanuit de diepere lagen van een tekst 

en soms vanaf het in het oog springende oppervlak. Aan de resultaten is te zien dat 

sommige  partijen  meer  of  minder  emotie  over  trachten  te  brengen,  andere  partijen 

verschaffen vooral helderheid met metafoorgebruik en weer andere doen dat niet. 

Bij het vergelijken van de metaforen met de partijbeginselen blijkt dat er  verbanden 

bestaan. Kennelijk spelen bij de partijen bewust of onbewust waarden een rol bij het 

communiceren van ideeën die ze over maatschappelijke kwesties hebben. Hierbij is de 

interpretatie van de ontvanger (de lezer) van belang, omdat woorden niet voor iedereen 

hetzelfde betekenen.  De communicatie naar  de burger  wordt  door  elke  partij  anders 

aangepakt. Toch is het mogelijk om richtlijnen te creëren voor beeldend taalgebruik, in 

casu metaforen, in verkiezingsprogramma’s. 
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Inhoudsopgave
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1 Probleemstelling

1.1 Inleiding

De politiek verandert.  In Nederland wordt sinds een paar  jaar  over  “nieuwe politiek” 

gesproken en er is een ministerpost voor bestuurlijke vernieuwing in het leven geroepen. 

Recente ontwikkelingen worden door kenners vergeleken met de Amerikaanse politiek, 

omdat succes steeds meer om de populariteit van politici draait. Aan de peilingen van 

nieuwe politieke partijen en groeperingen is te zien dat de Nederlandse burgers op de 

veranderingen anticiperen. Een begrip dat in deze context regelmatig wordt gebruikt is 

populisme. Dit begrip duidt op een belangrijke relatie tussen politiek en burger. De vraag 

of er werkelijk sprake is van populisme is niet direct te beantwoorden, want dit fenomeen 

is veelvormig en meningen lopen uiteen. Wel zijn er de aanwijzingen dat politici steeds 

vaker  gebruik  maken  van  communicatieadviseurs,  dat  campagne  voeren  belangrijker 

wordt en dat uitstraling bij publiek optreden een sleutel tot succes is. 

Hebben deze vernieuwingen invloed op de inhoudelijke kant van de politiek? Idealisme 

loopt het risico om minder belangrijk te worden en hoe meer politieke partijen op de 

gevoelens van de burgers inspelen hoe hoger ze lijken te scoren in de peilingen. De wat 

langer bestaande partijen die vanuit meer traditionele ideologieën handelen, verliezen 

terrein en zoeken nieuwe manieren om de burger aan te spreken. Het volk verklaart 

duidelijke taal te verlangen om mee te kunnen praten. Sommige politici  maken daar 

gebruik van door bijvoorbeeld het gebruik van metaforen bij het overbrengen van hun 

boodschap.  Om meer  inzicht  te  krijgen in de  gevolgen van dergelijke  beelden  in  de 

communicatie en het taalgebruik van politici tijdens debatten of in partijprogramma’s is 

onderzoek relevant. Voor kennis over oorzaken en gevolgen van populisme en voor een 

heldere visie die de veranderingen in de politiek in goede banen kan leiden, is analyse 

van de communicatie van politici en politieke partijen naar burgers een eerste stap.

Voor het houden van een overtuigend betoog hebben politici enkele handigheden, die 

worden ingezet bij publiek en politiek debat, om bijvoorbeeld effectief te onderhandelen 

en  te  discussiëren.  Een  effectief  debat  vereist  een  heldere  kijk  op  problemen  en 

oplossingen. Daarnaast is er kennis over de maatschappij nodig om de juiste ideeën op 

te wekken. De politici  die deze activiteiten het best beheersen zijn in staat om meer 

kiezers naar zich toe te trekken. Een debat voeren is niet alleen een kwestie van goede 

argumenten geven, maar een politicus moet ook sterk overkomen en bewijzen dat een 

plaats in de regering of tweede kamer verdiend wordt. De kiezer moet daarvan overtuigd 

raken en inzien dat de consequenties van het steunen van een politieke partij positief 

uitpakken.
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Het  gebruik  van metaforen  draagt  bij  aan overtuigingskracht  en  is  verhelderend,  en 

daarom een  uitstekend  middel  om burgers  mee  aan  te  spreken  of  de  aandacht  te 

trekken. Daarop zal dit onderzoek zich dan ook focussen. 

In de wetenschap zijn er talloze en bovendien uiteenlopende definities van de metafoor, 

waarbij  ook  de  wetenschappelijke  disciplines  een  rol  spelen.  In  de  organisatiekunde 

bijvoorbeeld worden metaforen veelal  gezien als hulpmiddelen voor  veranderingen en 

ontwikkeling. In de bestuurskunde vaak als symbolen voor problemen in de samenleving. 

Omdat er in de politiek veel begrippen en werkelijkheden met elkaar verweven zijn, zijn 

metaforen mogelijk een hulpmiddel om brede en overkoepelende problemen te bevatten. 

Een kenmerk van de metafoor dat geldt binnen alle wetenschappelijke disciplines is dat 

het een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid geeft. In complexe omgevingen 

zoals de samenleving kan een metafoor daarom helpen om een situatie of probleem te 

omschrijven  zonder  nuancerende  uitleg.  Ook  kan  met  een  metafoor  een  situatie  of 

probleem veel krachtiger worden gecommuniceerd. 

In  deze  scriptie  wordt  het  metafoorgebruik  bij  drie  prominente  politieke  partijen 

onderzocht. 

1.2 Onderzoeksvragen

In Nederland zijn er veel verschillende politieke partijen die actief zijn op landelijk niveau. 

De meest recente verkiezingen voor de 2e kamer waren in 2006. In de aanloop van die 

verkiezingen  heeft  er  veel  publiek  debat  plaatsgevonden.  De  periode  voor  de 

verkiezingen vormt een interessant gebied voor onderzoek. Bruikbare data is vastgelegd 

in  onder  andere:  beeldmateriaal,  kranten  en  verkiezingsprogramma’s.  In  de 

verkiezingsprogramma’s  worden  de  actuele  ideeën  van  de  partijen  gepresenteerd, 

bedoeld  voor  de  kiezer.  Omdat  er  éénzijdige  communicatie  plaatsvindt,  zijn  de 

verkiezingsprogramma’s het meest geschikt voor onderzoek. De onderwerpen die in de 

programma’s aan bod komen, zijn gekozen door de partij (aan de hand van uitgebreid 

intern debat) en niet door het medium, zoals dat bij televisiedebatten wel het geval is. 

Het metafoorgebruik in de verkiezingsprogramma’s zegt mogelijk iets over de manier van 

communiceren en over de visies van politici. Dit zijn echter zeer algemene termen. Alleen 

met  een  duidelijke  operationalisering  van  het  begrip  metafoor  en  een  op  relevante 

theorie gebaseerde analyse is er een zinvolle conclusie te trekken over metafoorgebruik 

in de politiek. Naast het begrip “metafoor” is het begrip “semantisch veld” van belang om 

diepere analyse mogelijk te maken.  Door te kijken wat er ten grondslag ligt aan de 

gebruikte  metaforen  wordt  het  wellicht  mogelijk  om  verbanden  te  trekken  met  de 

partijbeginselen van de verschillende politieke partijen. Dit is gebaseerd op de Semantic 

Fields Theory die al sinds de jaren ’30 door meerdere wetenschappers wordt ingezet. De 

theorie  veronderstelt  dat metaforen gerelateerd zijn aan categorieën van woorden of 
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woordstructuren en dus niet op zichzelf staande uitdrukkingen zijn. De reden achter de 

keuze voor een bepaalde metafoor is dus mogelijk een bewuste keuze. Er kan met deze 

wetenschap onderzocht worden of de metaforen die door de politieke partijen worden 

gebruikt aansluiten op een visie, welke verwoord staat in de partijbeginselen. Daarmee 

kan duidelijk  worden  wat de functie  van de metafoor  kan zijn  bij  communicatie van 

politiek naar burger.

In  dit  onderzoek  doen  we  een  poging  om  een  antwoord  te  formuleren  op  de 

onderstaande vragen:

1. In welke mate maken de verschillende politieke partijen bij de 2e kamer verkiezingen 

gebruik van metaforen in hun partijprogramma’s?

2. In hoeverre is er een verband te leggen tussen de partijbeginselen en de semantische 

velden waaruit de verschillende partijen putten voor hun metafoorgebruik?

1.3 Leeswijzer

Omdat  er  voor  de  begrippen  ‘metafoor’  en  ‘semantisch  veld’  verschillende 

wetenschappelijke definities en theorieën bestaan, is literatuuronderzoek noodzakelijk. 

Daarna kan er analyse van de partijprogramma’s plaatsvinden. In het theoretisch kader 

dat op dit hoofdstuk volgt, worden de benodigde theorieën weergegeven. Een leidraad 

daarin  is  de  relatie  tussen  de  gekozen theorieën.  Leven  in  Metaforen van  Lakoff  en 

Johnson1 vormt  een  basis  voor  nadere  literatuuranalyse,  omdat  de  structurering van 

metaforen erin wordt uitgelegd. (Ook wordt er in de recentere literatuur vaak naar deze 

theorie verwezen. Het vormt dus niet alleen de basis voor dit onderzoek, maar ook voor 

andere onderzoeken die in het theoretisch kader voorkomen). Voor het politieke aspect 

van de metafoor wordt verwezen naar de wetenschapper Schön die in 1979 een artikel 

schreef  over  beleidsperspectieven  en  metaforen.2 De  basis  voor  de  theorie  over 

semantische velden is: Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure van Kittay.3 

Deze drie basistheorieën worden aangevuld met theorieën van diverse wetenschappers 

die  terug  te  vinden  zijn  in  grote  hoeveelheid  literatuur  die  over  de  onderwerpen 

geschreven is. In de onderzoeksmethode die op het theoretisch kader volgt, wordt een 

verantwoording gegeven over de selectie van onderzoeksmateriaal en tevens wordt erin 

uitgelegd welke tekst wel en welke tekst niet als metaforisch gezien kan worden. Daarna 

volgen de onderzoeksresultaten, weergegeven in een tabel. Vervolgens komt de analyse 

en  daarna  de  conclusie  en  de  discussie.  Het  geheel  wordt  afgesloten  met  een 

literatuurlijst met alle studieboeken en wetenschappelijke artikelen waarnaar verwezen 

1 Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Leven in Metaforen 
2 Schön, D. (1979), “Generative metaphor: a perspective on problem-setting in social policy”, in: A. Ortony, 
Metaphor and Thought (1979)
3 Kittay, E.F. (1987) Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure
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wordt. In de bijlagen bevinden zich de partijbeginselen van de betreffende geanalyseerde 

politieke partijen.
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2 Theoretisch kader

2.1 Debat en argumentatie

We  constateerden  in  de  inleiding  dat  taalgebruik  een  essentieel  onderdeel  van  de 

communicatie bij verkiezingen kan zijn. Alle uitingen van politici kunnen effect hebben op 

het slagen van de doelstellingen van hun partij.  Tekst uit de verkiezingsprogramma’s 

komt  vaak  terug  in  lijsttrekkers  debatten  en  argumenten  gebaseerd  op  metaforen 

worden door potentiële kiezers gebruikt in het publieke debat. Om meer inzicht te krijgen 

in de werking van communicatie tussen burgers en de politiek, wordt in deze eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk uitgeweid over argumenten, woordkeuze, debat en issues.

2.1.1 Debat

Debatteren  is  een  essentieel  onderdeel  van  de  democratie.  Kersbergen  en  Pröpper4 

spreken in dit verband van openbare meningsvorming waarmee meerdere doelen tegelijk 

bereikt  kunnen  worden,  zoals  waarheidsvinding  en  toetsing  van  standpunten, 

invloedsuitoefening en consensus en besluitvorming. Er kan onderscheid gemaakt worden 

tussen politiek en publiek debat. Een politiek debat wordt gevoerd tussen gezagvoerders 

onderling, bijvoorbeeld in de 2e kamer en een publiek debat kan overal in de samenleving 

voorkomen, bijvoorbeeld in kranten en op televisie tussen burgers onderling of voor- en 

tegenstanders van bepaalde standpunten. Wanneer wordt gesproken over debat zonder 

voorvoegsel,  dan worden niet  alleen de georganiseerde lijsttrekkersdebatten bedoeld, 

maar  het  geheel  aan  argumenten  die  door  actoren  worden  aangehaald  en  de 

verschillende politieke discoursen die er bestaan.

Kritiek op het politiek debat is dat er te veel in onbegrijpelijke taal wordt gesproken en 

dat  de  tegenstellingen  tussen  partijen  kleiner  worden  en  ideologische  verschillen 

verdwijnen, waardoor het moeilijker wordt om een inhoudelijke discussie te voeren.5 Met 

de groter  wordende invloed van de media (steeds meer  een politieke actor  dan een 

doorgeefluik), worden politieke standpunten ongenuanceerd gebracht en op “platte” wijze 

aan het publiek verkocht. Hierdoor is het waarschijnlijk moeilijker voor het grote publiek 

om deel te nemen aan het debat, want inhoudelijke argumenten zijn niet meer in beeld. 

Wel worden standpunten sneller onthouden.

In Publiek Debat en Democratie wordt getracht antwoord te geven op de vraag: “Wat is 

de kwaliteit van het publieke debat, welke bijdrage levert het aan de kwaliteit van de 

democratie en welke institutionele voorwaarden spelen hierbij een rol?”.6 Aanleiding is de 

discussie over het wel of niet voeren van een debat over bepaalde gevoelige kwesties 

zoals de dekolonisatie van Nederlands Indië.
4 Kersbergen en Pröpper (1995): 4-8
5 Ibidem: 9-12
6 Ibidem: 4-6

9



Ideale beelden 

Kersbergen  en  Pröpper  verstaan  onder  publiek  debat:  “een  voor  een  brede  groep 

mensen, actief dan wel passief, toegankelijke confrontatie van verschillende meningen 

over politieke en maatschappelijke zaken”.7 De kwaliteit van publiek debat is relevant met 

betrekking tot  onderzoek naar  metafoorgebruik,  omdat door  metafoorgebruik  men in 

staat  is  de  kwaliteit  van een  debat  en  daarmee  ook  de  gevolgen  van een  debat  te 

beïnvloeden.  Beeldspraak  kan  er  bijvoorbeeld  toe  leiden  dat  bepaalde  onderwerpen 

makkelijker worden besproken dan andere en beeldspraak kan de discussieregels zoals 

redelijkheid en presentatie8 positief ondersteunen. 

2.1.2 Argumentatie

In  het  bovengenoemde  boek  wordt  onderscheid  gemaakt  tussen  communicatieve  en 

strategische argumentatie. Communicatieve argumentatie is gericht op het vormen van 

consensus  en  inhoudelijk  goed  beleid.  Strategische  argumentatie  is  gericht  op 

machtsposities  en  belangen  en  maakt  meer  onderdeel  uit  van  het  politieke  spel.9 

Metaforen  kunnen  onder  beide  vormen  van  argumentatie  vallen  en  kunnen  een 

communicatieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld als er een maatschappelijk probleem moet 

worden afgebakend of aangekaart, maar ook een strategische, bijvoorbeeld als een partij 

een bepaald frame voor een debat wil afdwingen.10 

Vormen van argumentatie lopen vaak in elkaar over: de ene vorm kan als gevolg de 

andere  vorm  hebben.  Er  ontstaan  daardoor  ook  spanningsvelden.  Het  bereiken  van 

consensus tussen twee partijen kan bijvoorbeeld de machtsposities negatief veranderen, 

omdat bijvoorbeeld een derde partij zich door de consensus bij de andere partijen beter 

kan onderscheiden ten opzichte van een bepaalde publieke zaak. Ook moet er soms een 

coalitie gevormd worden waarbij er concessies gedaan moeten worden tussen partijen. In 

dat  geval  is  de  communicatieve  argumentatie  minder  belangrijk,  wat  kan  leiden  tot 

ambivalent of onduidelijk beleid.

2.1.3 Issues en vraagstukken

In  Publiek Debat en Democratie  wordt het verschil tussen maatschappelijke vragen en 

issues uitgelegd.11 Maatschappelijke  vraagstukken worden vertaald  in issues,  ook wel 

strijdpunten  genoemd.  Een  maatschappelijk  vraagstuk  kan  ook  buiten  de  politiek 

ontstaan zijn, terwijl een issue altijd politiek gebonden is. 

2.1.4 Woorden en symbolen

7 Kersbergen en Pröpper (1995): 6
8 Ibidem: 22
9 Ibidem 14-16
10 cf. paragraaf 5.1.4
11 Kersbergen en Pröpper, (1995): 70
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Teneinde  betekenis  te  creëren  worden  woorden  onder  andere  op  symbolische  wijze 

ingezet. De betekenis van losse woorden vormen samen een nieuwe betekenis die door 

verschillende mensen op eigen wijze geïnterpreteerd worden. Graber zegt in zijn artikel12 

dat symbolische woordkeuze in de politiek niet altijd op de juiste wijze wordt toegepast. 

Politici  werken elkaar tegen en kunnen vaak niet goed de verbinding leggen met het 

publiek, maar ondanks deze problemen blijft taal het meest krachtige middel voor politici 

om  idealen  te  communiceren  tijdens  verkiezingscampagnes.  Taal  omvat  een  viertal 

belangrijke functies, namelijk: 

- ‘Creating reality’. Een politiek frame vorm zich aan de hand van woordkeuze.

- ‘Interpretation and linkage’. Het versterken van symbolen door de link te leggen 

met  bijvoorbeeld  betekenisvolle  concepten  of  personen  (“persoon  x  heeft  het 

volgende over het onderwerp gezegd…”). 

- ‘Stimulation  for  action’.  Woorden  kunnen  drukverhogend  werken,  bijvoorbeeld 

door het geven van beloftes of het tonen van bedreigingen.

- ‘Agendasetting’.  Een  probleem dat  goed  verwoord  is  komt  makkelijker  op  de 

politieke agenda. 

Symbolen die  worden ingezet  bij  de uitvoering van deze functies zijn onder  andere: 

synecdoches, verhalen en metaforen.  Stone zegt in  Policy Paradox  dat de kracht van 

deze symbolen zit in het ambigue karakter, de theorie dat ze scepticisme voorkomen, en 

middelen  zijn  om te  beïnvloeden.  Er  zijn  volgens  haar  vaak  meerdere  betekenissen 

mogelijk, waardoor meer burgers zich positief aangesproken voelen tot een symbolische 

tekst. 13

2.2 Essentie van de metafoor

2.2.1 Analogie

Metaforen werden in de tijd van Aristoteles al gebruikt en onderzocht. Men is echter nooit 

tot  een  alom  geaccepteerde  definitie  gekomen.  Er  worden  in  de  literatuur  wel 

benaderingen  gegeven.  Bosman  geeft  in  zijn  proefschrift  de  theorie  van  Fraser  als 

voorbeeld,  maar  benadrukt  daarbij  dat  het  om  een  “working  definition”  gaat.  Een 

metafoor is volgens Fraser: “an instance of the non-literal use of language in which the 

intended propositional content must be determined by the construction of an analogy”. 14 

In  de  bovenstaande  “working  definition”  wordt  uitgegaan  van  een  vergelijking.  De 

vergelijking tussen een onderwerp en een beeld (of zoals later uitgewerkt: een topic en 

vehicle) is een theoretische stroming over de metafoor die tot veel twijfelgevallen leidt. 

Er is namelijk vaak sprake van een gedeeltelijke gelijkenis of een gelijkenis wordt anders 

12 Graber, D. A. (1985). “Magical words and plain campaigns”. Society, 22: 38-44
13 Stone, D. (1988) Policy Paradox: 156
14 Fraser, (1979) in: Bosman, J.A.M. (1990) Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen: 2
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geïnterpreteerd dan bedoeld. Een antwoord op deze problematiek geeft Bosman in zijn 

proefschrift aan de hand van de interactietheorie van Black, waarbij er wordt gekeken 

naar de losse elementen van het beeld die op het onderwerp worden overgedragen en de 

mechanismen van die overdracht. Dit leidt echter tot nieuwe vage grenzen, waardoor een 

sluitende definitie nog steeds onmogelijk is, maar er wel kaders zijn om meer te weten te 

komen over de werking van de metafoor.15

2.2.2 Overbrengen van metaforen

Bosman geeft verder nog aan dat metaforen gebruikt worden in communicatieve situaties 

en  dat  een  metafoor  een  zender  en  een  ontvanger  heeft.  Bij  het  onderzoeken  van 

metaforen gaat het er  volgens hem om wat de bedoelingen van de zender zijn  met 

metafoorgebruik, in hoeverre de ideeën van de zender worden vertolkt in de metafoor en 

of de ontvanger in staat is om de metafoor te decoderen door de metafoor op de juiste 

manier te interpreteren. Er is een kloof tussen onderzoek en theorie over metaforen, 

omdat  onderzoek  te  maken krijgt  met  communicerende  mensen die  zoeken naar  de 

juiste woorden en zinnen zonder een communicatiestoring te veroorzaken. Hierbij kan 

niet altijd vast  worden gesteld hoe het denkpatroon van de onderzochte personen is 

gelopen (wat tot een metafoor heeft geleid). Onderzoek is dus altijd het zoeken naar 

potentiële  metaforen  en  consistenties  in  beeldend  taalgebruik.  Het  op  exacte  wijze 

vaststellen van metaforisch taalgebruik is niet mogelijk. 

Metaforen kunnen gebruikt worden om een emotionele inhoud over te brengen, of om 

cognities (attituden, overtuigingen en waarden)16 over te brengen om de ontvangers te 

beïnvloeden. Beiden functies van de metafoor zijn belangrijk in de politiek. Zowel de 

inhoud  als  de  vorm  van  bijvoorbeeld  een  beleidstekst  kan  gebruikt  worden  om  de 

ontvangers  (in  dit  geval  de  burgers)  te  overtuigen.  Uit  onderzoek  van  verschillende 

wetenschappers is gebleken dat beschouwingen waarbij metaforen ingezet zijn tot meer 

overtuiging  leiden  dan  dezelfde  beschouwingen  zonder  metaforen  (waarbij  dezelfde 

ideeën  werden  weergegeven).  Dit  is  een  gevolg  van  de  emotionele  inhoud  van  de 

metafoor die de gevoelens van de spreker weergeeft.17

2.2.3 Verdeeldheid

Metaforen  zeggen  iets  over  de  spreker.  Bosman  legt  de  verbinding  met  freudiaanse 

versprekingen en beweert dat metaforen een soortgelijke werking hebben.18

“De kracht van de metafoor zit hem in haar ordenend vermogen.” Metaforen kunnen iets 

abstracts en onbekends in verband brengen met iets wat wel bekend is.19

15 Black, (1979) in: Bosman, J.A.M. (1990) Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen: 5-8
16 Rokeach (1968) in: Hoeken, H. (1998) Het ontwerp van overtuigende teksten: 27
17 Bosman, J.A.M. (1990) Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen: 11-17
18 Ibidem: 35
19 Witteveen, W.J. (1992) Het Theater van de Politiek: 37
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Lakoff en Johnson zien metafoorgebruik als het ordenende systeem van concepten in 

onze hersenen.20 Duidelijk is dat er een breed scala aan theorieën bestaat. Onderzoek 

naar metafoorgebruik is in grote mate interpretatief. 

2.3 De realiteit van metaforen

2.3.1 Concepten van de werkelijkheid

Lakoff  en Johnson beschrijven in  Leven in Metaforen de relatie  tussen concepten en 

ervaringen  en  het  gevolg  daarvan  voor  het  ontstaan  van  metaforen,  zinsbouw  en 

uitdrukkingen.21 Ze gaan er van uit dat onze manier van denken door concepten geregeld 

wordt.  Concepten  die  het  gevolg  zijn  van  het  door  de  mens  op  natuurlijke  wijze 

structureren  van  ervaringen.  Door  metaforen  te  gebruiken  bij  het  waarnemen  en 

opnemen van de wereld om ons heen zijn we in staat concepten te mixen en nieuwe 

werkelijkheden voor ogen te krijgen. De termen die Lakoff en Johnson gebruiken hebben 

net als de fenomenen die worden beschreven veel overlapping met elkaar en zijn daarom 

moeilijk te interpreteren zonder verdere toelichting. Hieronder volgt daarom een uitleg 

van de termen die het meest worden gebruikt.

Conceptueel  systeem:  Dat  wat  meestal  onbewust  onze  gedachten  en  degelijks 

functioneren stuurt en structureert wat we waarnemen en hoe we met de wereld en de 

mensen om ons heen om gaan.22 

Metafoor: concept dat alomtegenwoordig terugkomt in ons systeem van doen en denken 

(niet alleen in taal en retoriek).23

Conceptmetafoor: De gedeeltelijke gelijkenis tussen twee concepten.24

Metaforische uitdrukking: onderdeel van systematisch taalgebruik uit het vocabulaire van 

het ene concept in dienst van het andere.25

Metaforische samenhang: Meerdere metaforen die elk een subcategorie zijn voor een 

overkoepelend concept.26

Conceptstructuur:  Het samenhangende geheel van uitdrukkingen en metaforen die een 

concept vormen.27

Ervarings gestalts:  Structuur van natuurlijke ervaringen die tot een concept  gemaakt 

zijn, oftewel een domein van ervaringen.28

2.3.2 Ervaring en de wereld om ons heen

20 Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Leven in Metaforen
21 Ibidem
22 Ibidem: 3-6
23 Ibidem: 3
24 Ibidem: 7-9
25 Ibidem: 7-9
26 Ibidem: 41-45
27 Ibidem: 52
28 Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Leven in Metaforen: 117
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Een steeds  terug  komend  voorbeeld  is  de  conceptmetafoor  “argument  is  war”.  Deze 

metafoor  is  volgens  wetenschappers  een  gevolg  van  een  aanvulling  op  de 

multiedimensionale structuur “conversatie”. Mensen ervaren bij het veranderen van een 

conversatie  in  een  discussie,  onderdelen  van  het  concept  oorlog.  Lakoff  en  Johnson 

benadrukken in  Leven in Metaforen dat deze onderdelen slechts een deel van concept 

oorlog betreffen.  Er  is  daarom ook geen sprake van een gelijkheid tussen oorlog en 

discussie, maar van een gedeeltelijke gelijkenis. 

De gedeeltelijke gelijkenis tussen discussie en oorlog is terug te vinden in een groot 

aantal lexicale expressies die mensen gebruiken, zoals “hij schiet in de verdediging” en 

“hij  haalde  mijn  argumenten  neer”,  die  daarom  metaforische  uitdrukkingen  worden 

genoemd.  Veel  conceptmetaforen  komen  terug  in  verschillende  talen.  De  expressies 

variëren echter soms per taal: “hij haalde mijn argumenten neer” is in het Engels: “he 

shoot all my arguments” en niet: “he got all my arguments down”. Omdat concepten het 

gevolg zijn van hoe wij onze werkelijkheid ervaren, zijn concepten cultuurafhankelijk. In 

Oosterse culturen denken mensen bijvoorbeeld anders over een voorwerp dat voor een 

rots ligt en zien het als achter de rots. De wijze  waarop de ruimte om ons heen ervaren 

wordt,  is  van  grote  invloed  op  het  ontstaan  van  ruimtelijke  metaforen  en  nieuwe 

structuren die daarvan zijn afgeleid.29

 

2.4 Metaforen en beleid

Metaforen hebben de kracht om politiek beleid te verantwoorden en te genereren. Ze 

staan in verband de met maatschappelijke kwesties. Daarover gaat deze paragraaf. 

2.4.1 Generatieve metaforen

In een artikel dat wetenschapper Donald A. Schön in 1979 schreef, wordt onderscheid 

gemaakt tussen twee tradities in de theorie over metaforen.30 Een die zich vooral richt op 

de  figuratieve  taalaspecten  van  de  metafoor  en  een  traditie  die  zich  richt  op  de 

probleemoplossende kant van de metafoor, die generatieve metafoor wordt genoemd. 

Lakoff  en Johnson maken deel  uit  van deze tweede traditie.  Kenmerken zijn volgens 

Schön: het afstemmen van perspectieven op de wereld, de overdracht van perspectieven 

van en naar domeinen van ervaring en de manier van denken over dingen. Ook spreekt 

Schön van twee centrale puzzels met betrekking tot de generatieve metafoor. Een die een 

hermeneutisch probleem betreft  (de interpretaties van teksten en de aanleidingen en 

bewijzen voor die interpretaties) en een die te maken heeft met generativiteit (het zien 

van  dingen  op  nieuwe  wijzen  en  het  achterhalen  van  het  proces  waarbij  nieuwe 

perspectieven ontstaan). 

29 Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Leven in Metaforen
30 Schön, D. (1979), “Generative metaphor: a perspective on problem-setting in social policy”, in: A. Ortony, 
Metaphor and Thought (1979) 137-143
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2.4.2 Metaforen en maatschappelijke problemen

Een voorbeeld van het gebruik van de generatieve metafoor is de probleemvorming bij 

het maken van sociaal beleid. Schön zegt in zijn artikel dat metaforen een grotere rol 

spelen  bij  het  definiëren  van  problemen  dan  bij  het  oplossen  van  problemen.  De 

metaforen zijn namelijk al onbewust in onze kennis aanwezig. Door het construeren van 

metaforen vanuit die kennis kan er beter zicht ontstaan op de werkelijke problemen en 

kunnen er dus ook oplossingen gezocht worden die werkelijk effect hebben. Er bestaan 

echter vaak conflicterende perspectieven bij de definiëring van problemen die eerder tot 

een dilemma leiden dan tot een oplossing. Die verschillende perspectieven worden vaak 

niet  juist  opgelost  omdat  er  bijvoorbeeld  onderhandeld  moet  worden  of  omdat  er 

technologische  beperkingen  zijn.  Daarvoor  is  er  een  herstructurering  of  vernieuwde 

afstemming van het probleem nodig. Deze herstructurering van frames is in grote mate 

vergelijkbaar met de vorming van generatieve metaforen en het keizen van de meest 

passende opbrengst/output.31

2.4.3 Probleemvorming 

Het vormen van een generatieve metafoor bestaat uit een aantal stadia. Het begint met 

een concept (bijvoorbeeld een product, beleid of organisatie) waar ontevredenheid over 

bestaat. Concept is een term van Lakoff en Johnson die door Schön niet als zodanig 

genoemd wordt, maar wel wordt beschreven. Dit concept staat in het eerste stadium 

gelijk  aan een ander  concept,  zonder  dat daar  logisch bewijs  voor  is.  Het  is  op dat 

moment een gevoel,  een onbewust weten of  iets  dat opvalt.  In het  tweede stadium 

worden  de  relaties  tussen  beide  concepten  beschreven  waardoor  er  een  her 

gestructureerde waarneming ontstaat. Er wordt dus op nieuwe wijze aandacht aan beide 

concepten  geschonken.  In  het  laatste  stadium  worden  de  twee  concepten  opnieuw 

omschreven, waarbij de nieuwe waarnemingen zijn toegevoegd. De generatieve metafoor 

is geboren. Het onstaan van een probleemomschrijving is volgens Schön een kwestie van 

framing and naming. De realiteit wordt geobserveerd door aandacht te besteden aan 

bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld jaarcijfers, leeftijden en voorvallen) en die kenmerken 

te benoemen en in een coherent frame te plaatsen. Op die manier wordt er een probleem 

afgebakend.  Bij  de  generatieve  metafoor  zijn  de  kenmerken  die  benoemd  worden 

diegene waarbij gelijkenis bestaat met een ander concept. Een voorbeeld dat door Schön 

wordt gebruikt is het probleem van woonomstandigheden in een krottenwijk, waarbij de 

krottenwijk veel gelijkenissen vertoont met een  disease which must be cured. Doordat 

deze vergelijking is gemaakt is er een duidelijk frame voor het probleem gecreëerd, die 

31 Schön, D. (1979), “Generative metaphor: a perspective on problem-setting in social policy”, in: A. Ortony, 
Metaphor and Thought (1979) 137-143
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tot  een  oplossing  leidt,  namelijk  een  medicijn,  dus  een  veelomvattend  van  buiten 

aangestuurde aanpak en niet het één voor één opknappen van losse woningen. 

2.4.4 Keuze voor een metafoor

In  de  voorgaande  paragraaf  is  de  generatieve  metafoor  uitgelegd in  termen  van  de 

tweede centrale puzzel van Schön (die van generativiteit). Om naar de eerste centrale 

puzzel  van Schön te kijken (de hermeneutische) is het nodig om niet alleen naar de 

gelijkenissen te kijken, maar ook naar de ongelijkheden tussen twee concepten. Zowel 

concept A als concept B moet zo goed mogelijk begrepen worden om A in termen van B 

te kunnen zien. Lakoff en Johnson beschrijven dit als: the partial nature of metaphorical 

structuring. Schön zegt dat storytelling hierbij een hulpmiddel is. Een probleemsituatie 

wordt beschreven in een verhaal en daarbij wordt uitgeweid over bijvoorbeeld bepaalde 

voorvallen of feiten, waarbij het belangrijk is dat wordt uitgelegd wat het betekent voor 

en wat het gevolg is van het zien van A in termen van B. Dus dat er ook uitgelegd wordt 

waarom er voor een bepaalde metafoor is gekozen en dat de ontvanger van het verhaal 

en haar metaforen begrijpt wat de essentie is van het metaforisch taalgebruik. Zo wordt 

een normatief verhaal als waarheid ‘bewezen’. De generatieve metafoor ligt dieper dan de 

tekst en hij ligt ten grondslag aan een probleemomschrijving.

Een belangrijk element dat door Schön wordt aangehaald is  framing. Conflicten tussen 

twee partijen zorgen ervoor dat een probleem niet wordt opgelost. Deze conflicten blijven 

constant bestaan omdat beide partijen hun frame steeds onbewust aanpassen. Zolang 

een  frame voor  een  probleem niet  duidelijk  is  afgebakend  hebben de  conflicterende 

partijen altijd de mogelijkheid om hun kenmerken van een situatie aan te passen. (Door 

bijvoorbeeld steeds andere feiten en cijfers bij te halen).32

2.5 Metaforen en communicatie

Nu helder is welke werking de metafoor heeft, kan er gekeken worden naar de manier 

waarop een metafoor  kan worden gecommuniceerd naar  de potentiële  kiezers  en de 

mate van invloed die een metafoor kan hebben. 

2.5.1 Problemen communiceren

In paragraaf 2.2.2 werd duidelijk dat metaforen gevoelens over kunnen brengen, maar 

ook cognities kunnen doorgeven doordat metaforen vaak nieuwe ideeën bevatten. Dit 

laatste  kenmerk  van  de  metafoor  staat  in  verband  met  de  vorming  van  een 

probleembeschrijving zoals in 2.4.3 beschreven staat. Een goede probleemomschrijving 

die is ontstaan uit het gebruik van een metafoor is echter nog niet direct over te brengen 

op de burger. Charteris-Black zegt in zijn artikel:  Britain as a container: immigration 

32 Schon, 1979, in: Ortony 1979: 137-150
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metaphors in the 2005 election campaign dat de kijk op metaforen en de manier waarop 

ze persuasief gebruikt worden bij het vormen van cognitieve frames bij sociale kwesties 

in de loop der jaren negentig enigszins veranderd is.33 Mio (1997, in: Charteris-Black, 

2006) geeft bijvoorbeeld drie basisfuncties van metaforen in de politiek:

- ‘to simplify and make issues intelligible’ : ook bij citaten enkele haken

- “to resonate with underlying symbolic representations”

- “to stir emotions and bridge the gap between the logical and the emotional”

De  laatstgenoemde functie  wordt  in  het  onderzoek  van Charteris-Black bevestigd.  Er 

blijkt namelijk verschil te zijn tussen de verschillende politieke partijen in hun kijk op het 

Engelse immigratiebeleid. Waar de rechtse partijen kiezen voor de containermetafoor, 

waarbij Engeland vergeleken wordt met een container waarin druk wordt opgebouwd (de 

eerste  functie  van  Mio  (1997,  in:  Charteris-Black,  2006),  kiest  de  extreem  rechtse 

politieke partij voor een container metafoor waarbij de container op ontploffen staat en 

er  een  nationale  ramp  (overstroming  met  asielzoekers  en  criminaliteit)  wordt 

aangekondigd.  De  laatste  metafoor  geeft  meer  emotie  door  dan  de  gematigde 

containermetafoor van de rechtse partij, waarmee er angst ontstaat bij de burgers. 

2.5.2 Burgers beïnvloeden

Waar  in  het  bovenstaande  de  metafoor  als  een  onderdeel  van  de  persuasieve 

communicatie is, gaat Gross nog een stapje verder door te zeggen dat metaforen de 

persuasieve  kern van  de  politieke  communicatie  kan zijn  en  toont  dat  aan  met  een 

onderzoek naar de speeches van Lincoln in zijn periode als president van de Verenigde 

Staten.34 Volgens Gross vergroeien praktijk en emoties met elkaar door het gebruik van 

metaforen in speeches. Wetenschapper Gavriely-Nuri laat zien de attitude van een groep 

burgers  (de  publieke  positie)  door  het  gebruik  van  metaforen  zodanig  kan  worden 

beïnvloed  (door  gestructureerd  metafoorgebruik)  dat  het  concept  oorlog  als  iets 

acceptabels  wordt  gezien.35 Door  uit  te  gaan van analogieën zoals  oorlog is  sport  of 

oorlog is een medicijn, nemen burgers en media deze concepten over en uit zich dat in 

expressies in bijvoorbeeld kranten, die gebaseerd zijn op die analogieën. Gavriely-Nuri 

toont hiermee tevens aan dat metaforen een normaliserende werking kunnen hebben in 

extreme omstandigheden zoals oorlog. Dat metaforen niet alleen een blokvorming als 

gevolg hebben bewijst Cameron in het artikel: Patterns of metaphor use in reconciliation 

talk. Hierin wordt een onderzoek beschreven waarin de interpersoonlijke communicatie 

tussen  twee  conflicterende  personen  wordt  geanalyseerd  aan  de  hand  van 

conceptmetaforen. Bewezen wordt dat het ontstaan van wederzijds begrip een gevolg is 

33 Charteris-Black, J. (2006) “Britain as a container: immigration metaphors in the 2005 election campaign” in: 
Discourse and society, Volume: 17, Issue: 5 (September 2006): 563-581
34 Gross, A. G. (2004). Lincoln's Use of Consitutive Metaphors. Rhetoric & Public Affairs, 7: 173-190
35 Gavriely-Nuri, D. (2008)  “The `metaphorical annihilation' of the Second Lebanon War (2006) from the Israeli 
political discourse”, in: Discourse and society, Volume: 19, Issue: 1 (January 2008), pp: 5-20
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van  het  wederzijds  overnemen  van  conceptmetaforen.36 Hieruit  wordt  duidelijk 

beïnvloeding met metaforen uit een natuurlijk proces voort komt en op alle niveaus van 

menselijke interactie wordt toegepast. 

2.6 Semantische velden

Het laatste onderdeel van het theoretisch kader is de theorie over semantische velden. 

Deze is nodig om te kunnen bepalen hoe er een connectie gemaakt kan worden tussen 

partijbeginselen en metafoor. 

2.6.1 Topic en vehicle

Om een verband aan leggen tussen metaforen en de semantiek moet Eva Feder Kittay 

aangehaald worden. Zij ziet de metafoor als iets cognitiefs, bestaande uit twee tegelijk 

werkende concepten of ideeën; de tenor en de vehicle. De tenor is het letterlijke gedeelte 

van de metafoor en de vehicle het metaforische gedeelte. Deze visie, die afkomstig is van 

de wetenschapper I.A. Richards, wordt door Kittay aangepast met het zogenaamde topic 

van de metafoor. Deze geeft aan waar de tekst letterlijk over gaat. Niet te verwarren met 

de betekenis van de metafoor. Kittay gaat dus uit van een drietal belangrijke aspecten: 

de vehicle, topic en betekenis.37

2.6.2 Karakteristieken

Een semantisch veld is volgens Kittay (1987) een set woorden (een lexicale set) die 

toepasbaar  zijn  op  een  inhoudelijk  domein.  De  kleuren  “rood,  geel  en  blauw”  zijn 

bijvoorbeeld woorden die onderdeel uitmaken van hetzelfde semantische veld van het 

inhoudelijke domein: kleur. Een semantisch veld kan naast tegenstellingen (zoals in het 

geval van kleur) ook bijvoorbeeld synoniemen, hyponiemen (specificaties) bevatten of 

andere tot elkaar in relatie staande woorden. Een semantisch veld bevat dus niet zomaar 

willekeurige associaties van woorden. De betekenis van een woord is deels afhankelijk 

van  de  positie  van  het  woord  in  een  semantisch  veld.  Verder  is  kenmerkend  voor 

semantische velden dat ze met elkaar kunnen overlappen en kunnen groeien of slinken.38

36 Cameron, L. (2007) “Patterns of metaphor use in reconciliation talk” in: Discourse and society, Volume: 18, 
Issue: 2 (March 2007), pp: 197-222
37 Kittay, E.F. (1987) Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure: 15,26
38 Ibidem: 33-34
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2.6.3 Inhoudelijke domeinen?

Semantische  velden  zijn  of  worden  dus  gevormd  in  een  inhoudelijk  domein.  Een 

inhoudelijk domein kan ook meerdere semantische velden bevatten. Belangrijk is dat dit 

inhoudelijke domein in nauw verband staat met de essentie van de metafoor. Metaforen 

worden  namelijk  gebruikt  om nieuwe  inhoudelijke  domeinen vorm te  geven,  waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de structuur van bestaande inhoudelijke domeinen. Waar 

Lakoff en Johnson het begrip concept introduceren om de interactie tussen structuren en 

ervaringen  te  beschrijven,  gebruikt  Kittay  het  begrip  content  domain  (inhoudelijk 

domein). Door deze variant toe te passen is Kittay in staat om de link te leggen naar de 

semantiek. Een inhoudelijk domein wordt (zoals eerder vermeld) immers opgebouwd uit 

een veld of meerder velden van semantisch gerelateerde lables (woorden). Een tweede 

deur kan Kittay openen die leidt naar de cognitieve werking van de hersenen. In de 

wetenschap worden namelijk  nieuwe gebieden (zoals  elektromagnetisme) ontdekt  die 

gestructureerd moeten worden om verder onderzoek mogelijk te maken. De vorming van 

nieuwe cognities tot een nieuwe communiceerbare logica staat in grote lijnen gelijk aan 

de vorming van een inhoudelijk wetenschappelijk domein.39

De bovenstaande tekst voor cognities kan in verband gebracht worden met de theorie 

van  framing  van Schön.40 De grote en vorm van een frame bepaald volgens hem het 

perspectief waaruit maatschappelijke situaties beoordeeld en beschouwd worden. Als een 

frame niet is afgebakend dan ontstaat er conflict over de probleemstelling. Iedereen kan 

dan andere feiten en cijfers aanhalen om een situatie op andere wijze te belichten. Als de 

grote en vorm van een frame duidelijk is afgebakend dan is er ook duidelijkheid over 

feiten en cijfers die wel en niet gebruikt mogen worden. Deze feiten en cijfers kunnen 

vergeleken  worden  met  de  cognities  die  Kittay  beschrijft.  Om  conflicten  in  de 

probleemdefiniëring binnen het maatschappelijk kader te voorkomen moet duidelijk zijn 

uit  welk  inhoudelijk  domein  de cognities  moeten  komen.  Er  kan dus een frame van 

cognities afgebakend worden, waarbij er geen cognities uit andere domeinen gebruikt 

worden,  tenzij  er  een  semantische  overdracht  plaat  vindt,  waarbij  nieuwe  cognities 

gevormd kunnen worden. Deze overdracht van gebeurt dan van semantisch veld naar 

semantisch veld. 

2.6.4 Oorsprong van de Semantic Fields Theory

Semantische velden vallen onder de structuralistische stroming van de semantiek. Deze 

vindt haar oorsprong in de Semantic Fields Theory die als eerste door Jost Trier (Trier 

1931 in:  Gliozzo 2006)41 beschreven werd  en door  enkele  wetenschappers  zoals  Eva 

Kittay verder is uitgewerkt. Ook een van de grondleggers van de semantiek, Ferdinand 

39 Kittay, E.F. (1987) Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure: 224-229
40 cf. paragraaf 2.4.3
41 Gliozzo, (Paper, jaartal onbekend) “Semantic Domains and Linguistic Theory”
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de Saussure, heeft veel invloed gehad op de huidige manier van denken over taal en de 

verbintenis van woorden. Dat is herleiden aan het feit dat hij in een grote hoeveelheid 

wetenschappelijke literatuur terug te vinden is en er een wetenschappelijke stroming (the 

Saussurean) aan hem gewijd is. Ferdinand de Saussure (in: Kittay 1987, 214-215) geeft 

aan dat taal een gebonden systeem van tekens is, waarbij de verandering van één van 

die tekens een verandering te weeg brengt in het gehele systeem. De structuralistische 

stroming in de semantiek, waar hij de basis voor legde, pleit voor een visie waarbij de 

betekenis van woorden onder het lexicale oppervlak (dus zinnen en woorden) zichtbaar 

wordt, door gerelateerde woorden met elkaar te verbinden. De betekenis van een woord 

wordt  bepaald  door  alle  woorden  uit  een  taal  die  met  elkaar  gerelateerd  zijn.  De 

Semantic  Fields  Theory  borduurt  hierop  voort  door  te  beweren  dat  de  hoeveelheid 

relaties tussen woorden veel te groot is om betekenissen te kunnen vormen en dat er 

daarom een limiet moet worden gesteld aan het aantal verbindingen en associaties door 

het  semantische  lexicon  in  een  structuur  te  zien,  welke  bestaat  uit  clusters  van 

semantisch  gerelateerde  termen  (semantische  velden).  Volgens  de  theorie  wordt  de 

betekenis van een woord dus bepaald door het netwerk van relaties met termen uit het 

semantische veld van het betreffende woord.42

2.6.5 Verschuiving van betekenis

Om de  verschuiving  van  de  betekenis  van  een  metafoor  (zoals  Aristoteles  dat  zag) 

duidelijk  te maken,  legt  Kittay uit  hoe semantische velden en inhoudelijke  domeinen 

daarbij betrokken zijn. Het semantische veld van de vehicle en het inhoudelijke domein 

van  het  topic worden  beschreven  als  het  vehicle  field en  het  topic  domain.  Het 

herordenen van het topic domain vanuit het perspectief van het vehicle field gaat volgens 

Kittay als volgt: 

“This perspectival reordering takes place not only by means of drawing similarities as 

given in common semantic discriptions, but by setting up relations in the topic field which 

mimic those in the field of the vehicle.”43 Het verschuiven van betekenis gebeurt dus niet 

door het verwisselen van woorden van het ene semantische veld naar het andere, maar 

door  het  veranderen  van  de  relaties  binnen het  semantisch  veld  van het  topic naar 

aanleiding van de relaties binnen het semantisch veld van de vehicle. Daardoor verandert 

het  inhoudelijke  domein  van  het  topic  en  heeft  het  concept  in  onze  hersenen  zich 

ontwikkeld. 

42 Gliozzo, (Paper, jaartal onbekend) “Semantic Domains and Linguistic Theory”
43 Kittay, E.F. (1987) Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure: 275
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3 Onderzoeksmethode

Nu het theoretisch kader is afgebakend kan er een methode van (veld)onderzoek bepaald 

worden. Deze bestaat voornamelijk uit deskresearch. De deskresearch voor deze scriptie 

is ten eerste een selectie van metaforen in verschillende verkiezingsprogramma’s van 

politieke  partijen.  Om  een  verband  te  kunnen  leggen  tussen  de  metaforen  en  het 

karakter van de politieke partij is daarnaast analyse nodig van de partijbeginselen van de 

betreffende  politieke  partijen.  Dit  alles  wordt  toegepast  op  de  theorie  die  in  het 

theoretisch  kader  staat  beschreven  en  zal  leiden  tot  beantwoording  van  de 

onderzoeksvragen. 

De politieke partijen die in dit onderzoekt gebruikt zullen worden zijn: de SP, de VVD en 

het CDA. Deze drie partijen variëren in standpunten en hebben alle drie onderscheidende 

ideologieën. De SP is een socialistische partij, de VVD een liberale en het CDA is een 

christelijke partij. Ten tijde van de verkiezingen in 2006 regeerde het CDA met de VVD. 

Na de verkiezingen bleef het CDA regeren als grootste partij (samen met twee andere 

partijen),  verloor  de  VVD zetels  en  won  de  SP  zetels.  De  drie  partijen  komen  voor 

analyse binnen dit onderzoek in aanmerking, vooral omdat in de huidige regering het 

CDA het grootst is en de SP en de VVD oppositiepartijen zijn die vanuit linkse en rechtse 

ideologie  oppositie  voeren.  Daarmee  is  er  in  ruime  mate  variatie  geschapen  om 

betekenisvolle interpretaties te geven aan uitingen in publieke debatten. 

De partijprogramma’s van de verziekingen in 2006 variëren in grootte. Die van het CDA 

is 111 pagina’s groot, die van de SP 80 en die van de VVD 4. Er is echter wel variatie in 

lettertype en opbouw waardoor deze grote verschillen weer gecompenseerd worden. De 

VVD heeft haar programma bijvoorbeeld in de vorm van een krant en maakt gebruik van 

kopjes en kolommen, terwijl de SP een hele ruime brochureachtige vorm heeft met veel 

afbeeldingen en een groot lettertype. Over het gemiddelde aantal metaforen per pagina 

kan dus niks gezegd worden. De programma’s zijn verkregen via de websites van de 

politieke partijen.

Zoals in de theorie over metaforen staat beschreven, is metafoorgebruik geworteld in de 

moderne  taal.  Er  zijn  lexicale  expressies  die  onder  een  conceptmetafoor  vallen  en 

gebruikt  worden  om een  taalkundig  en  beeldend  sterk  verhaal  neer  te  zetten.  Deze 

metaforen komen uiteraard ook in de verkiezingsprogramma’s voor. Daarnaast zijn er ook 

metaforen die ‘kernen’ vormen en worden gebruikt om een beeld van de maatschappij te 

schetsen.44 Deze  metaforen  zijn  in  tegenstelling  tot  de  taalkundige  metaforen  veel 

relevanter  voor  het  politieke effect  (in  de vorm van communicatieve  en strategische 

argumentatie). Voor dit onderzoek is het van belang dat er zo veel mogelijk metaforen 

van  de  laatste  soort  worden  geanalyseerd.  Daarom  is  er  gebruik  gemaakt  van 

44 cf. paragraaf 2.4
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selectiecriteria.  Uit  ieder  verkiezingsprogramma  zijn  de  twintig  meest  relevante 

metaforen  geselecteerd,  door  alle  metaforen  die  in  de  programma’s  voorkomen 

(hoeveelheid  verschilt  per  verkiezingsprogramma vanwege  het  verschil  in  grootte  en 

schrijfstijl) te filteren met de volgende criteria:

Metaforen waarbij zowel het  vehicle  als het  topic  vermeld staan zijn het meest 

relevant 

Het helderder het vehicle als een bekend concept is afgebakend hoe beter

Hoe helderder een topic naast een vehicle beschreven wordt hoe relevanter

Hoe meer de metafoor een situatie in de maatschappij beschrijft hoe relevanter

Zowel ‘is-vergelijkingen’ als ‘is niet-vergelijkingen’ of vergelijkingen met een ander 

koppelwoord zijn relevant (sommige metaforen beschrijven bijvoorbeeld wat het 

probleem juist niet is)

Lexicale expressies die afkomstig zijn van een niet genoemde conceptmetafoor 

zijn alleen relevant als het beoogde vehicle helder en relevant is

Algemeen aanvaarde beelden zoals “klokkenluider”zijn niet relevant

Metaforen  die  door  andere  partijen  gebruikt  zijn  en  waarnaar  in  een 

verkiezingsprogramma van een partij verwezen wordt zijn niet relevant.

Gezegden of spreekwoorden zijn niet relevant

Andere beeldspraak dan metaforen is niet relevant

Metaforen waarbij het semantische veld van het vehicle het semantische veld van 

het  topic in  grote  mate  overlapt  zijn  niet  relevant  (bijvoorbeeld: 

“woningcorporaties zijn huisvestingsondernemers”)

Na  het  genereren  van  de  eerste  onderzoeksresultaten  (de  zestig  meest  relevante 

metaforen,  twintig  per  politieke  partij),  worden  de  inhoudelijke  domeinen  van  de 

semantische velden van het beeld en het onderwerp bepaald. Dit is een kwestie van 

interpretatie  en  gezond  verstand,  met  als  uitgangspunt  de  theorie  over  semantische 

velden. Deze resultaten kunnen in een tabel geplaatst worden naast de metafoor met 

daarbij eventuele lexicale expressies erbij horen en in de derde kolom kan de context (of 

issue) van het onderwerp van de metafoor worden geplaatst. Deze resultaten kunnen in 

de  analyse  worden  vergeleken  met  de  partijbeginselen.  Deze  vergelijking  poogt 

antwoord te geven op de tweede onderzoeksvraag.
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4 Resultaten 

Hieronder  volgen  drie  tabellen  met  meest  relevante  metaforen  uit  de 

verkiezingsprogramma’s. De programma’s zelf met daarin de markeringen zijn te groot 

om  als  bijlage  toe  te  voegen,  maar  originelen  kunnen  opgevraagd  worden  bij  de 

partijbureaus van de betreffende partijen. 

In de linker kolommen staan de metaforen. Deze zijn in veel gevallen rechtstreeks uit de 

verkiezingsprogramma’s overgenomen. Sommigen metaforen die er  bij  staan zijn een 

afgeleide van verschillende uitspraken (deze uitspraken staan tussen aanhalingstekens). 

Ook  staan  er  metaforen  tussen  waarvan  alleen  het  beeld  letterlijk  in  het 

verkiezingsprogramma  terug  te  vinden  is.  Elke  metafoor  voldoet  echter  aan  de 

selectiecriteria die in de onderzoeksmethode zijn opgesomd. 

In  het  blauw  staan  de  onderwerpgedeeltes  van  de  metaforen  en  in  het  oranje  de 

beeldgedeeltes.  Deze  elementen  kunnen in  semantische  velden worden  geplaatst  die 

onder  bepaalde  domeinen  vallen.  Omdat  woorden  in  semantische  velden  van 

verschillende domeinen kunnen vallen,  is  de invulling van topic domeinen en vehicle 

domeinen (zie tabel) niet helemaal objectief. Wel is de invulling een benadering van de 

denkwijze van de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s en kan worden aangenomen 

dat het merendeel van de lezers van de verkiezingsprogramma’s het eens is met de in de 

tabel ingevulde domeinen, of zou instemmen met een sterk verwant domein. 

Ook voor de issues in de laatste kolom geldt dat de invulling een interpretatie van tekst 

is. Er kan ook hier echter worden aangenomen dat de issues in de tabel in grote mate 

overeen komen met de zaken die de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s aan het 

licht willen brengen. Het gaat hier niet om de woordkeuze, maar om de beelden die met 

de testen worden opgeroepen. 

4.1 Verkiezingsprogramma’s

4.1.1 CDA

Metafoor:
Topic field,   Vehicle field  

Topic domain: Vehicle domain: Issue: p.

1. De gezinsfase is een spitsuur
“Een drukke en dure levensfase”

Samenleven Ruimtegebruik Het leven 8

2. Kinderen zijn de toekomst Mensen Tijd Het leven 8
3. Gemeenschappelijke waarden 
zijn het cement van de 
samenleving

Eenheid Bouw, materiaal Uitdagingen 
in de 
samenleving

11

4. Werk is een bron van plezier 
en zingeving

Levensonderho
ud

Natuurverschijnsel Sociaal 
Nederland

14
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5. Sterke landen in Europa zijn 
een kopgroep

Macht Rangschikking, 
competitie

Economie en 
ondernemers
chap

16

6. De wereld is een web
“landen raken wereldwijd met 
elkaar verweven”

Omgeving, 
aarde, bestaan

Structuur Oriëntatie 
buiten de 
grenzen

17

7. De wereldeconomie is een 
competitie
“Het is belangrijk dat Nederland 
daarin een goede positie 
behoudt”

Economie, 
welvaart

Strijd Financiën en 
investeringen

20

8. De Nederlandse samenleving 
is een veelkleurig mozaïek

Samenleven Kunst, vorm Respect voor 
elkaar 

25

9. De samenleving is een levend 
wezen
“Betrokken burgers vormen het 
hart van een vitale 
samenleving”

Samenleven Leven, bestaan Maatschappel
ijke 
participatie 
en sport

28

10. Burgers zijn meer dan 
klanten en onderdanen

Mensen Handel, klassen Waarden en 
normen

31

11. Het strafrecht is een 
gereedschapskist

Wetgeving Gebruiksvoorwerp
en

Criminaliteit 33

12. Verruwing van de 
maatschappij is een 
voedingsbodem voor geweld en 
criminaliteit

Sociale 
omgang

Natuur Criminaliteit 35

13. Illegaliteit is een stroom
“Het geven van een voorlopige 
verblijfsstatus werpt een dam 
op tegen illegaliteit”

Vreemdelingen Natuurverschijnsel Asielzoekers 40

14. Publieke organisaties zijn 
knooppunten van relaties

Overheid Vorm, structuur Organisaties 
en ruimte

45

15. Een school wordt een 
trefpunt voor maatschappelijke 
instellingen

Kennis Ontmoeting, 
samen zijn

Maatschappel
ijke 
organisaties 
en 
jeugdhulpverl
ening

49

16. Mensen zijn een antenne
“Kunstenaars hebben een 
antenne voor maatschappelijke 
ontwikkelingen die anders 
gericht staat dan die van 
beleidsmakers en bestuurders”

Mensen, wereld Communicatie Kunst 51

17. Een samenleving die zich 
niet bewust is van zijn historie is 
een mens die zijn geheugen 
verliest

Mens en 
toekomst

Letsel, bewustzijn, 
denken

Geschiedenis 
en de 
gemeenschap

52

18. De media vormen een 
bewegend landschap
“De scheidingsmuren tussen 
kranten, omroepen en 
uitgeverijen zijn aan het 
verdwijnen”

Communicatie Aarde, natuur, 
dynamiek

Media 52
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19. Nederland is een thuisbasis Wereld Oorsprong, 
levensloop

Ondernemers
chap en grote 
concerns

78

20. Het aannemen van 
personeel is een drempel

Organiseren Ruimtelijke 
voorwerpen

Zelfstandig 
ondernemen

78

21. Een gevaarlijke situatie is 
een explosief
“De internationale situatie kan 
explosief worden”

Gebeurtenissen Wapens, 
vernietiging

Openheid en 
vertrouwen

93

4.1.2 VVD

Metafoor: 
Topic field,   Vehicle field  

Topic domain: Vehicle domain: Issue: p.

1. Publieke organisaties zijn 
personen
“Het beroepsonderwijs mag 
weer trots uitstralen”

Overheid Mensen Verschillende 
contexten

1

2. Politiek is mensen
“Politiek maakt net als iedereen 
fouten”
Politiek spreekt
“Voor verstaanbare politiek”

Politiek Leven Partij en 
politiek

1

3. Politiek is een spel
“We hebben veel te winnen”
“Wij kiezen voor heldere 
spelregels”

Politiek Vermaak, 
bezigheden

Partij en 
politiek

1

4. Een hoge straf is een flinke 
douw

Straf, boete Fysiek geweld Criminaliteit 
tegen 
gezagdragers

1

5. Belastingdaling is euro’s Belasting Geld Belasting 1
6. De hypotheekrenteaftrek is 
een bouwwerk
“Staat als een huis”
“Daar willen wij geen bom onder 
leggen”

Economie, 
belasting

Bouw Belasting 1

7. De woningmarkt is een 
levend organisme
“een gezonde woningmarkt”

Economie, 
wonen

Leven, bestaan Economie 1

8. Loonstijging is een golf Economie, Waterstroom, 
natuurverschijnsel

Economie 1

9. Ondernemen is een spel Ondernemen Vermaak, 
bezigheden

Ondernemers
chap

2

10. Een bedrijf starten is een 
sprong in het diepe

Ondernemen Bewegen Ondernemers
chap, regels 
en geld

2

11. De regels voor ondernemen 
mogen geen ondoordringbaar 
woud zijn

Ondernemen, 
wetgeving

Natuur, Landschap Ondernemers
chap en 
regels

2

12. De banengroei is een 
machine
Startende ondernemers zijn de 
motor

Economie, 
werk

Techniek Ondernemers
chap

2
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13. Een werknemer die een 
herstructurering meemaakt 
hoeft geen konijn te zijn die in 
de koplampen kijkt

Organisatie en 
mens

Dieren

Auto-onderdelen, 
verlichting

Werknemers 
en 
werkgevers

2

14. De randstad is een 
miljoenenstad a la Parijs, 
Londen of New York

Nederland Welvarende 
plaatsen, Centra

Schaalvergrot
ing

2

15. Organisaties zijn kluizen
“Open de kluizen van kennis”

Economie Opslag, beveiliging Innovatie en 
openheid

3

16. Milieu is geen af te kopen 
restpost

Milieu Boekhouding, 
balans

Milieu 4

17. Milieubeleid kan een bron 
zijn en een motor

Milieu Natuurverschijnsel
en
Techniek

Innovatie en 
economie

4

18. De media zijn afgeschermde 
ruimtes 
“weg met de opgelegde 
schotten”

Communicatie Indeling, ruimte Media 4

19. Het openbare bestuur is een 
wirwar
“Het snoeien in taken van 
provincies vergroot de 
duidelijkheid”

Bestuur Overzichtelijkheid Overheid en 
burger

4

20. De overheid is geen 
onderneming
“De Nederlandse staat is geen 
BV.”
“Burgers zijn geen klanten”

Overheid Organisatie Nederland 4

4.1.3 SP

Metafoor:
Topic field,   Vehicle field  

Topic domain: Vehicle domain: Issue: p.

1. Het verschil tussen ons 
huidige welvarende leven en ons 
onzekere leven in de toekomst 
is een kloof

Zekerheid Ruimte, landschap Een beter 
Nederland

3

2. Het verschil tussen wat we 
verwachten en wat we zouden 
willen is een kloof

Idealen Ruimte, landschap Het 
onvermogen 
van de 
regering 
volgens de 
burgers

3

3. De grote hoeveelheid fusies 
in Nederland is een golf die we 
over ons heen krijgen

Bedrijfsuitbreid
ing

Waterstroom, 
natuurverschijnsel

Schaalvergrot
ing

3

4. Mensen voelen zich 
behandeld als nummers

Overheid en 
mens

Tekens, symbolen, 
tellen

Schaalvergrot
ing

3
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5. Nederland is een product in 
een ondoordachte uitverkoop
“Afrekenen met het verleden is 
niet voldoende”

Het land Handel, winkelen Investeringsp
lan en 
duurzaamhei
d

4

6. De democratie is een machine
“Onze democratie heeft grondig 
en permanent onderhoud nodig”

Bestuur Techniek Burgerschap 
en bestuur

7

7. De democratie is een levend 
organisme 
“Een gezonde democratie staat 
of valt met actief burgerschap”
“De wildgroei van zelfstandige 
bestuursorganen”

Bestuur Leven, bestaan Burgerschap 
en bestuur

8

8. China en India zijn Aziatische 
tijgers

Buitenland Roofdieren Economie 14

9. De economie is een machine
Het midden- en kleinbedrijf is de 
motor

Economie Techniek Economie 15

10. De marktwerking in de zorg 
is versnippering

Economie Vernietiging Zorg 20

11. Bureaucratie in de zorg is 
gekte

Bestuur Geestesziekte Zorg 20

12. Onderwijs is de 
toegangspoort tot een betere 
toekomst

Kennis, leren Grensovergang Onderwijs 31

13. De leraar is een soort 
activiteitenbegeleider

Kennis, leren Planner, hulp Het overvolle 
huidige 
onderwijs

32

14. Zelfstudie is een toverwoord Kennis, leren Magie Hoger 
onderwijs

33

15. Voorzieningen voor dak- en 
thuislozen is onderdak
Onderdak is een vangnet

Sociale 
voorzieningen

Wonen, leven

Opvangen

Daklozen 38

16. Vorige kabinetten waren 
stiefmoeders

Regering Familie Openbaar 
vervoer

39

17. De landbouw is een levend 
organisme
“Het is belangrijk om een 
gezonde landbouw in Nederland 
te behouden”
“..maar dit is eerder een deel 
van de kwaal gebleken..”

Landbouw Leven, bestaan Landbouw 44

18. Nederland is geen eiland Het land Aarde, land International
e politiek

67

19. De Europese grondwet is 
geen kroon geworden

EU Sieraden, koning Het 
neoliberale 
Europa

67

20. De Nederlandse economie is 
manisch depressief
In de jaren negentig was de 
economie een wonder
“De Nederlandse economie lijkt 
een economie van extremen”
“Medicijn: trendmatig beleid”

Economie Geestesziekten

Onverklaarbare 
zaken

Financieel 
beleid

73

4.2 Partijbeginselen
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De partijbeginselen zijn in de bijlagen opgenomen. De waarden die uit deze beginselen 

naar  voren  komen  staan  hieronder  per  partij  opgesomd.  Sommige  zijn  letterlijk 

overgenomen en andere zijn ten behoeve van de leesbaarheid samengevat. 

SP:

Samenwerking tussen mensen om te overleven

Menselijke waardigheid

Gelijkwaardigheid

Solidariteit

Strijd voor een betere wereld

Rationele kijk op het kapitalisme

Energie en strijdwil

Respect 

Bestaanszekerheid

Brede tolerantie

Neoliberale trend doorbreken

Kritiek op de kapitalistische wereldorde

Overheersing van de factor 'kapitaal' in doorbreken

VVD

Vrijheid

Verantwoordelijkheid

Verdraagzaamheid

Sociale rechtvaardigheid

Gelijkwaardigheid van alle mensen

Oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties

Gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen

Naastenliefde

Het handhaven van de rechtsstaat en van een democratisch staatsbestel

Gedecentraliseerde democratie

Monarchie onder het Koningshuis van Oranje

Het streven naar een internationale rechtsorde

CDA:

Gerechtigheid

Gespreide verantwoordelijkheid

Solidariteit

Rentmeesterschap
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Veiligheid

Participatie en integratie

Verantwoordelijke samenleving

Actief burgerschap

Evangelie

Menselijke waardigheid en integriteit

Vrijheid en gelijkwaardigheid

Het helpen opbouwen van een internationale rechtsorde

Elementair bestaansniveau garanderen

Gerechtvaardigde belangen harmoniseren
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5 Analyse

5.1 Mate van metafoorgebruik

Met  het  genereren  van  de  resultaten  is  de  eerste  onderzoeksvraag:  “In  welke  mate 

maken  de  verschillende  politieke  partijen  bij  de  2e kamer  verkiezingen  gebruik  van 

metaforen in hun partijprogramma’s?”  nog niet beantwoord. De drie politieke partijen 

maken  in  hun  verkiezingsprogramma’s/partijprogramma’s  allemaal  gebruik  van 

metaforen. De mate waarin zij dat doen is afhankelijk van de definitie van wat als een 

metafoor kan worden beschouwd. Omdat die definities in wetenschappelijke opvattingen 

uiteen lopen, werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van criteria die de meest relevante 

metaforen (in verschillende soorten en maten) hebben geselecteerd. De exacte mate van 

metafoorgebruik is dus niet in cijfers uit te drukken, maar wel kan beschreven worden in 

welke mate de politieke partijen gebruik hebben gemaakt van bijvoorbeeld metaforische 

concepten of  bijvoorbeeld  beelden gekoppeld aan lexicale expressies.  In de volgende 

paragraaf  worden  de  onderzochte  partijprogramma’s  geanalyseerd  op  mate  van 

metafoorgebruik, aan de hand van de definities en theorieën die in het tweede hoofdstuk 

zijn behandeld.

Zoals in de theorie van Bosman wordt benadrukt is onderzoek naar metaforen het zoeken 

naar potentiële metaforen en consistenties in beeldend taalgebruik.45 Ook zegt hij dat 

metaforen gebruikt worden om emoties of cognities over te brengen. Uit de resultaten 

van dit onderzoek blijkt dat er zowel metaforen tussen zitten met een cognitieve werking 

(het overdragen van overtuigingen, waarden en attitudes (Rokeach, 1968 in: Hoeken))46 

als metaforen die emoties over brengen. In de volgende paragraaf wordt daar dieper op 

ingegaan.

Verder komt het volgende aan bod: De drie basisfuncties van metaforen in de politiek 

van Mio (1997, in: Charteris-Black)47: 

- “to simplify and make issues intelligible”

- “to resonate with underlying symbolic representations”

- “to stir emotions and bridge the gap between the logical and the emotional”

Aan de hand van twee van deze basisfuncties kunnen de resultaten geanalyseerd worden 

om een vollediger antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag. Ook dit komt aan 

bod in één van de komende paragrafen. Ten slotte komen Lakoff en Johnson aan bod. Zij 

gaan er vanuit dat metaforen gebruikt worden om concepten te vergelijken en nieuwe 

45 Bosman, J.A.M. (1990) Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen: 11-17
46 Hoeken, H. (1998) Het ontwerp van overtuigende teksten: 27
47 Charteris-Black, J. (2006) “Britain as a container: immigration metaphors in the 2005 election campaign” in: 
Discourse and society, Volume: 17, Issue: 5 (September 2006): 563-581
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concepten te  vormen.48 Aan de hand van de resultaten zal  in dit  hoofdstuk gekeken 

worden in hoeverre de gebruikte metaforen afgebakende concepten zijn. 

5.1.1 Gecommuniceerde emoties en cognities

CDA

Het CDA gebruikt metaforen in het verkiezingsprogramma vooral om cognities over te 

brengen. Teksten als: “de wereld is een web” en “het strafrecht is een gereedschapskist” 

worden gebruikt als overtuiging van de ruimdenkende werkwijze van het CDA over te 

brengen en om inzicht te verschaffen in de mogelijke manier van aanpak die het CDA zal 

gebruiken als er een besluit genomen moet worden over. Er is daarbij geen sprake van 

het emotioneel beïnvloeden van de burger of kiezer. Dit wel het geval bij de metafoor: 

“burgers zijn meer dan klanten en onderdanen”.  Bij  deze tekst  wordt het menselijke 

karakter  van  het  CDA  gecommuniceerd.  Omdat  er  een  waarde  of  attitude  wordt 

gecommuniceerd, is er ook sprake van een cognitieve werking, welke ondersteund wordt 

door een lichte emotionele lading. Het CDA programma is vooral rijk aan metaforen die 

cognities overbrengen en er is relatief weinig sprake van emotie. 

SP

In het verkiezingsprogramma van de SP zijn meer metaforen te bespeuren die emoties 

overbrengen op de lezer.  Dit  is te zien aan de grotere  hoeveelheid krachttermen die 

worden  gebruikt  (zoals  “gekte”,  “toverwoord”  en  “stiefmoeders”)  zonder  dat  de 

concepten  die  door  deze  termen  omvat  worden  enige  houvast  bieden  bij  het 

herstructureren  van  onderwerpen  als  onderwijs,  bestuur  en  regering.  Er  wordt  een 

perspectief op een probleem gegeven waarbij  de lezer van het programma zich boos 

moet maken of juist blij en hoopvol moet worden. De metafoor: “vorige kabinetten waren 

stiefmoeders” is hiervan een duidelijk voorbeeld. De cognities die bij stiefmoeders passen 

zijn bijvoorbeeld: stiefmoeders voeden het kind van iemand anders op, of: stiefmoeders 

hebben relaties met gescheiden mannen. Deze cognities bieden echter geen frame voor 

een oplossing. De kracht van deze metafoor zit in de negatieve associaties die de lezer 

krijgt,  waardoor  negatieve  emoties  ontstaan.  Die  negatieve  associaties  worden 

veroorzaakt door kenmerken van het prototype stiefmoeder zoals gemeen, harteloos en 

boos. 

VVD

In dit  partijprogramma komt de cognitieve werking van metaforen niet  als  probleem 

oplossend naar voren, maar meer als motiverend (krachttermen). “Politiek is een spel” 

en “het openbaar bestuur is een wirwar” worden gebruikt om aan te tonen dat de VVD de 

48 Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Leven in Metaforen
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politiek begrijpt en dus voor positieve verandering kan zorgen. Daarmee werkt de partij 

in zekere mate wel in op de emoties van de lezers, maar enkel door het overbrengen van 

positiviteit. Er wordt dus vooral een positieve houding gecommuniceerd, die inspeelt op 

de onzekerheid van de kiezer. Slechts enkele metaforen hebben een generatieve werking. 

“De randstad is een miljoenenstad a la Parijs, Londen of New York” is een voorbeeld van 

een metafoor waarbij er sprake is van de herstructurering van een frame. Dit is echter 

één van de weinige uit het verkiezingsprogramma. Emotionele werking van metaforen 

vindt amper plaats. 

5.1.2 Eenvoud en overzichtelijkheid van de kwesties

In deze paragraaf  gaat  het  om de eerste  basisfunctie:  “to  simplify and make issues 

intelligible.  De  vraag  luidt:  In  hoeverre  worden  de  besproken  issues  simpeler  en 

inzichtelijker gemaakt. Hierbij vallen veelgebruikte metaforen zoals de machinemetafoor 

en de organismemetafoor buiten beschouwing, omdat deze metaforen bij alle partijen 

gebruikt worden en niet speciaal voor deze verkiezingsprogramma’s zijn ontworpen. Zo 

kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de drie politieke partijen in hun 

metafoorgebruik.

CDA

Het simpel en overzichtelijk maken van kwesties komt bij het CDA veelvuldig voor. De 

metafoor:  “het  aannemen  van  personeel  is  een  drempel”  suggereert  dat  ook  een 

oplossing simpel is, namelijk het over de drempel heen stappen. Naast dit voorbeeld zegt 

het  CDA  verder  nog:  “de  Nederlandse  samenleving  is  een  veelkleurig  mozaïek”  en 

bijvoorbeeld:  “de  media  vormen  een  bewegend  landschap”.  Sommige  metaforen 

versimpelen issues door het geven van metaforische expressies, zoals bij de metafoor: 

“de  gezinsfase  is  een  spitsuur”  de  metaforische  expressie:  “een  drukke  en  dure 

levensfase” te geven. Dit zorgt er voor dat de lezer kan zien dat het om een gedeeltelijke 

gelijkenis gaat. Het CDA versimpelt dus de werkelijkheid, maar geeft ook aan dat het niet 

de  volledige  werkelijkheid  betreft,  zonder  daarbij  tekort  te  doen  aan  mogelijke 

oplossingen voor complexe kwesties. 

SP

Hoewel de SP met enigszins voor de hand liggende metaforen zoals: “de marktwerking in 

de zorg is  versnippering” bepaalde kwesties  aan de kaak stelt  en daarbij  een zowel 

overzichtelijk beeld als overzichtelijk onderwerp gebruikt, gebruikt de SP ook metaforen 

die minder helderheid verschaffen en eerder onduidelijkheid veroorzaken. Mogelijk komt 

dit door een samenhang met de emotionele kracht die van deze metaforen uit gaat. 

“Nederland is geen eiland” is een voorbeeld van een metafoor die een helder onderwerp 
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(namelijk Nederland) aan een beeld koppelt dat net zo helder is en dus eerder verwarring 

dan overzichtelijkheid schept. (In dit geval is de koppeling: “is niet”, maar dat neemt niet 

weg dat de metafoor geen versimpelende functie heeft). Een ander voorbeeld waarbij 

geen overzichtelijkheid wordt verschaft en waarbij de emotionele kracht meewerkt is: 

“bureaucratie in de zorg is gekte”. Deze metafoor heeft een frustrerende werking bij de 

lezer  en  schept  daarnaast  geen  helderheid.  Uit  de  metafoor  kan  namelijk  niet  goed 

worden opgemaakt welke categorieën binnen de zorg voor problemen zorgen en daarom 

als  een maatschappelijke  kwestie  kunnen worden gezien.  Een  oplossing genereren is 

middels deze metafoor ook niet goed mogelijk. In het verkiezingsprogramma van de SP 

worden  metaforen  minder  als  verhelderende  hulpmiddelen  gebruikt  dan  in 

verkiezingsprogramma’s van andere partijen. 

VVD

De VVD gebruikt vaak koppelwoorden die anders zijn dan “is”. Bij “is geen” wordt de 

suggestie gewekt dat een ander een vals perspectief heeft gebruikt. Er is volgens de VVD 

dan kennelijk een onjuiste vergelijking getrokken, door bijvoorbeeld een andere politieke 

partij.   Bij  “kan  zijn”  wordt  de  suggestie  gewekt  dat  een  mogelijke  werkelijkheid 

(bijvoorbeeld een maatschappelijke situatie) simpeler kan worden weerspiegeld dan op 

dat  moment  gebeurt.  De  VVD probeert  dus  geen nieuwe kwesties  te  vormen,  maar 

versimpelt een visie (een gewenste situatie), met behulp van metaforen of weerlegt een 

metafoor die de huidige werkelijkheid weergeeft. “Organisaties zijn kluizen” geven een 

versimpeld beeld van organisaties, maar niet met als doel om een kwestie uit te leggen, 

maar met als doel het uitleggen van mogelijkheden. Van verhelderend metafoorgebruik is 

bij de VVD in het verkiezingsprogramma amper sprake, althans niet op de manier waarop 

Mio (1997, in: Charteris-Black, 2006)49 dat bedoelt. Voor het aandragen van oplossingen 

zijn  metaforen  minder  bruikbaar  als  er  geen  duidelijke  probleemomschrijving  wordt 

weergegeven. Er worden dan namelijk vergelijkingen getrokken die toepasbaar zijn in 

een ideaalbeeld, maar niet gebaseerd zijn op een specifieke kwestie. Bijvoorbeeld: “het 

milieu is geen af te kopen restpost” is een pakkend ideaalbeeld, maar er staat nergens 

een kwestiebeschrijving waarin wordt beweerd dat het milieu als af te kopen restpost 

wordt behandeld. De metafoor is dus gebaseerd op gebakken lucht of op informatie waar 

de lezer blind voor blijft. 

5.1.3 Conceptstructuren in de partijprogramma’s

Metaforen kunnen iets  abstracts  en onbekends in verband brengen met iets  wat wel 

bekend is.50 Lakoff en Johnson beschrijven deze samenhang in Leven in Metaforen met 

49 Charteris-Black, J. (2006) “Britain as a container: immigration metaphors in the 2005 election campaign” in: 
Discourse and society, Volume: 17, Issue: 5 (September 2006): 563-581
50 Witteveen, W.J. (1992) Het Theater van de Politiek: 37
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behulp van ervaringen,  werkelijkheden,  structuren en metaforische uitdrukkingen.  De 

onderzoeksresultaten  omvatten  metaforen  die  met  hulp  van  ondersteunende 

uitdrukkingen als zogenaamde conceptmetaforen gezien kunnen worden. Het creëren van 

concepten helpt bij het vormen van werkelijkheden en visies. Iets waar politieke partijen 

naar streven bij het vormen en communiceren van partijprogramma’s. De hoeveelheid 

metaforische concepten is dus ook een maatstaf bij het analyseren van de mate van 

metafoorgebruik in verkiezingsprogramma’s. De ene metafoor zit dieper geworteld in een 

tekst dan de andere. 

CDA

Het CDA programma omvat veel tekst en dus is er ook veel ruimte om metaforen uit te 

werken met expressies en ondersteunende teksten. Dit is echter niet het geval.  Veel 

metaforen die in de tekst voorkomen staan op zichzelf of worden maximaal bijgestaan 

door  één  metaforische  uitdrukking.  Een  voorbeeld  daarvan  is  de  metafoor:  “het 

gezinsleven  is  een  spitsuur”  met  als  begeleidende  expressie:  “een  drukke  en  dure 

levensfase”. Ook gebruikt het CDA veel metaforische uitdrukkingen waar een concept aan 

verbonden  kan  worden,  zonder  dat  deze  expliciet  in  de  tekst  staat  vermeld.  Een 

voorbeeld  daarvan  is:  “De  internationale  situatie  kan  explosief  worden”,  waaraan  de 

conceptmetafoor: “een gevaarlijke situatie is een explosief” verbonden kan worden. Het 

CDA maakt van metaforen dus niet de rode draad in de beschrijving van een kwestie. 

Wat structurering van metaforen betreft worden in het verkiezingsprogramma veel helder 

omlijnde beelden gebruikt. Dat maakt de betekenis van de metafoor duidelijker en zorgt 

er ook voor dat de lezer de mogelijke oplossingen en afbakening van het onderwerp zelf 

kan invullen. Aan de metafoor: “de samenleving is een veelkleurig mozaïek” ziet de lezer 

al snel dat het CDA op eenheid doelt. Omdat een mozaïek tastbaar en herkenbaar is, kan 

van  het  beeld  gezegd  worden  dat  het  sterk  gestructureerd  is.  Daarmee  wordt  de 

structurering  van  de  Nederlandse  samenleving  ook  eenvoudiger  en  kan  van  de 

samenleving gemakkelijker een concept gemaakt worden. 

SP

De beelden die de SP gebruikt omvatten kleinere structuren dan de beelden in het CDA 

programma. Een duidelijk voorbeeld is: “Nederland is een product in een ondoordachte 

uitverkoop”.  Dit  beeld  is  een  zodanig  specifiek  concept  dat  de  structurering van het 

concept  Nederland  slecht  op  zeer  kleine  schaal  kan  geschieden.  De  SP  houdt  geen 

rekening met de complexiteit en veelomvattendheid van de Nederlandse economie en 

biedt dus ook geen conceptualisering die leidt tot oplossingen. Verder legt de SP met 

metafoorgebruik de nadruk op misstanden binnen de topics. “De Nederlandse economie 

is  manisch  depressief”  is  een  zeer  globale  probleemaanduiding  en  is  als  concept 
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gemakkelijk te ondersteunen met metaforische uitdrukkingen, zonder dat er oplossingen 

mogelijk worden gemaakt. De beelden die de SP gebruikt zijn dus veelal specifiek en 

negatief  terwijl  ze  worden  vergeleken  met  algemene  topics  zoals  “economie”, 

“democratie”, “Nederland” en “marktwerking”. Een uitzondering is: “de hoeveelheid fusies 

in  Nederland  is  een  golf”,  waarbij  een  klein,  goed  structureerbaar  concept  wordt 

vergeleken met een helder afgebakend beeld. 

VVD

De VVD geeft in het partijprogramma veel metaforische beelden, waarbij het vaak niet 

duidelijk  is  welk  concept  gestructureerd  wordt.  Metaforische  uitdrukkingen  worden 

gebruikt  om  indruk  te  maken,  maar  zijn  slechts  te  herleiden  naar  zeer  algemene 

conceptmetaforen. Een voorbeeld is de uitdrukking: “wij hebben veel te winnen” en “wij 

kiezen voor heldere spelregels”. Deze uitdrukkingen zijn te herleiden naar de metafoor: 

“politiek is een spel”. Hiermee wordt duidelijk dat de VVD weet hoe met politiek om te 

gaan, maar problemen en oplossingen komen daarmee niet naar boven. Wel maakt de 

VVD  daarmee  mogelijk  dat  de  conceptmetaforen  dieper  geworteld  zitten  in  het 

verkiezingsprogramma  dan  bij  andere  politiek  partijen.  Dit  is  ook  te  zien  aan  de 

meervoudige  lexicale  expressies  of  metaforische  uitdrukkingen  die  onder  een 

conceptmetafoor gehangen kunnen worden. “De overheid is geen onderneming” wordt 

ondersteund  door  zowel:  “de  Nederlandse  staat  is  geen  BV.”  als  “burgers  zijn  geen 

klanten”. Wat betreft de theorie van Lakoff en Johnson maakt de VVD dus het meeste 

gebruik van conceptmetaforen. De beelden en onderwerpen bevinden zich echter veelal 

in dezelfde domeinen (economie en belastingen).

5.1.4 Metaforen in publiek debat

De uitwerkende kracht van de metafoor is komt pas tot zijn recht als de het de metafoor 

onderdeel  uit  maakt  van  het  publiek  debat.  Volgens  Kersbergen  en  Pröpper51 is 

vaakgehoorde  kritiek  op  het  politieke  debat  dat  er  onbegrijpelijke  taal  wordt 

uitgesproken.  Door  metafoorgebruik  kunnen  moeilijk  bespreekbare  kwesties  helder 

worden gemaakt, zodat er ruimte ontstaat voor betere en begrijpbare argumentatie. Ook 

ontstaat er ruimte voor het sturen van perspectieven. Door een argument op andere 

wijze  te  presenteren  kan  een  nieuw  frame  voor  een  probleem gevormd  worden  en 

verschuiven perspectieven van burgers en politici. Een voorbeeld kan gevonden worden 

bij  de  SP.  Deze  partij  pleit  voor  trendmatig  economisch  beleid.  Een  argument  voor 

trendmatig economisch  beleid  is:  de Nederlandse economie is  manisch depressief  en 

heeft  een  medicijn  nodig  om  extremen  te  voorkomen.  Door  deze  metaforische 

argumentatie in politiek debat te gebruiken creëert de SP een frame voor de issue “slecht 

51 Kersbergen, K. en Pröpper, I.M.A.M. (1995) Publiek debat en democratie: 4-12
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financieel beleid”,  namelijk het vermijden van extremen in de Nederlandse economie. 

Door dit frame in een politiek debat voor te leggen dwingt de SP als het ware ook de 

andere  partijen  om  vanuit  dit  frame  te  argumenteren  (strategische  argumentatie). 

Tegenargumenten zijn moeilijk te vinden omdat alle politici manische depressiviteit als 

een negatief onderwerp zien. Verder is het weerleggen van het frame geen optie, omdat 

er dan om de zaken heen wordt gedraaid. Een gevolg van deze sturing van perspectieven 

is dat in het publieke debat ook vanuit dit frame naar de economie gekeken zal worden 

en de oplossing van de SP, namelijk trendmatig beleid eerder als de juiste oplossing 

gezien wordt. Door het met een metafoor creëren van een frame geeft een partij dus een 

gemakkelijk  te  onthouden  en  te  visualiseren  expressie  die  er  toe  leidt  dat  de 

meningvorming in het publieke debat wordt beïnvloed (communicatieve argumentatie) en 

veel mensen de problemen en oplossingen van de SP overnemen. Het debat is in simpele 

taal  en op redelijke  wijze  (dus kwalitatief  goed)  gevoerd en de ideologie  van de SP 

(negatief over een kapitalistische (zieke) economie) is niet verloren gegaan in het debat. 

Dit terwijl de andere partijen hun ideologie niet goed hebben kunnen manifesteren. Er 

heeft zowel strategische als communicatieve argumentatie plaatsgevonden met behulp 

van de metafoor. 

5.1.5 Interpretatie van metafoorgebruik

Metaforen zeggen iets over de degene die de metafoor gebruikt.52 Het is dus volgens de 

theorie mogelijk dat de metaforen in het partijprogramma VVD iets zeggen over de partij 

VVD.  Of  de  VVD er  mogelijk  bewust  voor  heeft  gekozen om bepaalde  metaforen  te 

gebruiken is te analyseren op basis van de theorie van Schön. De wetenschapper spreekt 

van twee centrale puzzels met betrekking tot metaforen in een politieke context. Een 

generatieve en hermeneutische.53 Bij  het zien van de resultaten in dit onderzoek zijn 

metaforen terug te  vinden die als  hulpmiddel  fungeren voor  een specifiek probleem, 

waarbij  er  met  conceptmetaforen  zoals:  “organisaties  zijn  kluizen”,  een  frame  wordt 

gecreëerd om een probleem om te lossen (“open de kluizen van kennis”). Dit is het 

generatieve element van de metafoor, waarbij het principe van naming and framing een 

rol speelt. Het feit dat de VVD organisaties in deze context als kluizen ziet, zegt op het 

eerste gezicht echter weinig over de achterliggende waarden van de partij. De gelijkenis 

tussen kluizen (waarin waardevolle zaken in bewaard kunnen worden) en het imago van 

de VVD als geldmakende partij kan wel getrokken worden, maar dat is nog geen bewijs 

voor  de  idealen  en  waarden  overbrengende  aard  van  de  metafoor.  Door  op 

hermeneutische wijze naar de metaforen te kijken kunnen er misschien wel bewijzen 

gevonden worden. 

52 Bosman, J.A.M. (1990) Betekenis en overtuigingskracht van politieke metaforen: 35
53 Schön, D. (1979), “Generative metaphor: a perspective on problem-setting in social policy”, in: A. Ortony, 
Metaphor and Thought (1979) 137-143
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De hermeneutiek heeft te maken met de wetenschap van uitleggen en interpretaties. Wat 

metaforen betreft speelt hermeneutiek volgens Schön een belangrijke rol. De bedoelde 

interpretaties van metaforen kunnen bewezen worden.  Er moet  dan gekeken worden 

naar  1:  of  er  zowel  gelijkenissen  tussen  vehicle en  topic  als  ongelijkheden  worden 

gegeven. 2: Of zowel de structuren van vehicle als topic goed worden uitgelegd en 3: of 

ook de gevolgen van het zien van het topic in termen van het vehicle begrepen kunnen 

worden. 

In de partijprogramma’s komen bovenstaande beschouwingen niet voor. Dat betekent dat 

met  alleen  de  partijprogramma’s  er  niks  met  zekerheid  gezegd  kan worden  over  de 

bedoelde interpretaties. In tegenstelling tot de generatieve puzzel is het oplossen van de 

hermeneutische puzzel dus niet mogelijk. 

5.2 Verbanden

Nu het duidelijk is in welke mate de voor dit onderzoek geselecteerde politieke partijen 

gebruik  maken  van  metaforen  en  wat  de  (mogelijke)  gevolgen  daarvan  zijn,  is  het 

onderdeel  aangebroken  van  het  trekken  van  verbanden  tussen  de  beginselen  en 

metaforen. Zo kan antwoord gegeven worden de tweede onderzoeksvraag: ”In hoeverre 

is er een verband te leggen tussen de partijbeginselen en de semantische velden waaruit 

de  verschillende  partijen  putten  voor  hun  metafoorgebruik?”  Het  gaat  er  om of  de 

gebruikte metaforen passen bij de ideologie van de partij. Hierbij gaan de semantische 

velden waaruit de politieke partijen putten een rol spelen. Deze zijn weergegeven in de 

resultaten. Het betreft de semantische velden van alle vehicles en topics. De hoeveelheid 

woorden die zich verder nog in deze semantische velden bevinden is groot en niet exact 

te bepalen. Met de volledige semantische velden van een beeld worden de mogelijkheden 

te groot en een verband met de partijbeginselen zou daardoor al gauw te vinden zijn. Elk 

woord is namelijk wel op één of andere indirecte manier in een semantisch veld is te 

plaatsen, terwijl dat dan niet gelijk wil zeggen dat het gevonden verband betekenisvol is. 

Het gaat hier om veelomvattende termen die niet duidelijk zijn afgebakend. Om een 

verband te vinden dat wel betekenis heeft en werkelijk iets zegt over de aard van de 

gebruikte  metafoor  moet  het  domein  van  het  semantische  veld  als  leidraad  worden 

gebruikt. Op die manier worden irrelevante toevallige verbanden vermeden. Om dit alles 

wat helderder  te  maken staat  één van de gebruikte semantische velden van het  SP 

programma, namelijk: versnippering (“de marktwerking in de zorg is versnippering”) in 

de  afbeelding  op  de  volgende  pagina  weergegeven.  In  de  afbeelding  komen  de 

kenmerken van semantische velden terug, die door Kittay beschreven zijn.54

54 Kittay, E.F. (1987) Metaphor, it’s cognitive force and linguistic structure
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Afbeelding 1: Semantische velden en domeinen

In de afbeelding is te zien dat het domein: “vernietiging” niet alleen het semantische veld 

“versnippering”, maar ook de semantische velden: “terrorisme” en “hakken” omvat. Dit 

zijn echter slechts drie van de vele semantische velden die verder nog bij dit domein 

passen. Tevens is er nog te zien dat de semantische velden ook onder andere domeinen 

passen, zoals het domein “geweld” en “houtbewerking”. De vertaling van de gevonden 

semantische velden naar domeinen is dus een kwestie van interpretatie van woorden. 

Daarom kan niet met zekerheid worden gezegd of de verbanden die mogelijk worden 

gevonden  ook  bewust  door  de  programmaschrijvers  zijn  gecreëerd.  Dit  past  in  het 

ambigue karakter  van  politiek.55 Metaforen  kunnen  als  symbolen  worden  gezien  en 

daardoor meerdere politieke betekenissen bevatten. Ook kunnen ze ingezet worden om 

verscheidene  redenen  (vier  hoofdfuncties  van  taalgebruik  in  de  politiek),  waardoor 

onbedoelde verbanden kunnen worden getrokken. Wel kunnen de gevonden verbanden 

bewijzen dat de ideologie en beginselen van de partijen terug komen in de gebruikte 

metaforen.  Het  gebruik van door de onderzoeker bepaalde domeinen is dan wel  een 

interpretatie, maar als er met behulp van deze interpretaties verbanden gelegd kunnen 

worden, dan is er bewijs genoeg voor een relatie tussen metaforen en partijbeginselen. 

De  keuze  om  naar  een  verband  te  zoeken  met  behulp  van  de  domeinen  van  de 

55 cf. paragraaf 2.1.4
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semantische velden, is om niet te verdrinken in woorden, woordrelaties en mogelijke 

betekenissen. 

5.2.1 Van beginsel naar metafoor

Een verband tussen de semantische velden waaruit de politieke partijen putten in de 

partijprogramma’s en de partijbeginselen te is zien in het volgende voorbeeld: 

Het  CDA  zegt  in  de  partijbeginselen:  “Mensen  zijn  samen  onderweg,  waarbij 

rentmeesterschap (zorgvuldig omgaan met de omgeving) één van de bakens is”. (Zie: 

bijlage).  Dit  beginsel  kan  terug  worden  gevonden  in  het  verkiezingsprogramma  in 

metafoor nummer 1. Door het topic domain (samenleven) toe te passen op het vehicle 

domain (ruimtegebruik) kan een stelling gevormd worden, waarvan de betekenis overeen 

komt met één van de beginselen (zie onderstaande tabel).

De stelling die is ontstaan door het toepassen van het ene domein op het andere kan 

opgevat worden als de betekenis van de metafoor. Omdat deze betekenis in lijn is met de 

beginselen is er sprake van een verband. Naast dit verband is er ook nog een verband 

tussen de context (issue) en de stelling. Wat betreft het voorbeeld in de onderstaande 

tabel geldt: om belangrijke zaken in het leven op te lossen (issue), wil het CDA dat we 

samenleven, wat betekent dat we de ruimte om ons heen goed gebruiken (stelling). 

Beginsel: Mensen zijn samen onderweg, waarbij rentmeesterschap (zorgvuldig omgaan 
met de omgeving) één van de bakens is
Metafoor 1: 
De gezinsfase is een 
spitsuur
“Een drukke en dure 
levensfase”

Topic domain: 
Samenleven

Vehicle domain: 
Ruimtegebruik

Issue: 
Het leven

Stelling: Samenleven betekent dat we de ruimte om ons heen goed gebruiken. 
Bijvoorbeeld door middel van een efficiënt gezinsleven.

De toepassing van het ene domein op het andere leidt in dit geval dus tot een combinatie 

die als een stelling gezien kan worden, welke overeen komt met één van de beginselen. 

Het is echter de vraag of het CDA dit beginsel bewust op deze manier heeft vertaald naar 

een metafoor. Het kan ook zo zijn dat de schrijvers van het programma de beginselen in 

het  achterhoofd  hebben  gehouden  en  daarmee  een  passende  metafoor  hebben 

gecreëerd. Daarnaast is het vormen van de stelling door de domeinen op elkaar toe te 

passen nog niet wetenschappelijk gegrond. Om te achterhalen of dit voorbeeld op toeval 

berust  of  dat  dit  voorbeeld  op  bewuste/onbewuste  systematische  integratie  van 

beginselen en issueperspectieven berust, is analyse van meer metaforen nodig dan alleen 

de  bovenstaande.  Daarbij  is  de  tweede  basisfunctie:  “to  resonate  with  underlying 

symbolic  representations”,  een  extra  reden  om aan te  nemen  dat  er  meer  mogelijk 

bewust toegepaste verbanden te vinden zijn.

39



Ideale beelden 

5.2.2 Vergelijkingen

Het vergelijken van de beginselen met de vehicle domeinen uit de resultaten levert een 

aantal verbanden op. Eén daarvan is het volgende: 

De VVD heeft geestelijk, staatkundige en materiele vrijheid als belangrijke punten in de 

partijbeginselen.  Deze  beginselen  zijn  te  vergelijken  met  de  vehicle domeinen: 

“bewegen”  en “ruimte”,  welke horen bij  de metaforen:  “De media zijn afgeschermde 

ruimtes” en “een bedrijf starten is een sprong in het diepe”. Deze metaforen hebben 

volgens de theorie symbolische waarde. Het meest voor de hand liggende verband is dat 

ze symbool staan voor vrijheid. Dit klopt in zoverre dat de VVD meer bewegingsruimte in 

de media wil, oftewel: meer vrijheid. Ook wil de VVD dat er minder regels komen voor 

beginnende ondernemers, oftewel: meer vrijheid. 

Bovenstaande  redenering  kan  ingevuld  worden  met  slechts  enkele  metaforen.  De 

beginselen van de VVD zijn zo ruim op te vatten dat concrete overeenkomsten haast niet 

voorkomen.  In  de  onderstaande  tabel  staan  alle  vergelijkingen  die  een  verband 

opleveren, ook van de andere partijen:

Metafoor:
Topic field,   Vehicle field  

Topic domain: Vehicle domain: Waarde:

Een bedrijf starten is een 
sprong in het diepe

Ondernemen Bewegen Vrijheid (VVD)

De media zijn afgeschermde 
ruimtes 
“weg met de opgelegde 
schotten”

Communicatie Indeling, ruimte Vrijheid (VVD)

De overheid is geen 
onderneming
“De Nederlandse staat is 
geen BV.”
“Burgers zijn geen klanten”

Overheid Organisatie Het handhaven 
van de rechtsstaat 
en van een 
democratisch 
staatsbestel (VVD)

De marktwerking in de zorg 
is versnippering

Economie Vernietiging Energie en strijdwil 
(SP)

Mensen voelen zich 
behandeld als nummers

Overheid en mens Tekens, 
symbolen, tellen

Rationele kijk op 
het kapitalisme 
(SP)

Nederland is een product in 
een ondoordachte uitverkoop
“Afrekenen met het verleden 
is niet voldoende”

Het land Handel, winkelen Kritiek op de 
kapitalistische 
wereldorde
(SP)
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De democratie is een levend 
organisme 
“Een gezonde democratie 
staat of valt met actief 
burgerschap”
“De wildgroei van 
zelfstandige 
bestuursorganen”

Bestuur Leven, bestaan Bestaanszekerheid
 (SP)

Bureaucratie in de zorg is 
gekte

Bestuur Geestesziekte Menselijke 
waardigheid
(SP)

De Europese grondwet is 
geen kroon geworden

EU Sieraden, koning Overheersing van 
de factor 'kapitaal' 
in doorbreken (SP)

De gezinsfase is een spitsuur
“Een drukke en dure 
levensfase”

Samenleven Ruimtegebruik Rentmeesterschap 
(CDA)

De media vormen een 
bewegend landschap
“De scheidingsmuren tussen 
kranten, omroepen en 
uitgeverijen zijn aan het 
verdwijnen”

Communicatie Aarde, natuur, 
dynamiek

Rentmeesterschap 
(CDA)

Een gevaarlijke situatie is 
een explosief
“De internationale situatie 
kan explosief worden”

Gebeurtenissen Wapens, 
vernietiging

(On)veiligheid 
(CDA)

Een school wordt een 
trefpunt voor 
maatschappelijke 
instellingen

Kennis Ontmoeting, 
samen zijn

Participatie en 
integratie (CDA)

Een samenleving die zich 
niet bewust is van zijn 
historie is een mens die zijn 
geheugen verliest

Mens en toekomst Letsel, 
bewustzijn, 
denken

Verantwoordelijke 
samenleving (CDA)

De samenleving is een 
levend wezen
“Betrokken burgers vormen 
het hart van een vitale 
samenleving”

Samenleven Leven, bestaan Elementair 
bestaansniveau 
garanderen (CDA)

Uit de bovenstaande gegevens kan afgelezen worden dat er overeenkomsten zijn tussen 

enkele waarden en enkele domeinen van de gebruikte beelden. Dit betekent dat er 

sprake is van een verband. Hiermee is ook de tweede onderzoeksvraag beantwoord. 
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6 Conclusie

Laten  we  terugkeren  naar  de  onderzoeksvragen  en  bekijken  in  hoeverre  we  er 

antwoorden op kunnen formuleren. De eerste onderzoeksvraag luidde:

1. In welke mate maken de verschillende politieke partijen bij de 2e kamer verkiezingen 

gebruik van metaforen in hun partijprogramma’s?

De partijprogramma’s van partijen CDA, SP en VVD die tijdens de verkiezingen van 2006 

gebruikt werden variëren in omvang in inhoud. Desondanks is het mogelijk gebleken om 

een gelijke hoeveelheid relevante metaforen te selecteren. De linkse oppositiepartij SP 

maakt relatief veel  gebruik van metaforen die de kloof tussen het emotionele en het 

logische  aspect  van  beleidsvorming  dichten.  Er  worden  krachtige  beelden 

gecommuniceerd.  Toch  wordt  relatief  weinig  bruikbare  conceptualisering  van  issues 

mogelijk gemaakt. De metaforen zijn geschikt om frames te vormen, maar bieden weinig 

structuur voor het oplossen van problemen. Daarnaast voldoen de metaforen wegens de 

relatief kleine mate van helderheid die wordt verschaft, in slechts lichte mate aan de 

beschreven functies van metaforen in de politiek. De mate van metafoorgebruik door de 

SP is dus klein, wat betreft de politiek functionele eigenschappen van de metafoor. 

Het  rechtse  VVD  verkiezingsprogramma  bevat  veel  beeldend  taalgebruik.  Er  worden 

beelden gebruikt, waarbij vaak niet duidelijk is bij welke metafoor die beelden horen. De 

VVD versimpelt visies door het gebruik van metaforen, maar van helderheid is amper 

sprake. Ook is de mate van generatief metafoorgebruik klein. Het metafoorgebruik door 

de VVD is in dit geval dus in zoverre hoog, dat er veel beelden worden gebruikt die 

regelmatig aan diep in de tekst gewortelde metaforen te koppelen zijn. Er kan niets met 

zekerheid gezegd worden over de aanleiding van het metafoorgebruik. De mate waarin 

de gebruikte metaforen aan de politiek functionele eigenschappen voldoen is klein.

Het CDA maakt van de drie onderzochte partijen het meeste gebruik van metaforen, wat 

betreft  de politieke eigenschappen van de metafoor. Er is in zoverre sprake van veel 

metafoorgebruik  dat  er  veel  beelden worden  gebruikt  die  een  frame afbakenen  voor 

structurering  en  het  oplossen  van  problemen.  Dit  naast  de  versimpelende  en 

verhelderende werking van de metafoor, waarvan ook sprake is. 

De tweede onderzoeksvraag luidde:

2. In hoeverre is er een verband te leggen tussen de partijbeginselen en de semantische 

velden waaruit de verschillende partijen putten voor hun metafoorgebruik?
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Eén van de functies van metaforen in de politiek is de gesymboliseerde waarde die wordt 

meegegeven bij metafoorgebruik. Deze waarde komt niet per definitie overeen met de 

waarden uit de partijbeginselen. Toch zijn er structurele verbanden te vinden tussen de 

metaforen en de partijbeginselen. Met behulp van het inzicht in semantische velden en 

inhoudelijke  domeinen  wordt  dit  duidelijk.  Bij  een  significant  deel  van  de  gebruikte 

metaforen is er een duidelijke overeenkomst zichtbaar tussen de inhoudelijke domeinen 

van het beeld en enkele waarden uit de partijbeginselen. Dit is het geval bij gemiddeld 

een kwart  van de geselecteerde metaforen.  Dit bewijst dat er  werkelijk een verband 

bestaat. Het verband is echter in zoverre realistisch dat er een persoonlijke interpretatie 

moet worden gedaan bij het bepalen van het domein van het gebruikte beeld. Daarnaast 

is  de  overeenkomst  met  de  partijbeginselen  in  grote  mate  subjectief.  Hoewel  deze 

bevindingen  een  belangrijke  rol  spelen,  laat  de  significante  hoeveelheid  kloppende 

voorbeelden in dit onderzoek (waarbij de domeinen aansluiten op de beginselen) zien, 

dat  er  een  niet  te  ontkennen  verband  bestaat.  Of  deze  gerichte  inzet  van  woorden 

bewust  wordt  toegepast  is  met  de  geanalyseerde  gegevens  en  theorie  niet  te 

achterhalen,  maar wel  kan er  het  volgende bevestigd worden:  een metafoor  kan als 

politiek symbool gebruikt worden door een beeld te kiezen waarvan het domein in het 

semantische veld ligt van één van de partijbeginselen. Er kan dus in zoverre een verband 

gelegd worden tussen de partijbeginselen en de semantische velden waaruit de politieke 

partijen  putten  bij  hun  metafoorgebruik,  dat  er  interpretatie  van  woorden  moet 

plaatsvinden, waarbij overeenkomsten zichtbaar zijn tussen de interpretaties en de tekst 

in de beginselen. De ontvanger van de partijprogramma’s kan verbanden leggen naar 

eigen inzicht.
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7 Discussie

In  dit  onderzoek  zijn  drie  verkiezingsprogramma’s  geanalyseerd  van  verschillende 

politieke partijen. Elke partij heeft zijn eigen manier van communiceren met de burger. 

Het is daarom mogelijk dat er wordt gekozen voor het communiceren van voornamelijk 

oplossingen.  Metaforen  zijn  in  dat  geval  misschien minder  bruikbaar  en  daarom dus 

misschien minder toonaangevend of geworteld in een tekst. Het is ook mogelijk dat een 

politieke partij kiest voor een korte en krachtige tekst, zoals dat bij het VVD programma 

het geval is. Het gevolg daarvan dat er minder wordt uitgeweid over bepaalde kwesties 

kan  een  uitwerking  hebben  in  de  mate  van  metafoorgebruik.  De  conclusies  van  dit 

onderzoek  geven  daarom  geen  rangschikking  in  metafoorgebruik.  Een  bescheiden 

metafoorgebruik bij de politieke partijen die in dit onderzoek betrokken zijn, betekent 

niet dat deze te weinig gebruik maken van metaforen. 

Potentieel  vervolgonderzoek  bestaat  uit  interviews  met  de  schrijvers  van  de 

verkiezingsprogramma’s.  Interessant  is  om  te  achterhalen  of  de  gebruikte  beelden 

bewust zijn toegepast aan de hand van de partijbeginselen. Ook is het interessant om te 

achterhalen of de schrijvers kennis hebben van metafoorgebruik en de mogelijkheden 

(onder andere de basisfuncties) volledig hebben willen benutten. Naast het schriftelijke 

metafoorgebruik is verbaal  metafoorgebruik ook aan de orde in de politiek. Discussie 

maakt  immers  ook  onderdeel  uit  van  publiek  debat.  Metaforen  hebben  alleen  een 

uitwerking in de maatschappij als er meer mee wordt gedaan dan alleen communicatie 

naar de burgers. Ze moeten ook onderdeel uitmaken van het politieke debat dat tussen 

gezagsdragers onderling wordt uitgevochten. Pas dan kan de beoogde conceptualisering 

helder beleid mogelijk maken. 

Gevolgen van de conclusies van dit onderzoek voor de huidige politiek zijn niet direct te 

voorzien, maar wel kan dit onderzoek bijdragen aan het inzicht in de veranderingen in de 

politiek die momenteel plaatsvinden en de oorzaken en gevolgen van bijvoorbeeld het 

fenomeen  populisme.  In  de  moderne  campagnes  en  debatten  is  communicatie  een 

belangrijke succesfactor. Het analyseren van communicatie vergt tijd, maar is de moeite 

waard als  er  nieuwe mogelijkheden uit  voort  vloeien.  Politici  die alle functies van de 

metafoor goed weten te gebruiken hebben voordeel in debat en zijn in staat om op de 

gewenste  oplossingen  aan  te  sturen.  Door  te  achterhalen  welke  gedaanten  van 

communicatie  het  best  aanslaan  bij  burgers  en  potentiële  keizers  kan  er  ingespeeld 

worden  op  bijvoorbeeld  onzekerheden  in  de  maatschappij,  zonder  inhoudelijk 

oppervlakkig te worden of af te wijken van ideologieën.
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Bijlage I: CDA beginselen

Grondslagen en uitgangspunten CDA 

(Steenkamp,  Deetman en  van Gennip,  Program van uitgangspunten  (3  juni  2008),  CDA website: 

http://www.cda.nl/domains/cda/content/downloads/program/program%20van%20uitgangspunten.doc)

Telkens  zoekend  naar  de  betekenis  van  het  Evangelie  voor  de  politiek  heeft  het  CDA zijn  weg  

gevonden. Zo moet het ook nu gebeuren. De veranderingen van deze tijd gaan diep. Vijf sectoren 

verdienen speciale behandeling: de democratie, de veiligheid, de welvaart, het milieu en de cultuur.  

Gerechtigheid,  gespreide  verantwoordelijkheid,  solidariteit  en  rentmeesterschap  zijn  de  bakens  

waardoor het CDA zich op die weg wil laten leiden.

De democratie is een permanente opdracht. In gevestigde democratieën dreigt onverschilligheid of 

zelfs  wantrouwen  ten  opzichte  van  de  politiek.  Ook  in  Nederland.  In  nieuwe,  bovennationale 

instellingen  als  de  Europese  Unie,  is  het  democratisch  gehalte  onvoldoende.  En  dat,  terwijl  de 

democratie de kracht zal moeten opbrengen besluiten te nemen die ook ten goede komen aan niet-

kiezers: toekomstige generaties en medemensen buiten Europa. De democratische wereldrevolutie 

biedt  kansen  voor  een  rechtvaardiger  wereld.  Maar  democratie  is  nooit  voorgoed  verzekerd.  De 

verlokking van de dictatuur is nog niet verdwenen. In landen waar de democratie net verworven is, is 

zij vaak nog zeer kwetsbaar door materiële, sociale of culturele achterstanden.

Voor een leven in menselijke waardigheid is veiligheid noodzakelijk. Die veiligheid wordt bedreigd op 

verschillende manieren. De doorbraken in de biotechnologie, waarvan alle gevolgen niet goed kunnen 

worden overzien, geven de mensen ongekende macht in te grijpen in de schepping. Die macht kan 

echter ten goede, maar ook ten kwade worden aangewend. Veiligheid betekent ook handhaving van 

het recht. Maar burgers voelen zich niet altijd veilig in hun directe omgeving. Dit terwijl het verdwijnen 

van de Europese binnengrenzen internationalisering van de misdaad zou kunnen vergemakkelijken. 

Veiligheid betekent niet  in de laatste plaats het  bewaren van vrede tussen de volkeren. Door het 

wegvallen  van  het  machtsevenwicht  tussen  de  supermogendheden  krijgen  regionale 

spanningshaarden kansen om tot uitbarsting te komen.

In Nederland zijn nieuwe grote verschillen tussen armoede en rijkdom. Financiële armoede betekent 

tegelijk  sociale  en  culturele  uitsluiting.  Sociaal-culturele  verschillen  kunnen,  andersom,  leiden  tot 

armoede en isolement. Werk en welzijn moeten gericht worden op het bevorderen van participatie en 

integratie. De sociale dimensie staat ook in een Europese Unie zonder grenzen onder druk, terwijl 

buiten deze kring de landen van Midden en Oost Europa en de ontwikkelingslanden terecht aanspraak 

maken op hun deel in de welvaart in de wereld. Armoede in een economische orde die door onbeperkt 

kapitalisme overheerst wordt mag niet onbestreden

blijven.
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Het verbruik van energie en grondstoffen moet naar beneden. Het dichtbevolkte Nederland doet een 

zwaar beroep op de natuur. Milieubescherming is een gezamenlijke taak van burgers, bedrijven en 

overheid.  Vanuit  de  zorg  voor  milieu  en  rentmeesterschap  kiest  het  CDA voor  een  ecologisch 

georiënteerde markteconomie: in Nederland, in Europa en wereldwijd. De hele wereld staat voor het 

vraagstuk  van  het  broeikaseffect,  de  afbraak  van  de  ozonlaag  en  de  dreigende  uitputting  van 

natuurlijke hulpbronnen.

Het CDA streeft naar een cultuur van de verantwoordelijke samenleving. In Nederland is de cultuur 

sterk  veranderd.  Mensen  zijn  mondiger,  welvarender  en  beter  geïnformeerd  geworden.  Zij  eisen 

inspraak en betrokkenheid. Dit is een verworvenheid, maar tegelijk een risico: normen en waarden 

groeien uiteen. Het wordt steeds moeilijker voor mensen om de eigen betekenis voor het geheel van 

de  samenleving  te  waarderen  en  zich  voor  die  samenleving  in  te  zetten.  De  cultuur  van  de 

verantwoordelijke samenleving staat onder de druk vanwege overheid en commercie, die beide een 

dominante positie innemen.

Het  CDA ziet  de  democratie,  de  veiligheid,  werk  en  welvaart,  zorgvuldig  milieubeheer  en  het 

verantwoordelijkheidsgevoel als de voornaamste opdrachten voor de komende jaren geschetst. Dat 

vraagt om actief burgerschap.

Bron en perspectief

De  actie  begint  waar  mensen  boodschap  hebben  aan  elkaar.  Mannen  en  vrouwen,  de 

gemeenschappen  waarin  zij  leven,  en  de  overheid  zijn  samen  onderweg.  Ieder  met  een  eigen 

verantwoordelijkheid. Christen-democraten geloven dat mensen bakens nodig hebben, die hen op hun 

trektocht  richting  wijzen:  gerechtigheid,  gespreide  verantwoordelijkheid,  solidariteit  en 

rentmeesterschap. Het zijn geen op zich zelf staande bakens. Zij krijgen betekenis in de wisselwerking 

tussen het alledaagse leven, waarin ze toegepast worden, en de bron, waaruit ze voortkomen.

Die  bron,  dat  is  het  Goede  Nieuws  dat  God  de  mensen  in  het  Evangelie  verkondigd  heeft. 

Onderdrukking  en onrecht  hebben  niet  het  laatste  woord.  Ieder  mens,  hoe  kwetsbaar  ook,  heeft 

eeuwigheidswaarde. Armoede en vervreemding zullen worden uitgebannen. Iedereen zal naar zijn of 

haar waarde worden geschat. Alles wordt nieuw.

Door het Evangelie wil het CDA zich laten leiden. Het biedt een perspectief, dat het verstand te boven 

gaat. Het is een beeld dat het bewustzijn scherpt voor de misstanden van de huidige situatie. Het laat 

zien dat de resultaten van politieke inzet nooit volmaakt zijn en altijd kritiek en verbetering behoeven. 

Maar het is ook een beeld dat zijn schaduw terug werpt. Het toont dat inzet voor een betere wereld zin 

heeft.
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Deze boodschap richt zich tot alle mensen op alle terreinen van hun leven: het huishouden, de arbeid, 

de omgang met anderen buitenshuis, de deelname aan de politiek. Zij roept op om gerechtigheid te 

zoeken, verantwoordelijkheid waar te maken, solidair te zijn en zich als zorgvuldig rentmeester te 

gedragen.

Centraal  in  het  christen-democratisch  mensbeeld  staat  daarom  de  erkenning  van  de  eigen 

verantwoordelijkheid van de menselijke persoon. Deze verantwoordelijkheid is niet ondergeschikt aan 

een  maatschappelijk  systeem,  maar  vloeit  voort  uit  het  mens-zijn  zelf.  De  christen-democratie 

verwerpt  daarom  elke  totalitaire  benadering  van  de  mens  en  stelt  daartegenover  de  menselijke 

waardigheid en integriteit.

ledere mens is op de eerste plaats een uniek wezen. Iedereen telt - en was altijd al geteld, de naam 

geschreven in de palm van Gods hand. Maar de mens is niet alleen uniek: zij of hij is in dit beeld ook 

gelijkwaardig aan ieder ander mens; gelijkwaardig, fundamenteel gelijk, niet hetzelfde als ieder ander. 

Mensen verschillen in gaven en talenten. Zij komen pas volledig tot hun recht in relatie tot anderen. 

Op die  betrokkenheid  met  elkaar  moeten  mensen worden  aangesproken.  De christen-democratie 

verwerpt een benadering die mensen louter als losstaande individuen beschouwt of in zijn effecten die 

onderlinge betrokkenheid aantast en stelt  daartegenover de publieke erkenning van de menselijke 

verbondenheid.

En tenslotte is de mens vrij, vrij om het goede te doen, maar ook vrij om te falen, en juist vanwege die 

keuzemogelijkheid daarvoor ook aansprakelijk.

De  omstandigheden  scheppen,  waaronder  mensen  en  hun  maatschappelijke  verbanden  hun 

verantwoordelijkheid kunnen onderhouden, dat is de opdracht tot gerechtigheid vanwege de overheid. 

Die  opdracht  kent  verschillende  dimensies,  die  elkaar  aanvullen  en  versterken.  De  eigen 

verantwoordelijkheid  van  burgers  en  hun  onderscheiden  verbanden  moet  door  de  overheid 

gerespecteerd en beschermd worden. De overheid moet de rechtsorde handhaven en meehelpen de 

internationale  rechtsorde  op  te  bouwen.  De  overheid  erkent  dat  de  menselijke  ontplooiing  zich 

ontwikkelt  in  vormen  van  samenleven  en  samenwerken.  Zij  moet  dan  ook  zoveel  mogelijk  een 

elementair  bestaansniveau  garanderen,  waarbinnen  burgers  en  hun  verbanden  hun 

verantwoordelijkheden  kunnen  waarmaken.  Verder  is  het  zaak  dat  de  overheid  verschillende  en 

mogelijk botsende gerechtvaardigde belangen harmoniseert naar de maatstaf van het recht. Daarbij 

moet zij  zo te werk gaan dat burgers en hun maatschappelijke verbanden zoveel mogelijk zelf de 

gevolgen van hun handelen voor de naaste en voor het natuurlijk leefmilieu in hun gedrag betrekken. 

Met andere woorden: hun verantwoordelijkheid moet gestalte krijgen naar de normen van solidariteit 

en  rentmeesterschap.  Door  aldus  waarborgen  te  bieden,  normen  te  stellen  en  aanspraken  te 

honoreren, treedt de overheid op als schild voor de zwakke.

De overheid beschikt over machtsmiddelen. Het is belangrijk dat die macht gespreid is en dat zij over 

het  gebruik  ervan verantwoording  aflegt  aan degenen die  ermee te  maken hebben.  Regering en 
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volksvertegenwoordiging hebben onderscheiden verantwoordelijkheden en dienen die over en weer te 

respecteren. Burgers en hun instellingen moeten de zekerheid hebben van bescherming van politieke 

rechten, vrijheidsrechten en sociale rechten. Dat is het kenmerk van de democratische en sociale 

rechtsstaat. Zo ontstaat een overheid die een goede dienst bewijst aan de samenleving. Het gaat hier 

niet alleen om de landelijke overheid. Op alle niveaus, van gemeente, provincie, rijk, Europese Unie 

én mondiaal, is publieke gerechtigheid de gids op die terreinen waar zich uitdagingen aandienen die 

om overheidsoptreden vragen.

Met gespreide verantwoordelijkheid wil het CDA een inrichting van de samenleving dichterbij brengen 

waarin  mensen  zorg  dragen  voor  elkaar.  Mensen  dienen  elk  met  hun  eigen  gaven,  als 

verantwoordelijk persoon tot hun recht te komen. Verantwoordelijk, niet alleen voor zichzelf, maar ook 

voor  de  medemens  en  voor  de  ontwikkeling  van  de  samenleving  en  het  milieu.  Gespreide 

verantwoordelijkheid  wil  zeggen dat  mensen en hun maatschappelijke  organisaties  zich naar  hun 

bedoeling kunnen ontplooien; dat zij kunnen liefhebben en kinderen opvoeden in het gezin; dat zij 

kunnen meebouwen aan de zaak op het werk; dat zij kennis kunnen bijbrengen en vergaren in eigen 

scholen; dat zij het geloof kunnen vieren in de kerk. Al dergelijke gemeenschappen hebben een eigen 

reden van bestaan.

Dat vraagt van de overheid dat zij de bedoeling van de verschillende verbanden en instellingen in de 

samenleving erkent en de ruimte die zij daarvoor nodig hebben waarborgt. Als andere krachten, zoals 

bureaucratie, winstbejag en technocratisch denken, deze ruimte dreigen te overvleugelen, moet de 

overheid  beschermend  optreden.  Zonder  een  samenleving  die  gekenmerkt  wordt  door  gespreide 

verantwoordelijkheid, kunnen de grote uitdagingen van de komende jaren niet worden opgelost. De 

overheid zal mensen moeten stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.

De  opdracht  tot  solidariteit  geldt  in  de  eerste  plaats  voor  burgers  en  hun  maatschappelijke 

organisaties. Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen 

offers gevraagd worden voor de zwakken. Offers in de vorm van zorg en geld. Solidariteit overstijgt 

grenzen, zowel van de eigen sociale groep als van het eigen land. Zij is er om wille van de ander. De 

overheid  hanteert  het  solidariteitsbeginsel  vanuit  haar  eigen taak:  zij  garandeert  de vloeren in  de 

sociale zekerheid en roept burgers en maatschappelijke organisaties op het hunne daaraan toe te 

voegen.  Solidariteit  moet  georganiseerd  worden,  niet  door  collectieve structuren  die  als  anoniem 

ervaren worden, maar als zaak van sociale menselijke verhoudingen; als een zaak die in gespreide 

verantwoordelijkheid gedragen wordt.

Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die 

omvat niet alleen het natuurlijk milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van 

wetenschap,  techniek,  arbeidsverdeling  of  cultuurvorming.  Rentmeesterschap  duidt  op 

verantwoordelijkheid voor het bewaren van het milieu en van al haar bewoners: mensen, planten en 
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dieren. De natuur is gegeven om ervan te genieten, van haar vruchten te leven, maar ook om deze 

mogelijkheden in tact te laten en te bewaren voor volgende generaties.

De overheid deelt in de opdracht tot rentmeesterschap. Zij moet ervoor zorgen dat de vruchten van de 

natuur  ten  goede komen aan allen.  De overheid  moet  bevorderen dat  mensen zich in  gespreide 

verantwoordelijkheid  als  goed  rentmeester  gedragen.  Maar  ook  voor  de  overheid  slaat  het 

rentmeesterschap op meer dan alleen de omgang met de natuur.

Zij zal haar eigen financiën op orde moeten hebben. In het onderwijsbeleid betekent het dat jonge 

mensen kansen krijgen hun gaven te ontwikkelen. In het emancipatiebeleid leidt het ertoe dat mannen 

en vrouwen beiden zich binnens- én buitenshuis kunnen inzetten. In de gezondheidszorg nodigt het uit 

tot verantwoord omgaan met de eigen gezondheid en met medische technieken.

Appèl

Mensen zijn samen onderweg. Daarbij zijn gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit 

en rentmeesterschap  voor  het  CDA bakens.  Maar  dit  mogen geen  vage idealen  blijven.  Mensen 

hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Zij moeten daar ook individueel op aan spreekbaar zijn. De 

mens is geroepen om antwoord te geven op de oproep van zijn Schepper.

De sociale rechtsstaat, die het CDA voor ogen staat, kan het niet stellen zonder een draagvlak in de 

samenleving. Hij heeft concrete bijdragen nodig van mannen en vrouwen op het terrein van het milieu, 

de zorg voor de zwakkeren, dichtbij en veraf.

In de samenleving waar het CDA naar streeft is voldoende ruimte om verantwoordelijkheden op het 

gebied van onder andere onderwijs, zorgverlening en welzijn naar eigen inzicht en vrij van overmatige 

overheidsbemoeienis op te pakken. Anderzijds moet de samenleving zo ingericht zijn dat burgers en 

instellingen zoveel mogelijk zelf met de gevolgen van hun beslissingen worden geconfronteerd. Voor 

vrijblijvendheid is geen plaats. Daarom wijst het CDA een samenle-

ving af, waarin burgers gestimuleerd worden om toe te geven aan consumentisme. Evenmin wil het 

een maatschappij waarin de overheid burgers hun verantwoordelijkheden ontneemt.

Juist  nu  de  moderne  tijd  zoveel  mogelijkheden  biedt  om met  economische  middelen  belangrijke 

problemen op te lossen, is een maatschappelijk draagvlak voor een daarop gericht beleid onmisbaar.

Wat  dat  meer  concreet  betekent  voor  het  antwoord  op  de  politieke  uitdagingen  in  de  komende 

decennia is in dit Program van Uitgangspunten aangegeven. Daarmee wordt de politieke overtuiging 

van het CDA weergegeven. Het CDA richt zich op het terrein van de politiek. Daar dient de overheid 

de  voorwaarden  te  scheppen,  zodat  mensen  en  hun  maatschappelijke  organisaties  hun 

verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Of zij dat ook zelf echt zullen doen, dat moet de overheid 

hun  niet  opleggen.  Maar  het  CDA als  politieke  beweging  doet  een  appèl  op  mensen  en  hun 

organisaties om zich door solidariteit en rentmeesterschap te laten leiden.
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In de dialoog met de Bijbel komt de politieke overtuiging van het CDA tot stand. Iedereen die zich door 

die politieke overtuiging aangesproken voelt, is welkom en is er vervolgens op aanspreekbaar. De 

politieke  overtuiging  groeit  en  ontwikkelt  zich  verder  in  de  wisselwerking  tussen  de  heersende 

omstandigheden  en  de  bron  waaruit  ze  voortkomt.  Zij  ligt  niet  voor  altijd  vast,  maar  is  telkens 

toegespitst op de vragen van de tijd. Voor die ontwikkeling van zijn politieke overtuiging is het CDA 

natuurlijk zelf verantwoordelijk. Maar ook anderen laten zich leiden door de Bijbel en zoeken naar de 

betekenis ervan voor hun terrein. Het CDA wil ook van hen leren. Daarom hecht het CDA wezenlijke 

betekenis aan de uitspraken en het handelen van christelijke kerken en stelt het CDA zich open voor 

opvattingen  van  andere  maatschappelijke  groeperingen  en  christen-democratische  partijen  en 

bewegingen in andere landen.

Met deze politieke overtuiging richt het CDA zich tot de gehele bevolking, zonder onderscheid. Het 

CDA is een volkspartij, die vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving tot zijn aanhang 

mag rekenen. Het is niet de behartiger van de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale 

klasse of godsdienst.
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Bijlage II: SP beginselen

Heel de mens

Kernvisie, taken en doelen van de SP

Ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de drang tot overleven. We zijn allemaal individuen 

met een eigen verantwoordelijkheid en we willen allemaal graag in volle vrijheid ons leven inrichten. 

Maar daarnaast is het ook zo dat geen van ons alleen kan overleven, laat staan zinvol leven. We 

hebben elkaar  voortdurend  nodig,  we  zijn  ook sociale  wezens.  Onze ontwikkeling is  bovenal  het 

product  van  de  samenwerking  van  mensen  met  andere  mensen.

Op basis van die vaststelling formuleren wij als Socialistische Partij  onze kernvisie, onze taken en 

onze alternatieven voor de toekomst. 

De kern van het socialisme

Als  Socialistische  Partij  laten  we  ons  in  ons  denken  en  doen  steeds  leiden  door  drie  centrale 

begrippen:  menselijke  waardigheid,  de  gelijkwaardigheid  van  mensen  en  de  solidariteit  tussen 

mensen.  Het  zijn  de waarden die  in  de geschiedenis  van vele eeuwen uitgekristalliseerd  zijn  als 

wezenlijk en onmisbaar voor menselijke beschaving en vooruitgang. Ook in de toekomst zullen deze 

waarden onmisbaar en fundamenteel zijn voor iedere samenleving die zich beschaafd wil (blijven) 

noemen  en  verder  wil  ontwikkelen.  Door  middel  van  een  rationele  en  concrete  analyse  van  het 

kapitalisme en de effecten ervan op mens en maatschappij zijn wij in staat onze strijd voor een betere 

wereld effectief te maken. Onze morele verontwaardiging over alle gemiste kansen voor zo'n betere 

wereld levert ons de betrokkenheid, de energie en de strijdwil. Onze rationele analyse geeft ons het 

inzicht,  de  richting  van onze alternatieven,  de  strategie  en  de  tactiek  in  de  strijd.  De  menselijke 

waardigheid, de gelijkwaardigheid en de solidariteit vormen samen met onze rationele analyse van de 

wereld de kern van het  socialisme. Zij  samen vormen de meetlat  waarmee wij  ontwikkelingen en 

alternatieven beoordelen. Wat positief uitvalt langs deze meetlat, zullen we bevorderen, wat negatief 

uitvalt  zullen we proberen te voorkomen of  te  bestrijden.  Daarmee is ons algemeen uitgangspunt 

hanteerbaar in de dagelijkse politieke praktijk en bestaat er controleerbare samenhang tussen onze 

algemene visie en onze specifieke opvattingen en voorstellen. 

Menselijke waardigheid

Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het 

recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor 

iedereen, en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect 

voor  alles  wat  leeft  zijn  persoonlijke  geluk  na  te  streven.  Daarbij  is  ieder  mens  uiteindelijk  zelf 

verantwoordelijk voor zijn eigen denken en doen. 
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Gelijkwaardigheid

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 

De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de 

aanwezigheid van brede tolerantie  in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van 

discriminatie en achterstelling. 

Solidariteit

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De 

mogelijkheden van de een zijn immers altijd  anders dan die  van een ander.  Daarom moeten we 

voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor 

elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig 

leven. 

De hoofdtaken van de Socialistische Partij

We kiezen principieel voor menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit 

tussen mensen. Daarom verzetten we ons tegen een maatschappij die wereldwijd gedomineerd wordt 

door een mentaliteit van 'ieder voor zich' waarin het recht van de sterkste het wint van het principe van 

gelijke  kansen  voor  iedereen.  We zetten  ons  in  om  de  klemmende  overheersing  van  de  factor 

'kapitaal' in de samenleving te doorbreken. We weigeren de inrichting van de samenleving over te 

laten  aan  het  vrije  spel  der  maatschappelijke  krachten.  We accepteren  niet  dat  de  economische 

wetten van het kapitalisme de marges bepalen waarbinnen de politiek mag opereren. Daarom zullen 

we strijd voeren om de huidige neoliberale trend te doorbreken. Dat betekent zowel inzet binnen, als 

activiteiten buiten het parlement om de vertegenwoordiging van, en het contact met de mensen te 

bevorderen. 

Dit zijn daarom de hoofdtaken van de Socialistische Partij:     

Het formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde; 

Het aandragen van en strijd voeren voor het verwerkelijken van alternatieven voor de korte en 

langere termijn; 

Het gesprek en de samenwerking aangaan met iedereen die wil en durft te denken over een 

betere wereld.
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Bijlage III: VVD beginselen

De liberale beginselen

De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit  het liberalisme. Op basis van het Liberaal 

Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we 

verkiezingsprogramma's op, op landelijk, lokaal en Europees niveau. 

Vrijheid,  verantwoordelijkheid,  verdraagzaamheid,  sociale rechtvaardigheid  en de gelijkwaardigheid 

van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de 

Beginselverklaring. 

U vindt op deze pagina een korte uitleg van de waarden:

Vrijheid

Verantwoordelijkheid

Verdraagzaamheid

Sociale rechtvaardigheid

Gelijkwaardigheid 

 

Vrijheid 

Vrijheid  van  de  mens  is  onmisbaar  voor  ontplooiing.  We  bedoelen  dan  vrijheid  op  geestelijk, 

staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie.

De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van 

de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de belangen 

van toekomstige generaties.  

Verantwoordelijkheid 

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een 

mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten 

we  helpen.  Maar  daardoor  mag  besef  voor  verantwoordelijkheid  niet  verdwijnen.  Individuele 

verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid 

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. 

Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de overheid ingrijpen.

Ook  is  verdraagzaamheid  tussen  verschillende  groepen  noodzakelijk.  De  VVD  verwerpt  de 

klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband 

kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen beperking. 

Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van iedereen te verzekeren.
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De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de overheid zo groot 

mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen.  

Sociale rechtvaardigheid 

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke kansen voor 

iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. 

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een 

liberaal  verlangen.  De VVD wil  ongelijkheid  zoveel  mogelijk  opheffen.  Het  waren de liberalen  die 

begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid 

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op 

vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. 

Deze  rechten  zijn  ongeacht  geestelijke  overtuiging,  huidskleur,  nationaliteit,  seksuele  geaardheid, 

geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.

Beginselverklaring van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

ARTIKEL 1

De grondslag van de VVD

De  volkspartij  voor  Vrijheid  en  Democratie  staat  als  liberale  partij  open  voor  een  ieder  die  de 

overtuiging heeft, dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 

de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten behoren te zijn van elke samenleving.

De beginselen die uit deze overtuiging voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag van haar politiek.

ARTIKEL 2

De mens

Elk mens is een unieke persoonlijkheid, die daarom de mogelijkheid moet hebben zich met besef van 

zijn  verantwoordelijkheid  voor  anderen,  de  gemeenschap  en  de  omgeving  waarin  hij  leeft,  te 

ontplooien naar eigen aard, aanleg en levensovertuiging.

Aangezien hij  leeft  in  een gemeenschap van gelijkwaardige medeburgers,  moet  hij  de bereidheid 

hebben anderen te nemen zoals zij zijn en waar mogelijk met hen samen te werken ten behoeve van 

de samenleving.

ARTIKEL 3

De samenleving

Een  veelvormige  samenleving,  die  bovenal  gekenmerkt  behoort  te  zijn  door  naastenliefde  en 

erkenning van de menselijke waardigheid, biedt de beste voorwaarden voor de verwezenlijking van dit 

liberale mensbeeld.
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ARTIKEL 4

De vrijheid

Een zo groot mogelijke vrijheid van de mens,  zowel in geestelijk  en staatskundig als in materieel 

opzicht, is een onmisbare voorwaarde voor zijn ontplooiing. Deze vrijheid komt ieder mens toe zonder 

enige vorm van discriminatie. Bij het gebruiken van die vrijheid moet de mens zich verantwoordelijk 

weten voor zijn medemensen, die evenzeer recht hebben op een zo groot mogelijke vrijheid. Tevens 

moet hij rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

ARTIKEL 5

De rechten van de mens

De mens is geestelijk vrij als hij in woord, geschrift en gedrag uiting kan geven aan zijn gevoelens en 

opvattingen, zich naar eigen verkiezing kan bewegen en met anderen van gedachten kan wisselen. Hij 

dient daarbij de rechten en gevoelens van anderen te respecteren. Hij heeft recht op eerbiediging van 

zijn persoonlijke levenssfeer.

De staatkundige vrijheid van de mens kan slechts verzekerd zijn in een bestel waarin het gezag van 

de uitvoerende machten is gegrondvest op het vertrouwen van vertegenwoordigende lichamen, op 

democratische wijze gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging.

Voor verwezenlijking van de vrijheid in materieel opzicht is een maatschappij vereist waarin een ieder 

uit overwegingen van sociale rechtvaardigheid bereid is offers te brengen ten behoeve van hen, die 

deze vrijheid nog niet deelachtig zijn.

Bij  het  streven naar de verwezenlijking van deze vrijheid behoort  richtsnoer  te zijn de Universele 

Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens,  die  op  10  december  1948  door  de  derde  Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen.

ARTIKEL 6

Ontplooiing door onderwijs

Alle  mensen  behoren  gelijkwaardige  mogelijkheden  tot  ontplooiing  te  krijgen.  Gelijke  rechten  op 

onderwijs van hoge kwaliteit  in elke levensfase zijn daartoe onmisbaar.  Er dient  voor ieder mens 

onderwijs te zijn, dat inspireert tot het verwerven van bij zijn eigen aard en aanleg passende kennis en 

vaardigheden. Het onderwijs dient daarom gericht te zijn op ontplooiing van de persoonlijkheid en de 

ontwikkeling  van burgerzin;  het  moet  de  voorwaarden scheppen om als  volwaardig  burger  in  de 

gemeenschap te kunnen functioneren.

De  overheid  waarborgt  de  vrijheid  van  onderwijs  en  de  gelijkstelling  van  openbaar  en  bijzonder 

onderwijs. De instandhouding en verdere ontwikkeling van inrichtingen van openbaar en daarmee 

gelijk  te  stellen  algemeen  bijzonder  onderwijs,  waarin  de  veelvormigheid  van  de  Nederlandse 

samenleving het beste weerspiegeld wordt, heeft grote betekenis.

ARTIKEL 7

De sociale markteconomie

58



Ideale beelden 

De vrijheid van de mens komt het best tot uiting in een sociale markteconomie, gegrond op vrije, 

gedecentraliseerde ondernemingsgewijze produktie en onderlinge mededinging, zowel in de produktie 

als op de arbeidsmarkt.

ARTIKEL 8

De plaats van de arbeid

De mens die daartoe geestelijk en lichamelijk instaat is, dient zich in beginsel zijn vrijheid in materieel 

opzicht te verwerven door het verrichten van arbeid tegen beloning, hetzij als zelfstandige, hetzij in 

loondienst. Het deelnemen aan het arbeidsproces is geen doel op zichzelf, maar een onvervangbaar 

middel  om  verschillende  doeleinden  te  verwezenlijken.  Verschillen  in  beloning  zijn  slechts 

gerechtvaardigd als zij voortvloeien uit verschillen in inspanning en verantwoordelijkheid, uit de aard 

van de werkzaamheden, de wijze waarop deze worden verricht en uit het maatschappelijk nut van de 

arbeid. Uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid behoort te worden bevorderd dat een ieder die 

kan werken, die gelegenheid krijgt menswaardige en zinvolle arbeid te verrichten, die zo dicht mogelijk 

aansluit bij zijn wensen alsmede zijn verworven kennis en vaardigheden.

Ook voor hen aan wie die gelegenheid niet kan worden geboden, en voor hen die geen betaalde 

arbeid  (meer)  kunnen  verrichten,  alsmede  voor  hen  die  vrije  maatschappelijke  diensten  willen 

verlenen, dient een menswaardig bestaan te zijn verzekerd, evenals voor hen die pensioengerechtigd 

zijn.

ARTIKEL 9

De democratische rechtsstaat

Het  handhaven  van  de  rechtsstaat  en  van  een  democratisch  staatsbestel  vormt  een  onmisbare 

voorwaarde voor de vrijheidsbeleving van de burgers. Alleen in een rechtsstaat immers hebben alle 

burgers gelijke rechten en worden hun grondrechten gewaarborgd, terwijl zij verzekerd zijn van een 

onafhankelijke  rechtsbedeling,  ook  ten  opzichte  van  de  overheid.  Het  behoort  tot  de  wezenlijke 

kenmerken van een democratie,  dat  iedere stemgerechtigde burger invloed kan uitoefenen op de 

samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen; de leden van die lichamen oefenen hun taak 

evenwel uit in onafhankelijkheid van die burgers.

In een ware democratie worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen; daarbij wordt 

rekening gehouden met  de opvattingen van minderheden.  Beleidsvoorbereiding en besluitvorming 

worden gekenmerkt  door  een  geest  van  openheid,  waarbij  de  burgers  tijdig  zo  volledig  mogelijk 

worden geïnformeerd en zij voor wie het te nemen besluit gevolgen heeft, de gelegenheid krijgen tot 

inspraak. Achteraf dient democratische verantwoording te worden afgelegd over de gronden die tot het 

besluit hebben geleid.

Een ware democratie kenmerkt zich voorts door een zo ver mogelijk doorgevoerde decentralisatie, 

opdat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers staat.

ARTIKEL 10

59



Ideale beelden 

De constitutionele monarchie in Nederland

Hoewel  de  parlementaire  democratie  naar  liberale  opvattingen  ook  in  andere  staatsvormen  kan 

functioneren, is voor Nederland de constitutionele monarchie onder het Koningshuis van Oranje, zoals 

deze zich in onze geschiedenis heeft ontwikkeld, de meest aangewezen staatsvorm.

ARTIKEL 11

De taak van de overheid

Het is de plicht van de overheid er voor te zorgen dat een ieder een zo groot mogelijke vrijheid geniet. 

Taken die in de samenleving als belangrijk worden onderkend en die niet  of  niet  zelfstandig door 

individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoort de overheid te stimuleren dan wel op zich te 

nemen.

Aldus zijn de taken van de overheid als beschermend en dienend orgaan van de individuele mens, 

gemeenschap en samenleving bepaald en begrensd.

ARTIKEL 12

De internationale rechtsorde

Het streven naar een internationale rechtsorde, waarin de rechten van de mens worden geëerbiedigd, 

is  van  doorslaggevende  betekenis  voor  vrede  in  vrijheid  en  moet  worden  bevorderd  door 

bondgenootschappelijke  samenwerking  tussen  landen  die  dezelfde  doeleinden  beogen,  en  door 

deelneming in het werk van internationale organisaties.

Liberalen  inde  gehele  wereld  werken daarbij  zoveel  mogelijk  samen  ter  verwezenlijking  van  hun 

beginselen.

Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van vrijheid, in de eerste plaats in materieel 

opzicht,  heeft  op  langere  termijn  ten  doel  de  zelfstandige  kracht  van  de  mensen  in  de 

ontwikkelingslanden te versterken en geeft blijk van de liberale geest van broederschap.

Vastgesteld door de algemene vergadering te Nijmegen (55e), Rotterdam (56e) en Enschede (57e) op 

respectievelijk 30 en 31 mei, 29 en 30 augustus en 5 en 6 september 1980. De algemene vergadering  

te Venlo (98e) op 23 en 24 mei 1997 heeft de beginselverklaring herbevestigd
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