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Inleiding
Hoewel je het op het eerste gezicht misschien niet zou zeggen, zijn tijd en ruimte nauw met elkaar
verbonden. Dit lijkt een abstracte notie te zijn, maar zelfs in het dagelijks taalgebruik zijn tijd en
ruimte onafscheidelijk. ‘In de komende vakantie gaan we naar Spanje.’, ‘de tijd vliegt voorbij’ of ‘het
verleden achter je laten’ zijn verschillende voorbeelden van zinnen waarin temporele relaties worden
uitgedrukt met behulp van ruimtelijke termen (termen van ruimtelijke verplaatsing).
Verschillende auteurs stellen dat de relatie tussen tijd en ruimte asymmetrisch is (Lakoff en Johnson,
1980, Núñez 2006), wat betekent dat temporele relaties wel worden uitgedrukt met behulp van
ruimtelijke begrippen, maar dat dit andersom niet geldt. Hier is echter wel een uitzondering op te
bedenken: afstanden in het heelal bijvoorbeeld worden uitgedrukt in lichtjaren. Hier wordt tijd dus
juist wel gebruikt om afstand aan te geven. Onder anderen Clark(1980) en Lakoff en Johnson (1980)
hebben ruim dertig jaar geleden op een structurele manier gekeken naar de relatie tussen tijd en
ruimte en hebben vastgesteld dat temporele relaties metaforisch worden uitgedrukt met behulp van
het domein ruimte. Over deze ‘TIJD IS RUIMTE’ metafoor, zoals Lakoff en Johnson het noemen, gaat
deze scriptie.
Hoe wij abstracte concepten zoals liefde, rechtvaardigheid of tijd uitdrukken heeft al menig
wetenschapper beziggehouden. Lakoff en Johnson (1980) hebben een heel boek gewijd aan een
theorie die stelt dat we abstracte concepten uitdrukken in termen uit meer concrete domeinen. Zij
noemen dit conceptuele metaforen. Zij stellen dat het menselijke conceptuele systeem is
gestructureerd langs een kleine set fundamentele ervaringsgebaseerde concepten. Alle andere
concepten, die niet direct te herleiden zijn uit fysieke ervaring, zouden metaforische zijn. Zo
gebruiken we de conceptuele metafoor ARGUMENT IS WAR voor het abstracte concept ARGUMENT,
waarbij we een standpunt kunnen verdedigen, het andere kunnen aanvallen, en een discussie
kunnen winnen of verliezen. Het spreken in deze conceptuele metafoor is ook meteen de meest voor
de handliggende manier om over het concept te spreken. Het zit zelfs zodanig ingeworteld in onze
conventies dat we er vaak niet eens van bewust zijn dat we eigenlijk spreken in metaforen. (Lakoff en
Johnson 1980) Volgens Lakoff en Johnson gebruiken we voor elk abstract concept een concept uit
een concreter domein, dit geldt dus niet alleen voor de ARGUMENT IS WAR metafoor, maar ook voor
HAPPY IS UP, SAD IS DOWN
CREATION IS BIRTH

(I’m feeling down), THE MIND IS A BRITTLE OBJECT (her ego is very fragile) en

(our nation was born out of a desire for freedom). Ook voor het domein TIJD zijn een

aantal van deze conceptuele metaforen te vinden. Voorbeelden van deze metaforen over tijd zijn
bijvoorbeeld TIME IS MONEY en TIME IS A LIMITED RESOURCE die respectievelijk terug te zien zijn in
uitspraken als ‘je verspilt mijn tijd’ en ‘mijn tijd is op’. Een andere metafoor die we gebruiken om tijd
mee uit te drukken, de metafoor die in de rest van deze scriptie centraal staat, is de metafoor TIME IS
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A MOVING OBJECT.

Lakoff en Johnson constateerden dat het echter niet altijd de tijd is die metaforisch

beweegt, maar dat wij onszelf ook metaforische kunnen voortbewegen over een statische tijdslijn. Zij
verdeelden en specificeerden de TIME IS A MOVING OBJECT metafoor daarom in twee submetaforen:
TIME PASSES US en TIME IS STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT .

In de eerstgenoemde submetafoor is het

de tijd die beweegt, terwijl de tijd in de tweede submetafoor stilstaat en wij zelf bewegen. Deze
submetaforen worden respectievelijk duidelijk in de volgende twee zinnen: ‘de vakantie is voorbij
gevlogen’ en ‘wij naderen het einde van het jaar’.
Naar de TIME IS SPACE metafoor is veel onderzoek gedaan en er zijn een aantal theorieën over
ontwikkeld die betrekking hebben op hoe wij temporele relaties interpreteren. Binnen deze
theorieën wordt met name gezocht naar een verklaring voor de verschillende manieren waarop wij
een ´voorkant´ en een ´achterkant´ toekennen aan een reeks gebeurtenissen en hoe het komt dat
het woord ´vooruit´ ambigu is binnen zo´n reeks. Boroditsky heeft in het laatste decennium
verschillende onderzoeken gedaan naar deze TIJD IS RUIMTE metafoor (Boroditsky, 2000; Boroditsky,
Gentner, Imai, 2002; Boroditsky, Ramscar, 2006). Voordat ik inga op haar experimenten en
theorieën, volgt eerst een uitleg over de Moving-Time-/Moving-Ego-metaforentheorie van Clark
(1980) die noodzakelijk is om de door Boroditsky uitgevoerde onderzoeken te kunnen begrijpen. Na
behandeling van Boroditsky’s onderzoeken, die aantonen dat ruimtelijke primes van invloed kunnen
zijn op de keuze voor de Moving-Time-metafoor of de Moving-Ego-metafoor, zal ik ingaan op twee
onderzoeken die een uitbreiding bieden op de Moving-Time/Moving-Ego theorie: een theorie over
de drie ruimtelijke frames of references gespecificeerd voor tijd (Kranjec, 2006) en de Time and Ego
Reference Point- theorie van (Núñez, 2006). Na deze theorieën volgt een korte bespreking van het
onderzoek van De Vet (2010), waarin zij met linguïstische primes ondersteuning zoekt voor de
Moving-Time-/Moving-Ego-theorie en aantoont dat ook deze linguïstische primes de keuze voor een
van de temporele interpretatiemodellen kunnen beïnvloeden. Vervolgens worden twee processen
besproken die het aannemelijk maken dat bepaalde ruimtelijke begrippen binnen het domein ‘tijd’
aan ruimtelijke betekenis hebben verloren: grammaticalisatie en conventionalisering. Al deze
onderzoeken en theorieën zijn de aanleiding tot het tweede, experimentele deel van deze scriptie.
Zoals uit de theorieën over grammaticalisatie en conventionaliteit van metaforen zal blijken, kan
worden aangenomen dat temporele uitdrukkingen met komende en aanstaande aan ruimtelijke
betekenis hebben verloren. Met een (exploratief) experimenteel onderzoek probeer ik in deze
scriptie een antwoord de vinden op de vraag of een conventionele of gegrammaticaliseerde
metafoor, een metafoor die ruimtelijke betekenis heeft verloren, een minder sterk effect heeft op de
keuze voor een bepaald temporeel interpretatiemodel dan een innovatieve metafoor die nog wel
duidelijk ruimtelijke betekenis draagt.
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1. Moving-Time-metafoor en Moving-Ego-metafoor
1.1 Clark en Boroditsky
Clark (1980) schrijft dat we tijd kunnen zien als ‘een snelweg die bestaat uit een opeenvolging van
verschillende gebeurtenissen’. Wij kunnen ons op twee plaatsen bevinden ten opzichte van die
snelweg: Enerzijds kunnen wij op die snelweg stilstaan, waarbij de tijd van voor naar achter langs ons
heen beweegt, wat in feite overeenkomt met de TIME PASSES US metafoor van Lakoff en Johnson. Clark
noemt deze interpretatie de Moving-Time-metafoor. Anderzijds kunnen wij ook juist diegenen zijn
die bewegen over de snelweg, met de toekomst voor ons en het verleden achter ons; de MovingEgo-metafoor (vergelijkbaar met Lakoff en Johnsons’ TIME IS STATIONARY AND WE MOVE THROUGH IT
metafoor).
In de Moving-Time-metafoor, waarbij de tijd van voor naar achter langs ons heen gaat, zijn
toekomstige gebeurtenissen komende gebeurtenissen en zijn gebeurtenissen uit het verleden al
voorbij en langs ons heen gegaan. In deze voorbeelden is het duidelijk dat het de tijd is die beweegt
en dat wij, de toeschouwer of het ‘ego’, stilstaan. In deze metafoor worden een voor- en een
achterkant toegekend aan een gebeurtenis. Als tijd wordt gezien als bewegend van de toekomst naar
het verleden, dan is de voorkant van een gebeurtenis de kant die als eerste aan zal breken en de
achterkant de kant die later zal volgen. ‘Jan kwam voor middernacht binnen’, heeft de betekenis dat
Jan binnen kwam eerder dan twaalf uur ’s nachts. Voor het Engels geldt deze systematiek nog
duidelijker: ahead of noon en before noon betekenen beide ‘eerder dan 12 uur’. Zoals hier onder zal
blijken werkt de Moving-Time-metafoor net andersom.
In de Moving-Time-metafoor is het het ego of de toeschouwer, die zich voortbeweegt langs een
reeks gebeurtenissen. Woorden als voor, achter, ahead of, behind, back en front verwijzen in deze
metafoor dan ook naar de voor- en de achterkant van het ego (en dus niet die van de gebeurtenis). Ik
heb het achter me gelaten, we komen in de problemen, trouble lies ahead en John will be here from
Monday on laten duidelijk zien dat er hier geredeneerd wordt vanuit het perspectief van de
toeschouwer, met diens voorkant in de richting van de toekomst.
Boroditsky heeft het afgelopen decennium verschillende onderzoeken en experimenten uitgevoerd
ten aanzien van de twee bovengenoemde metaforen. Volgens haar berust de manier waarop wij tijd
begrijpen op onze kennis en ervaringen uit het ruimtelijke domein. Onze representaties van tijd zijn
in zo’n mate afhankelijk van ruimte, dat wanneer wij bezig zijn met dagelijkse ruimtelijke activiteiten
(in een rij staan voor de kassa, van huis naar je werk reizen), we onbewust op een andere manier
over tijd gaan denken. Zij ontdekte dat wanneer wij in neutrale omstandigheden de volgende zin te
horen krijgen: ‘Next Wednesday’s meeting has been moved forward two days. On what day is the
appointment now that it has been rescheduled?’ er een ongeveer gelijke verdeling optreedt tussen
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mensen die ‘maandag’ als antwoord geven en mensen die ‘vrijdag’ als antwoord geven. Geen van
deze twee antwoorden is goed of fout. Maar waar komt de ambiguïteit in deze zin precies vandaan?
In bovenstaande zin zit de ambiguïteit in het woord ‘forward’, vooruit. Bekeken vanuit de
verschillende metaforen kan vooruit twee dingen betekenen. Interpreteer je de zin vanuit de
Moving-Time-metafoor, dan betekent dit dat ‘maandag’ het goede antwoord op de vraag is. De tijd
stroomt op het ego af, richting het verleden. Vooruit betekent dus ook hier in de richting van eerdere
gebeurtenissen en stuurt dus aan op ‘maandag’ (figuur 1). Aan de andere kant kan de zin
geïnterpreteerd worden vanuit het Moving-Ego-metafoor. Hierbij beweegt het ego door de tijd heen
in de richting van de toekomst. Voorwaartse beweging is dus beweging naar latere gebeurtenissen,
wat leidt tot het antwoord ‘vrijdag’ (figuur 2).

Figuur 1, Moving Time metafoor (Kranjec, 2006)

Figuur 2, Moving Ego metafoor (Kranjec, 2006)

Boroditsky toont in haar artikel ‘The Roles of Body and Mind in Abstract Thought’ (2002) aan dat
ruimtelijke, fysieke primes van invloed zijn op manier waarop wij tijd interpreteren. Deze primes
oefenden een onbewuste invloed uit op onze keuze tussen de Moving-Ego- en de Moving-Timemetafoor. Proefpersonen die moesten tekenen hoe ze een stoel aan een touw naar zich toe moesten
trekken voordat zij de testzin te horen kregen, bleken juist vaker ‘maandag’ te antwoorden. Terwijl
proefpersonen die moesten tekenen hoe ze zichzelf op een stoel vooruit naar punt X zouden
bewegen, juist vaker ‘vrijdag’ te antwoorden.
(figuur 3) Voorwaartse beweging in de richting
van het ego primede in het eerste geval dus de
Moving-Time-metafoor. In het tweede geval
primede voorwaartse beweging van het ego zelf
de Moving-Ego-metafoor.

Figuur 1, Ego Moving en Time Moving primes (Boroditsky,
2002)
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Wanneer proefpersonen in een lunchrij voor de kassa stonden en daar op verschillende plekken in de
rij de testzin werd voorgelegd, gaven mensen vaker ‘vrijdag’ als antwoord naarmate ze verder in de
rij gevorderd waren. Persoonlijke voorwaartse beweging bleek dus een prime voor de Moving-Egometafoor te zijn. Deelnemers die op het vliegveld weer dezelfde vraag kregen voorgelegd, gaven in
71% van de gevallen ‘vrijdag’ als antwoord als zij zelf net waren ingevlogen. Ook hier is fysieke,
ruimtelijke beweging dus een prime gebleken voor de Moving-Ego-metafoor. (De gedachte aan)
ruimtelijke verplaatsing beïnvloedt dus de manier waarop mensen tijd interpreteren.

1.2 Kranjec
Een tweede theorie over de interpretatie van temporele relaties heeft te maken met frames of
reference. Voor het domein ruimte zijn deze frames al langer bekend en hebben daar het doel om
onderscheid aan te brengen tussen verschillende coördinatiesystemen die gebruikt worden bij het
denken en praten over ruimte. (Levinson, 2006 ) Kranjec heeft deze frames uitgebreid tot het domein
TIJD.

Om deze te kunnen begrijpen zal ik hieronder eerst een overzicht geven van de ruimtelijke

frames of reference en daarna volgt een overzicht van temporele frames of reference.
Een frame of reference binnen de taalwetenschap is een coördinatiestelsel dat wordt gebruikt om de
locatie van een object aan te geven, ten opzichte van een ander object of de omgeving. Er zijn drie
verschillende frames, die zich van elkaar onderscheiden in wat als referentiepunt wordt genomen:
een intrinsiek frame, een deiktisch of relatief frame en een absoluut of extrinsiek frame. Deze
worden hier onder één voor één kort verklaard.
Intrinsiek frame of reference: dit frame komt voor in bijna alle talen van de wereld en wordt door
kinderen vaak als eerste verworven (Levinson, 2006) Bij een intrinsiek frame of reference wordt de
locatie van het ene object (de figure) bepaald door intrinsieke kenmerken van een tweede object (de
ground). In de zin ‘de kat zit voor het huis’ wordt de locatie van de kat bepaald aan de hand van een
intrinsieke eigenschap van het huis, namelijk diens voorkant. Ongeacht waar de spreker zich bevindt
of in welke richting het huis is gebouwd; de voorkant is altijd hetzelfde, namelijk de kant waar de
voordeur zit. Intrinsieke kenmerken zijn dus kenmerken die min of meer eigen zijn aan het object
(ook al hebben wij deze kenmerken er wel ooit zelf aan toegekend.) De intrinsieke voorkant van de tv
is de kant waar het beeldscherm zit, de voorkant van een piano is de kant waar de toetsen zitten en
de voorkant van een mens is de kant waar het gezicht zich bevindt. In gevallen waarbij een voorwerp
geen inherente voorkant heeft, zoals bij een kubus, wordt deze bepaald aan de hand van de
bewegingsrichting; wanneer een kubus een berg af glijdt, wordt de kant die als eerste beneden is
normaal gesproken de voorkant genoemd.
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Absoluut/extrinsiek frame of reference: het absolute frame of reference wordt lang niet in alle talen
dagelijks

gebruikt.

Dit

frame

maakt

gebruikt

van

vaststaande

kenmerken,

vaak

geologische/geografische kenmerken die in veel gevallen cultureel of sociaal bepaald zijn (Bender,
2005). Voorbeelden van zulke gefixeerde referentiepunten zijn windrichtingen, (het dorp ligt ten
oosten van de boom), stroomrichting van een rivier (het dorp ligt stroomopwaarts), of
landinwaarts/zeewaarts (het dorp ligt landinwaarts). Deze kenmerken zijn onafhankelijk van
intrinsieke eigenschappen van objecten of van het perspectief van de spreker. Het kunnen gebruiken
van het absolute frame of reference vereist specifieke cognitieve vaardigheden, die de gebruiker in
staat stellen om in elke situatie een soort innerlijk kompas te hanteren. Ook in het donker of in een
huis zonder ramen moet je feilloos weten waar het noorden ligt of welke kant de rivier op stroomt.

Relatief/deiktische frame of reference: dit frame is, naast het intrinsieke frame, een frame dat veel
gebruikt wordt in het Nederlands en het Engels (en in veel andere westerse talen). Bij dit frame
worden kenmerken van het lichaam, de lichaamsassen, van de spreker gebruikt om de locatie van
het figure aan te geven. Het menselijk lichaam kan worden ingedeeld in drie vlakken, gesplitst door
lichaamsassen: een voor- en achterkant, een linker- en een rechterzijde en een boven- en een
onderkant. In dit frame of reference wordt de locatie bepaald relatief aan de assen van een persoon.
Afhankelijk van waar de spreker zich bevindt ten opzichte van een object, zal de omschrijving van de
locatie van dat object dus variëren (in tegenstelling tot de andere twee frames, waarbij de locatie
van de spreker niet uitmaakt).
Onderstaande afbeeldingen (figuur 4-6) illustreren respectievelijk het intrinsieke, het extrinsieke en
het relatieve frame of reference.

Figuur 4, Intrinsiek Frame of
Reference. De bal ligt voor de
stoel (Kranjec, 2006)

Figuur 5, Extrinsiek Frame of
Reference, de bal ligt ten zuiden
van de stoel (Kranjec, 2006)

Figuur 6, Relatief Frame of
Reference, de bal ligt rechts van de
stoel (Kranjec, 2006)

Talen maken in principe in het dagelijks taalgebruik meestal gebruik van één of twee van deze
frames. Sprekers van het Nederlands hanteren vooral het relatieve en het intrinsieke frame of
reference en gebruiken het absolute frame of reference eigenlijk bijna uitsluitend in de topografie.
Sprekers van het Tzeltil en het Warrwa kennen echter uitdrukkingen als ‘de man staat links van de
boom’ niet en gebruiken juist voornamelijk het absolute frame (Levinson, 2006).
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Kranjec (2006) stelt dat er tot nu toe nog geen poging is gedaan tot het ontwerpen van een drieledig
frame of reference-model voor tijd, dat de overeenkomsten tussen ruimtelijke frameworks en
temporele concepten beschrijft. Een van zijn punten van kritiek op de Moving-Time/Moving-Egotheorie, is dat temporele concepten hierbij uitsluitend worden gestructureerd door een deiktisch
systeem; de spreker, en daarmee het ‘nu’, heeft altijd een centrale rol bij het uitdrukken van
temporele relaties. Kranjec betwijfelt of de Moving-Time-metafoor en de Moving-Ego-metafoor wel
voldoende zijn om temporele relaties in ruimtelijke termen uit te drukken en breidt daarom de
ruimtelijke frames of reference uit, zodat ze ook toepasbaar zijn op het domein tijd en dan een
ruimere lading dekken dan alleen het Moving-Ego-/Moving-Time-model. Bender (2005) heeft al
eerder een vergelijking getrokken tussen de ruimtelijke en temporele frames of reference. Hij stelde
dat het daarbij noodzakelijk is om tijd op te vatten als ‘iets dat in één richting beweegt’ en dat niet
terugkeerbaar is. De temporele uitbreidingen worden hieronder beschreven.

Relatief/deiktisch: Binnen dit frame vallen de eerder genoemde Moving-Ego- en Moving-Timemetaforen. In de Moving-Time-metafoor staat het ego stil en komt de toekomst van voren op het
ego af, om achter hem over te gaan in het verleden. In de Moving-Ego-metafoor beweegt het ego
voorwaarts, in de richting van gebeurtenissen in de toekomst. Wanneer de gebeurtenis zich in de
ruimte achter het ego bevindt, ligt deze in het verleden. De beweegrichting van het ego in de
Moving-Ego-metafoor is vooruit en richting de toekomst.
Het onderscheid tussen de twee metaforen blijkt uit de volgende voorbeeldzinnen
1) Wij naderen de vakantie
2) De vakantie komt eraan

Intrinsiek: Aan elke gebeurtenis kan zonder probleem een begin (een voorkant) en een eind (een
achterkant) toegekend worden. Gebeurtenissen die vóór andere gebeurtenissen plaatsvinden, zijn
eerdere gebeurtenissen, terwijl gebeurtenissen die na andere gebeurtenissen plaatsvinden latere
gebeurtenissen zijn. Wanneer een taal het intrinsieke frame of reference hanteert, speelt het ego
nooit een rol in het bepalen van de temporele relaties, zoals wel het geval is in het relatieve frame of
reference. In dit intrinsieke frame of reference kan er dan ook alleen gesproken worden in termen
van eerder/later relaties en niet, zoals in het relatieve frame, van heden-verleden-toekomst-relaties.
De dagen van de week kunnen als volgt met behulp van het intrinsieke frame of reference worden
geïnterpreteerd: Een week heeft, net als een kat of een huis, een intrinsieke voorkant. In de westerse
wereld wordt de maandag over het algemeen beschouwd als begin, en dus de voorkant, van de
week. Omdat de beweging van een gebeurtenis relatief is aan zijn intrinsieke voorkant, zoals bij een
kat voorwaartse beweging in de richting van zijn hoofd is, is voorwaartse beweging hier in de richting
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van maandag. Ter illustratie: wanneer een afspraak die op woensdag staat gepland, twee dagen naar
voren wordt geschoven, zal deze volgens dit intrinsieke frame of reference, verplaatst zijn naar de
maandag (figuur 7).

Figuur 7, Intrinsiek Temporeel Frame of Reference (Kranjec, 2006)

Extrinsiek/absoluut: Net als bij het ruimtelijke extrinsieke frame of reference, is er ook bij het
temporele frame sprake van vaststaande punten. Een kalender is hier een goed voorbeeld van.
(Bender 2005) Kranjec illustreert het extrinsieke frame als volgt: Stel je voor dat een auto van het ene
eind van een straat (A) naar het andere eind (B) rijdt. Als de auto op (A) is, is het eerder in de tijd dan
wanneer de auto op (B) is. Van (B) kan gezegd worden dat het vóór (A) ligt, relatief aan de
bewegingsrichting van de auto. In dit frame is het pad dat de auto aflegt het referentie object, terwijl
dit in het intrinsieke frame de relatie zou vaststellen tussen eerdere en latere gebeurtenissen.
Geredeneerd vanuit dit schema, ís tijd echt beweging, waarbij voorwaartse beweging een beweging
richting de toekomst is. Het maakt hierbij niet uit waar de toeschouwer staat, de auto beweegt
voorwaarts ten opzicht van zijn ‘ground’, de straat en zal altijd later aankomen in punt B dan dat hij
vertrekt uit punt A. Deze relatie tussen voorwaartse beweging en de toekomst is tegenovergesteld
aan het intrinsieke frame, waarbij voorwaartse beweging juist richting eerdere gebeurtenissen is. In
dit extrinsieke frame is tijd, net als in Moving-Ego-metafoor, gerepresenteerd als een getallenlijn,
met ‘vaste punten’ in de ruimte. De aanwezigheid van een referentieobject dat de plaats van een
discrete locatie kan innemen op een pad, is echter geen noodzakelijk kenmerk van dit frame.
Wanneer hier dezelfde afspraak van woensdag twee dagen naar voren zou worden geplaatst, zou de
afspraak op vrijdag vallen. (figuur 8)

Figuur 8, Extrinsiek Temporeel Frame of Reference (Kranjec, 2006)
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Kranjec heeft net als Boroditsky verschillende experimenten uigevoerd om de invloed van deze
frames op de interpretatie van de ‘next Wednesdays meeting…’-zin te onderzoeken. Met 3 priming
experimenten onderzocht hij in welke mate het extrinsieke en het intrinsieke frames of reference
onze gedachten over tijd beïnvloeden. Zijn resultaten laten een (niet altijd significant) verschil zien
tussen de maandag en vrijdag antwoorden die hij wijt aan zijn primes. In het eerste experiment
primet hij het extrinsieke frame of reference met een animatie van de hiernaast getoonde
afbeelding, waarbij het vierkantje van de ene kant van het scherm naar de andere kant van het
scherm gleed. Op de ‘next Wednesdays meeting…’-vraag antwoordden de deelnemers na het zien
van dit filmpje in 75% van de gevallen ‘vrijdag’.

Het tweede experiment primede ook het extrinsieke frame. In de
hiernaast getoonde afbeelding (figuur 9) moesten deelnemers de richting
aangeven waarin zij dachten dat het water stroomde. Ruim 96% gaf aan
dat het water vanuit de bergen naar de onderkant van het papier
stroomde. (Dit is eigenlijk niet heel verrassend, gezien het feit dat rivieren
in principe altijd bergafwaarts stromen). Hier gaf 71% van de deelnemers
vrijdag als antwoord op de ‘next Wedensdays meeting…’-vraag, wat Figuur 9, prime extrinsiek frame (Kranjec,
ook een bevestiging is van Kranjecs theorie.

2006)

Bij het derde experiment werd een animatie van vijf verschillende gekleurde vierkantjes die achter
elkaar aan over het beeld bewogen getoond. Op het middelste blokje stond een ‘X’. Na het zien van
dit filmpje antwoordde 61% van de deelnemers de ‘next Wednesdays meeting…’- vraag met
maandag.

1.3 Núñez
Net als Kranjec vindt Núñez (2006) de Moving-Time-/Moving-Ego-metaforen onvoldoende voor de
TIME IS A MOVING OBJECT-metafoor,

omdat ze beide uitgaan van een ego als referentie punt, terwijl er

lang niet in alle gevallen een ego aan te pas komt; zoals in het eerder genoemde voorbeeld van de
dagen van de week. Bovendien stelt hij dat niet alle ruimtelijke uitdrukkingen voor tijd dynamisch
zijn; zoals in the appointments are close together. In plaats van de Moving-Time- en de Moving-Egometaforen, stelt Núñez daarom twee andere modellen voor; de Time-Reference-Point-metafoor en
de Ego-Reference-Point-metafoor, waarbij respectievelijk de tijd en het ego als referentiepunt
worden genomen. In de Time-Reference-Point-metafoor komen eerdere gebeurtenissen voor latere
gebeurtenissen en is er geen specifieke aanduiding voor het ‘nu’. Dit komt overeen met de situatie
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waarin Kranjec kiest voor het intrinsieke frame of reference; gebeurtenissen die elkaar opvolgen in
een eerder/later relatie, zonder dat er een ego en een ‘nu’ bij komen kijken. Mensen kennen hierbij
een voorkant toe aan gebeurtenissen, relatief aan de bewegingsrichting (voorkant van een dier,
voorkant van een auto, ‘voorkant’ van een gesprek). Aan de andere kant is er dan de Ego-ReferencePoint-metafoor, waarin het ego juist de centrale rol speelt. Binnen dit model vallen zowel de MovingTime- als de Moving-Ego-metafoor. Hierbij wordt namelijk ofwel het ego gezien als bewegend over
vaststaande gebeurtenissen, ofwel de tijd als bewegend langs een stationair ego. Núñez maakte net
als Kranjec gebruik van computeranimaties van een bewegende rij blokjes over een scherm om
proefpersonen te beïnvloeden. Ook hier was er dus geen ego als referentiepunt en bleken de
deelnemers vaker ‘maandag’ te antwoorden dan ‘vrijdag’, wat volgens Núñez voortkomt uit een
redenering vanuit de Time-Reference-Point-metafoor.

1.4 De Vet
De Vet heeft de onderzoeken van Kranjec, en met name die van Boroditsky gebruikt voor het
opzetten van een nieuw experiment, om te testen of proefpersonen onbewust een bepaalde richting
op gestuurd kunnen worden wat betreft framekeuze door uitsluitend linguïstische primes te
gebruiken. Dit heeft zij bewerkstelligd door de eerder genoemde testzin (´next Wednesdays
meeting…´) op een aantal manieren linguïstisch te manipuleren. Omdat het zou gaan om een
Nederlands onderzoek heeft zij ten eerste de zin vrij vertaald naar het Nederlands: “De afspraak van
woensdag is twee dagen vooruit geplaatst. Op welke dag is de afspraak nu?” Daarnaast heeft zij
verschillende varianten van deze zin gemaakt, met in elke condities een ander ruimtelijke adjectief
voor ´woensdag´.
1) ‘De afspraak van komende woensdag is twee dagen vooruit geplaatst. Op welke dag is de
afspraak nu?’
2) ‘De afspraak van aanstaande woensdag is twee dagen vooruit geplaatst. Op welke dag is de
afspraak nu?’
3) ‘De afspraak van volgende woensdag is twee dagen vooruit geplaatst. Op welke dag is de
afspraak nu?’
4) ‘De afspraak van woensdag is twee dagen vooruit geplaatst. Op welke dag is de afspraak nu?’
Zin 1 zou een maandag -antwoord moeten primen, omdat komende een adjectief is dat heel duidelijk
een ‘op het ego afkomende’ lezing heeft, wat overeenkomt met de Moving-Time-metafoor of een
intrinsiek frame of reference. Deze hypothese werd bevestigd met 75% maandag antwoorden. Zin 2
primede juist een vrijdag -antwoord, door de Moving-Ego lezing die hier uitgelokt wordt door het
bewegingloze woord aanstaande. Ook deze hypothese werd bevestigd, 70% van de proefpersonen
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gaf hier vrijdag als antwoord. Volgende woensdag gaf een wat minder duidelijk resultaat, met 60%
maandag -antwoorden. Dit kan te maken hebben met het feit dat ‘volgende woensdag’ eigenlijk
geen gebruikelijke uitspraak is in het Nederlands of omdat het bij volgende misschien minder
duidelijk is of het om een bewegend ego gaat of om de bewegende tijd.

13

2. Betekenisverlies
Er wordt door Lakoff en Johnson, Boroditsky, Kranjec, en ook in deze scriptie, steeds gesproken over
conceptuele metaforen. Omdat deze metaforen zo zijn ingesleten in het dagelijks taalgebruik is het
echter de vraag of ze nog wel worden ervaren als metaforen en of ze de metaforische betekenis die
ze oorspronkelijk hadden (in deze scriptie dus de ruimtelijke betekenis) nog wel met zich mee
dragen. Metaforen kunnen na verloop van tijd aan metaforische betekenis verliezen en uiteindelijk
zelfs dood gaan. Maar gaat ditzelfde proces ook op voor conceptuele metaforen binnen de TIJD IS
RUIMTE-metafoor?

In een aantal gevallen lijkt dit inderdaad zo te zijn. Het Engelse ‘until’ bijvoorbeeld

heeft zijn oorspronkelijk ruimtelijke betekenis (‘tot aan locatie X’) al helemaal verloren en wordt
uitsluitend nog gebruikt voor temporele uitdrukkingen (‘tot aan tijdstip X’) (Traugott, 1985).
Onderstaande theorieën over conventionaliteit van metaforen en grammaticalisatie verklaren hoe en
in welke situaties betekenisverlies op kan treden en illustreren dat een aantal uitdrukkingen uit de
TIJD IS RUIMTE-metafoor

ook aan ruimtelijke betekenis hebben ingeleverd. Deze theorieën zijn van

groot belang voor mijn onderzoek, omdat ik hierin zal proberen te achterhalen of uitingen die een
minder sterke ruimtelijke betekenis hebben, ook een minder sterke prime zullen zijn voor de keuze
voor één van de temporele interpretatiemodellen, dan uitingen die nog wel een duidelijke
ruimtelijke betekenis dragen.

2.1 Grammaticalisatie
Grammaticalisatie is de ontwikkeling van lexicale vormen naar (meer) grammaticale vormen, en van
(minder) grammaticale vormen naar meer grammaticale vormen. De grammaticalisatietheorie
probeert te verklaren en het verloop te schetsen van hoe lexicale items en - constructies in sommige
linguïstische contexten een specifieke grammaticale functie gaan vervullen. Heine en Kuteva (2002)
benadrukken dat de ontwikkeling van lexicale naar grammaticale vormen afhankelijk is van de (vaak
semantische) constructies waartoe ze behoren. In studies naar grammaticalisatie wordt dan ook niet
gekeken naar losse woorden, maar naar grotere discourse constructies en segmenten. Het doel van
grammaticalisatie theorie is dus beschrijven hoe grammaticale vormen en constructies door de tijd
heen ontstaan en zich verder ontwikkelen. Traugott en Hopper (2004) schrijven dat er bij
grammaticalisatie altijd sprake is van een ‘cline’; vormen veranderen niet van de ene op de andere
dag van een lexicale naar een grammaticale vorm maar doorlopen geleidelijk een aantal stadia van
verandering. Traugott en Hopper illustreren dit met het volgende voorbeeld: het lexicale naamwoord
‘back’, dat eerst stond voor een lichaamsdeel (namelijk je rug), is ook gaan staan voor een ruimtelijke
relatie, zoals in ‘in/at the back of’. Ze stellen dat het goed mogelijk is dat ´back´ bovendien een
functie van bijwoord kan krijgen en uiteindelijk misschien zelfs dat van een voorzetsel of een
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naamvalsmarkeerder. Een cline kan dus gezien worden als een pad met verschillende stadia
waarlangs een vorm zich voortbeweegt. Aan het begin van dit pad is de vorm volledig lexicaal en aan
het einde van het pad is de vorm gegrammaticaliseerd. Heine en Kuteva (2002) gaan uit van vier
mechanismes die betrokken zijn bij het proces van grammaticalisatie. Deze zullen ook niet alle vier
tegelijkertijd plaatsvinden, maar zullen een eigen plek krijgen op een cline:
- desemantisatie, oftewel verlies van betekenis. Dit wordt ook wel bleaching of fading
genoemd. (Hopper en Traugott, 2004)
- extensie, gebruik van een bepaalde vorm in een nieuwe context
- decategorisatie, het verlies van morfosyntactische eigenlijkschappen die karakteristiek zijn
voor lexicale vormen
- erosie/fonetische reductie, het verlies van fonetische substance
Uit deze verschillende mechanismes blijkt dat constructies die grammaticaliseren aan terrein lijken te
verliezen; ze verliezen betekenis en morfosyntactische- en fonologische eigenschappen. In een van
de mechanismes echter,

extensie, wint het grammaticaliserende concept juist terrein door

uitbreiding van het gebruiksdomein.
Heine (1993) noemt grammaticale concepten vrij abstract. Ze verwijzen niet naar fysieke objecten of
processen die met het blote oog waar te nemen zijn, ze worden alleen gedefinieerd door hun
relatieve functie in de discourse en blijken vaak allemaal afgeleid te zijn van concrete domeinen.
Grammaticale morfologie lijkt zich te ontwikkelen uit lexicale structuren zoals zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden. Heine en Kuteva (2002) stellen zelfs dat grammaticale vormen
uitsluitend kunnen ontstaan wanneer vormen van concrete domeinen worden gebruikt om ook meer
abstracte domeinen uit te drukken.

In het Engels zijn er tientallen werkwoorden die beweging aangeven: stroll, walk, swim, roll, etc. Deze
werkwoorden geven stuk voor stuk vrij specifieke informatie over de manier waarop er wordt
bewogen en zijn daardoor vaak slechts toepasbaar op een beperkt aantal objecten/soorten/
individuen. Voor het Nederlands lijkt dit ook op te gaan: zo zal je van een vis niet gauw zeggen dat hij
loopt en van een steen niet dat hij zwemt. Er zijn echter ook werkwoorden die deze specificiteit
missen en daardoor toepasbaar zijn in een veel bredere context; go (gaan) en come (komen)
bijvoorbeeld. Deze twee werkwoorden, die een grote mate van generaliteit bezitten, blijken juist de
vormen te zijn die opduiken bij grammaticalisatie. (Heine, 1993).
Wanneer deze theorie nu gekoppeld wordt aan de TIME IS SPACE metafoor, waarbij lexicale concepten
uit het concrete domein RUIMTE worden gebruikt om concepten uit te drukken in het abstracte
domein TIJD, kan vastgesteld worden dat temporele uitdrukkingen met komende en aanstaande in
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elk geval desemantiseren, wat een begin is van het grammaticalisatieproces. Zij hebben dus aan
ruimtelijke betekenis verloren en zijn meer een vaste uitdrukking geworden.

2.2 Conventionele metaforen
Binnen de theorie over metaforen zijn er drie gradaties aan te brengen in de mate van ‘levendheid’
van de metaforen. Aan de ene kant zijn er levende, innovatieve metaforen, waarbij de letterlijke
betekenis niet overeenkomt met de bedoelde betekenis. Met ‘haar haar viel als een waterval over
haar hoofd’ wordt niet bedoeld dat er letterlijk een waterval over haar hoofd stroomde, maar dat
bepaalde kenmerken van een waterval (golvend, lang, wild) op het haar van toepassing zijn. Het
brondomein (de waterval) is in deze metaforen nog heel duidelijk te herleiden. Aan het andere
uiterste zijn er de dode metaforen. Dit zijn metaforen waarbij het referentieconcept, het
brondomein, in normale taal eigenlijk niet meer te herleiden is, zoals bijvoorbeeld in de Engelse
uitdrukkingen ‘to kick the bucket’ en ‘falling in love’. Ten slotte zijn er de conventionele metaforen,
die tussen de twee bovenstaande metaforen in zitten. ‘I have him in sight’ is hiervan een voorbeeld,
waarbij have en in letterlijk duiden op respectievelijk bezit en inclusie, terwijl het in deze uiting
natuurlijk gaat om het uitdrukken van een visuele ervaring. Bij conventionele metaforen is het
brondomein nog wel te herkennen, maar ervaren mensen de uiting vaak niet meer als metaforisch,
ze zijn in het dagelijks taalgebruik ingesleten.
Traugott beschrijft verschillende temporele metaforen, waarbij ze een onderscheid maakt tussen
conventionele en dode metaforen. Één van de conventionele metaforen die ze noemt is de ‘comemetafoor’ (in temporele contexten), die uit het brondomein ruimte komt. Zij noemt conventionele
metaforen ‘almost literal expressions, but to the extent that they still have some low value on the
referential parameter, they are more metaphorical than dead metaphors.’

Als we de grammaticalisatietheorie en de conventionele-metaforen-theorie naast elkaar leggen en
toepassen op de TIME IS SPACE metafoor, kan geconcludeerd worden dat uitdrukken zoals ‘aanstaande
woensdag’ en ‘komende woensdag’ aan semantische inhoud hebben verloren, ingesleten zijn in het
dagelijks taalgebruik, geconventionaliseerd zijn. Staan en komen zijn beide werkwoorden die een
hoge mate van algemeenheid bezitten en bovendien komen deze uitdrukkingen heel frequent voor
in het Nederlands. Op basis van deze aanname verwacht ik dan ook dat deze twee uitdrukkingen
binnen een temporele context een minder sterke prime zullen zijn voor een bepaald
interpretatiemodel dan een innovatieve metafoor. De volgende hypothese (H2) vertaalt deze
verwachtingen
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H2: Een metafoor die aan ruimtelijke betekenis heeft verloren, heeft een minder sterke
invloed op de keuze voor een bepaald interpretatiemodel dan een innovatieve metafoor.

Deze hypotheses veronderstelt echter een meer algemene hypothese, die hieronder wordt genoemd
als H1.

H1: Linguïstische primes kunnen de keuze voor een bepaald interpretatiemodel beïnvloeden.
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3. Experiment
3.1 Methodologie
3.1.1 Testzinnen
Het experiment bestaat uit zes testzinnen, die qua structuur vergelijkbaar zijn met ‘next Wednesdays
meeting…’. Net als in de Vets (2010) onderzoek bevat elke zin een linguïstische prime. Drie zinnen
bevatten een adjectief of een werkwoord dat de Moving-Time-metafoor of het intrinsieke frame of
reference primet, drie zinnen bevatten een adjectief dat de Moving-Ego-metafoor of het extrinsieke
frame of reference primet. Omdat in dit experiment niet gekeken wordt naar de manier waarop de
deelnemers aan hun antwoord komen, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de frames of
references en de Moving-Time- en Moving-Ego-metafoor. De gebruikte adjectieven kunnen
ingedeeld worden in drie categorieën: 1) conventioneel/gegrammaticaliseerd, 2) innovatief en 3)
sterk innovatief. De gebruikte adjectieven die een Moving-Time/intrinsiek frame of reference primen
zijn respectievelijk: komende, naderende en aanstormende. Voor de Moving-Ego/extrinsieke frame of
reference zijn dit de gebruikte primes (vervoegingen van): aanstaande, naderende en afstormende.
De keuze voor deze adjectieven is bij komende en aanstaande gebaseerd op bovenstaande theorieën
over grammaticalisatie en conventionaliteit. De volgende definities uit de Van Dale (1999) bevestigen
daarnaast dat aan/afstormende sterkere ruimtelijke betekenis dragen dan naderende:
Naderen: dichterbij komen.
Afstormen: onstuimig of driftig recht op iemand of iets toesnellen. Aanstormende: sterk in
opkomst.
Schematisch kunnen de condities als volgt worden weergegeven:

Moving Time

Conventioneel

Innovatief

Sterk Innovatief

De komende afspraak

De naderende afspraak

De aanstormende

Intrinsiek frame

afspraak

Moving Ego

De aanstaande

De afspraak die wij

De afspraak waar wij

Extrinsiek frame

afspraak

naderen

op afstormen

Een groot verschil tussen de zinnen in dit experiment en de zinnen zoals gebruikt door de Vet, is dat
er nu geen vaststaand referentiepunt wordt gebruikt (waar de Vet ‘woensdag’ gebruikt). Dit
resulteert erin dat in de vraag ook geen ‘maandag’ of ‘vrijdag’ genoemd kan worden, maar dat
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‘eerder’ en ‘later’ gebruikt worden. Het principe blijft echter hetzelfde dus dit zou de resultaten niet
moeten beïnvloeden.
Omwille van de begrijpelijkheid en om te voorkomen dat de primes onvoldoende naar voren komen,
zijn de zinnen zo kort mogelijk gehouden. Dit resulteerde in eerste instantie in de volgende
testzinnen:

Moving-Time
I)

De komende afspraak is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee dagen later of
twee dagen eerder dan eerst?

II)

De naderende afspraak is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee dagen later of
twee dagen eerder dan eerst?

III)

De aanstormende afspraak is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee dagen later
of twee dagen eerder dan eerst?

Moving-Ego
IV)

De aanstaande afspraak is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee dagen later of
twee dagen eerder dan eerst?

V)

De afspraak die wij naderen is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee dagen later
of twee dagen eerder dan eerst?

VI)

De afspraak waar wij op afstormen is twee dagen vooruit geplaatst. Is deze nu twee
dagen later of twee dagen eerder dan eerst?

Hoewel zin V en VI niet volledig natuurlijk klinken, heeft een pilot onder 25 bekenden uitgewezen dat
dit geen gevolg heeft voor het begrip van de testzinnen en het beantwoorden van de vraag. Na een
tweede pilot, onder 80 deelnemers in Winkelcentrum Lunetten in Utrecht, bleek echter dat deze
zinnen toch aanpassing vereisten. Een van de deelnemers dacht hardop na bij het beantwoorden van
de vraag, waarbij hij zei; *…+stel dat die afspraak morgen zou zijn, dan kan hij onmogelijk twee dagen
eerder plaatsvinden want dat zou dan gisteren zijn geweest. Dus het is twee dagen later. Als meer
mensen deze gedachtegang zouden hebben, zou dit resulteren in veel te laag percentage ‘eerder’
antwoorden, omdat deze automatisch wordt afgeschreven; ook als mensen in eerste instantie wel
zouden redenen vanuit het intrinsiek frame of reference of de Moving-Time-metafoor. Om dit te
voorkomen heb ik ‘twee dagen’ in de testzinnen veranderd in ‘een half uur’. De kans dat de
proefpersonen op het moment dat zij boodschappen doen zich voorstellen dat zij op zeer korte
termijn (binnen enkele uren) die afspraak zouden hebben is niet erg groot, maar mochten zij deze
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gedachte toch hebben dan levert een half uur eerder in elk geval geen problemen op. De
uiteindelijke zinnen zien er dus als volgt uit:

Moving-Time
I)

De komende afspraak is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half uur later of
een half uur eerder dan eerst?

II)

De naderende afspraak is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half uur later of
een half uur eerder dan eerst?

III)

De aanstormende afspraak is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half uur later
of een half uur eerder dan eerst?

Moving-Ego
IV)

De aanstaande afspraak is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half uur later of
een half uur eerder dan eerst?

V)

De afspraak die wij naderen is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half uur later
of een half uur eerder dan eerst?

VI)

De afspraak waar wij op afstormen is een half uur vooruit geplaatst. Is deze nu een half
uur later of een half uur eerder dan eerst?

Om te controleren voor de mogelijkheid dat de deelnemers vaker de antwoordoptie geven die als
laatste is genoemd, worden ‘eerder’ en ‘later’ in de vraag die volgt op de testzin halverwege het
beoogde aantal deelnemers omgewisseld.

3.1.2 Participanten
Per conditie werden 40 mensen ondervraagd, wat een totaal aantal van 6x40=240 deelnemers heeft
opgeleverd. Uit de eerder genoemde pilot onder 25 bekenden gaven mannen opvallend vaker een
‘eerder’-antwoord dan vrouwen. Om deze reden is het geslacht van de participanten meegenomen
in de analyses. De deelnemers werden bovendien gevraagd naar hun leeftijd en hun moedertaal en
uitsluitend de antwoorden van sprekers met Nederlands als moedertaal zijn meegenomen in de
analyses.
Omdat leesrichting ook een prime zou kunnen zijn voor de Moving-Ego metafoor werd het
experiment mondeling afgenomen. Hier kleeft natuurlijk als nadeel aan vast dat deelnemers niet
altijd goed luisteren, maar in die gevallen werd de zin een tweede keer voorgelezen. Deelnemers
worden aangesproken in Winkelcentrum Lunetten in Utrecht - Zuid. Elke deelnemer kreeg één
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testzin te horen, om te voorkomen dat antwoorden op tweede of latere zinnen beïnvloed werden
door het antwoord op de eerste conditie. Om een zo normaal verdeeld mogelijk sample te verkrijgen,
werd er geen selectie gemaakt in de aan te spreken deelnemers; elke voorbijganger werd, zo
mogelijk, gevraagd deel te nemen aan het experiment.

3.1.3 Uitbreiding Hypothesen
Nu de testzinnen duidelijk zijn kunnen de hypotheses genoemd in 2.2 verder uitgewerkt worden.
Hypothese 1 veronderstelt dat er inderdaad zoiets is als de Moving-Time-/Moving-Ego-metaforen en
de frames of reference, en dat de keuze voor een van deze modellen door linguïstische primes
beïnvloed kan worden.
H1: Linguïstische primes kunnen de keuze voor een bepaald interpretatiemodel beïnvloeden.
Zin I-III primen de Moving-Time-metafoor/het Intrinsieke frame of reference. Zin IV-VI
primen de Moving-Ego-metafoor/het extrinsieke frame of reference. In de condities I-III
zullen dus meer ‘eerder’- antwoorden gegeven worden, terwijl in de condities IV-VI meer
‘later’-antwoorden gegeven zullen worden.

Hypothese 2 impliceert een aantal subhypothesen die ik hieronder zal noemen.
H2: Een metafoor die aan ruimtelijke betekenis heeft verloren, heeft een minder sterke
invloed op de keuze voor een bepaald interpretatiemodel dan een innovatieve metafoor .

H2.1: Zin I krijgt minder ‘eerder’ antwoorden dan zin II
‘komende afspraak’ en ‘naderende afspraak’ primen beide de Moving-Time-metafoor/het
intrinsieke frame of reference en dus een ‘eerder’-antwoord. Maar omdat komende
ruimtelijke betekenis heeft verloren is de prime minder sterk dan bij naderende, wat zorgt
voor minder ‘eerder’ antwoorden.

H2.2: Zin II krijgt minder ‘eerder’ antwoorden dan zin III
‘Naderende afspraak’ en ‘aanstormende afspraak’ primen beide de Moving-Timemetafoor/het intrinsieke frame of reference en dus een ‘eerder’-antwoord. Maar omdat
naderende een minder innovatieve metafoor is dan aanstormende is de prime minder sterk,
wat zorgt voor minder ‘eerder’ antwoorden.

H2.3: Zin IV krijgt minder ‘later’ antwoorden dan zin V
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´aanstaande afspraak´ en ‘die wij naderen´ primen beide de Moving-Ego-metafoor/het
extrinsieke frame of reference. Maar omdat aanstaande ruimtelijke betekenis heeft verloren
is de prime minder sterk dan bij ‘die wij naderen’, wat zorgt voor minder ‘later’ antwoorden.

H2.4: Zin V krijgt minder ‘later’ antwoorden dan zin VI
‘die wij naderen’ en ‘waar wij op afstormen’ primen beide de Moving-Ego-metafoor/het
extrinsieke frame of reference. Maar omdat ‘die wij naderen’ een minder innovatieve
metafoor is dan ‘waar wij op afstormen’ is de prime minder sterk, wat zorgt voor minder
‘later’ antwoorden

Naar aanleiding van de ‘eerder’-bias onder mannen tijdens de pilot heb ik ten slotte deze derde
hypothese opgesteld:
H3: Mannen redeneren vaker vanuit de Moving-Time-metafoor/Intrinsieke frame of reference
dan vrouwen.
Dit zal resulteren in meer ‘eerder’-antwoorden bij mannen dan bij vrouwen.

3.2 Resultaten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de absolute en de relatieve verdeling tussen de eerderen later- antwoorden per conditie.
Conditie
I: de komende afspraak
II: de naderende afspraak
III: de aanstormende afspraak
IV: de aanstaande afspraak
V: de afspraak die wij naderen
VI: de afspraak waar wij op afstormen
Totaal Man
Totaal Vrouw

Eerder
18
48,6 %
20
50 %
25
62,5 %
13
32,5 %
10
25 %
12
30 %
49
47 %
49
37 %

Man
11
65 %
6
40 %
10
56 %
6
38 %
9
43 %
7
39 %

Vrouw
7
35 %
14
58 %
15
68 %
7
29 %
1
5%
5
23 %

Later
19
51,4 %
20
50 %
15
37,5 %
27
67,5 %
30
75 %
28
70 %
56
53 %
83
63 %

Man
6
35 %
9
60 %
8
44 %
10
62 %
12
57 %
11
61 %

Vrouw
13
65 %
11
42 %
7
32 %
17
71 %
18
95 %
17
77 %

N
37
40
40
40
40
40
105
132

Tabel 1, absolute en relatieve eerder/later verdeling over de verschillende condities en geslachten
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Wat aan deze resultaten direct opvalt is dat conditie I en II nauwelijks van elkaar verschillen en beide
ongeveer een 50/50 verdeling hebben tussen ‘eerder’- en ‘later’-antwoorden. Geheel tegen de
verwachtingen in heeft de komende- conditie (I), die een prime is voor een ‘eerder’-antwoord, net
iets meer ‘later’-antwoorden dan ‘eerder’-antwoorden. Conditie III heeft met 62,5% een duidelijk
hoger percentage ‘eerder’-antwoorden dan conditie I en II. In conditie IV heeft aanstaande 7,5%
minder ‘later’- antwoorden gekregen dan condities V en 2,5% minder dan conditie VI. Conditie VI
heeft 5% minder ‘later’-antwoorden dan conditie V.
Wat daarnaast blijkt uit deze resultaten is dat vrouwen in vijf van de zes condities vaker het
geprimede antwoord geven dan mannen. Hoewel mijn verwachting dat mannen vaker ‘eerder’
zeggen dan vrouwen dus niet gerechtvaardigd was, is dit toch ook een opvallend resultaat. Met de
chi kwadraat test wordt bepaald of al deze verschillen significant zijn of niet en dit wordt in
onderstaande tabel weergegeven. (Mannen en vrouwen zijn hierbij gezamenlijk meegenomen in de
analyses.)

Conditie I krijgt minder ‘eerder’ antwoorden dan Conditie II

X2 (1, N=40) = 0,01, p > 0,05

Conditie II krijgt minder ‘eerder’ antwoorden dan Conditie III

X2 (1, N=37) = 0,81, p > 0,05

Conditie IV krijgt minder ‘later’ antwoorden dan Conditie V

X2 (1, N=40) = 0,24, p > 0,05

Conditie V krijgt minder ‘later’ antwoorden dan Conditie VI

X2 (1, N=40) = 0,06, p > 0,05

Conditie IV-VI krijgen meer ‘later’ antwoorden dan conditie I-III

X2 (1, N=237) =13,88, p < 0,01

Mannen redeneren vaker vanuit de Moving-Time-metafoor/het X2 (1, N=237) =1,82, p > 0,05
intrinsieke frame of reference dan vrouwen

Wat hier als eerste duidelijk wordt, is dat de condities onderling in geen van de gevallen significant
verschillen. Het toont daarentegen wel een significant verschil tussen de drie condities die een
‘eerder’-antwoord primeden (I-III) en de drie condities die een ‘later’-antwoord primeden (IV-VI),
waarbij X2 (1, N=237) =13,88, p < 0,01. Het verschil tussen mannen en vrouwen blijkt alleen
significant te zijn voor conditie V, waarbij (1, N=40), 5,64 ,p < 0,05 (niet in tabel).

Deze resultaten lijken bijna allemaal tegen de verwachtingen in te gaan. Hier zijn echter twee
mogelijke oorzaken voor te noemen. De eerste, en dit is waarschijnlijk de factor die de meeste
invloed uitoefent op deze resultaten, is de grootte van de samples. Voor het meten van de gradaties
tussen de verschillende condities is een vele malen grotere groep deelnemers nodig. Dat in dit
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onderzoek elke groep bestaat uit veertig deelnemers, betekent dat als twee mensen een meer of
minder een bepaald antwoord geven, dit al een verschil veroorzaakt van 5%.
Een tweede oorzaak zou kunnen zijn dat de testzinnen te veel afweken van standaard Nederlands.
Hierdoor is het mogelijk dat mensen vooral hun aandacht hebben gevestigd op het woord ‘vooruit’
en van daaruit intuïtief reageerden. Dat de resultaten dan allemaal dichter bij een 50/50 verdeling
komen te liggen is dan logisch, omdat de invloed van de prime verloren gaat en er meer neutrale zin
ontstaat. Uit eerdere onderzoeken van onder andere Boroditsky (2002) en de Vet (2010) bleek dat de
verdeling tussen eerder en later of maandag en vrijdag antwoorden in neutrale testcondities
ongeveer gelijk was.

3.3 Discussie en conclusie
Hoewel de resultaten niet geheel volgens verwachting waren, zijn er toch een aantal belangrijke
conclusies te trekken uit dit onderzoek. Hypothese 1 kan op basis van dit onderzoek worden
aangenomen. Dit bevestigt dus ook de conclusies van de Vet. Voor deze hypothese zijn de
deelnemers van conditie I,II en III en de deelnemers van conditie IV, V en VI samengenomen
waardoor twee groepen van 120 deelnemers zijn ontstaan. Deze twee groepen verschilden
significant van elkaar op een p < 0,01 level. Dit resultaat versterkt dus de Vets conclusie en toont aan
dat mensen inderdaad door verbale primes beïnvloed kunnen worden in hun keuze voor een bepaald
frame of reference. (Hierbij moet als kanttekening geplaatst worden dat er hier zes verschillende
condities samengenomen worden die afzonderlijk gezien niet overeenstemmen met de
verwachtingen of de bevindingen van de Vet.)
Hypothese 2 kan echter niet worden bevestigd en het aantal ‘later’-antwoorden ligt in conditie I zelfs
hoger dan het aantal ‘eerder’- antwoorden. Komende zou volgens de verwachting wel de minste
‘eerder’-antwoorden moeten krijgen, (dat is overigens ook het geval) maar dat er meer ‘later’antwoorden dan ‘eerder’-antwoorden zijn is verrassend. In de eerste drie condities lijkt er wel een
lichte tendens te zijn dat een sterkere prime ook een sterker resultaat oplevert. Tussen het aantal
‘eerder’- en het aantal ‘later’-antwoorden bij de komende en naderende primes is het verschil echter
maar 3,8%, met 48,6% -‘eerder’-antwoorden en 51,4% ‘later’-antwoorden. Op basis van significantie
wordt hypothese 2.1 dan ook verworpen. Bij de ‘aanstormende’-conditie gaven wel duidelijk meer
proefpersonen later als antwoord, namelijk in 62,5% van de gevallen. Hoewel dit verschil ook niet
significant is en ook hypothese 2.2 dus verworpen kan worden, is het wel een duidelijk verschil. Voor
de laatste drie testzinnen geldt in zekere mate hetzelfde; de eerste, minst ruimtelijke, prime krijgt
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resultaten die het dichts bij de 50% procent liggen. De andere twee condities liggen daar boven. Ook
hier zijn echter de resultaten niet significant wat leidt tot verwerping van hypothese 2.3 en 2.4.
Vrouwen lijken wel meer binnen het verwachtingspatroon te vallen dan mannen. In de eerste drie
condities verloopt het percentage vrouwen dat ‘eerder’ zegt langzaam op, van 35% bij komende, 58%
bij naderende tot 68% bij aanstormende. Dit staat in contrast met de antwoorden die mannen
hebben gegeven. Deze antwoorden schommelen eigenlijk bijna allemaal rond een 50-50 verdeling
waarbij er twee dingen opvallen. Mannen geven bij de meest geconventionaliseerde condities juist
vaker het geprimede antwoord dan bij de vier innovatieve condities. Dit zou kunnen betekenen dat
komende en aanstaande bij mannen, onbewust, een soort extra betekenis hebben gekregen en dat
komende altijd ´eerder´ suggereert en ´aanstaande´ altijd ´later´. Het zou ook kunnen dat mannen de
vier innovatieve condities (II,III,V,VI) te onduidelijk vonden waardoor zij bij het antwoorden van de
vraag slechts hebben gefocust op het woord ‘vooruit’ en niet meer op de prime.
Toch moeten al deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden en betekenen deze
verwerpingen niet dat er niks gaande is. Aangezien er maar 40 mensen per conditie zijn gebruikt en
kunnen de resultaten niet gegeneraliseerd worden. Als een volgende willekeurige groep van 40
personen gevraagd wordt zouden de resultaten een heel ander beeld kunnen geven. Om dit
probleem tegen te gaan is er bij vervolgonderzoek dus een grotere groep mensen nodig waarmee
ook kleine verschillen significant gemeten kunnen worden.

Wat betreft hypothese 3 kan gesteld worden dat mannen niet vaker ‘eerder’ als antwoord geven dan
vrouwen en dus niet vaker redeneren vanuit de Moving-Time-metafoor of het intrinsieke frame of
reference. Zoals eerder genoemd is het echter wel zeer opvallend dat vrouwen in vijf van de zes
condities vaker het antwoord geven dat werd geprimed dan mannen. Hoewel deze resultaten niet
significant zijn (het zijn dan ook maar 20 mensen per groep) is dit toch een interessante bevinding en
een mogelijk onderwerp voor vervolgonderzoek. Dit resultaat kan er op duiden dat mannen en
vrouwen een andere manier van denken hanteren of dat vrouwen gevoeliger zijn voor linguïstische
primes dan mannen. Daarnaast is het opvallend dat bij de ‘komende’-conditie vrouwen een hoog
percentage ´later´/antwoorden heeft (65%), wat volledig ingaat tegen de voorspelling en tegen de
eerdere bevindingen van de Vet. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de conventionalisering
ervoor heeft gezorgd dat de ruimtelijke betekenis volledig is vervaagd, waardoor de prime zijn kracht
heeft verloren. Op basis van significantie moet hypothese 3 worden verworpen, maar met een p
waarde van 0,17 op het algemene verschil tussen mannen vrouwen zou het toch goed kunnen dat er
in een groter sample een wel een significant verschil gevonden kan worden.
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Voortkomend uit dit onderzoek zou het in vervolgonderzoek interessant zijn om uitgebreider te
kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Zijn vrouwen inderdaad gevoeliger voor primes?
En is er dan een verschil tussen ruimtelijke en linguïstische primes? Daarnaast vroegen veel
deelnemers zich tijdens het experiment hardop af of vooruit het zelfde was als naar voren. Het zou
interessant zijn om te kijken of mensen verschillende antwoorden geven op condities waarbij alleen
deze twee woorden van elkaar verschillen. Ten derde zou het ook de moeite waard zijn om te
onderzoeken of mensen eerder geneigd zijn de Moving –Time-metafoor/het intrinsieke frame of
reference te gebruiken wanneer zij een testconditie horen waarbij een afspraak in de nabije
toekomst genoemd wordt, dan wanneer een afspraak in een verdere toekomst genoemd wordt.
Oftwel, zijn mensen geneigd om sneller ‘eerder’ te antwoorden als het gaat om een afspraak die
binnen een dag zal plaatsvinden dan bij een afspraak die gepland staat voor over 2 maanden?

Om met meer zekerheid conclusies te kunnen trekken over of linguïstische sterke primes, die
innovatief van aard zijn, ook een sterkere invloed hebben op de keuze voor een bepaald temporeel
interpretatiemodel is meer onderzoek nodig, met name onder grotere groepen deelnemers. Aan de
hand van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er een lichte tendens lijkt te zijn wat betreft
de sterkte van de prime en de invloed daarvan op de keuze voor één van de modellen, maar omdat
de resultaten binnen de verschillende condities niet significant van elkaar verschilden kan hier geen
bindende conclusie over worden getrokken. Opvallend genoeg lijken vrouwen gevoeliger te zijn voor
de primes dan mannen, maar dat mensen door linguïstische primes beïnvloed kunnen worden in hun
keuze is in dit onderzoek bevestigd.
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