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Summary in Dutch 
 
 
 
Metaforiek en registervariatie 
De personalisatie van Nederlandstalig nieuwstaal  
 
 
Introductie 
 
Nieuwsmedia zijn in een tijdsbestek van enkele decennia op verschillende niveaus 
zeer divers geworden. Niet alleen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
visuele middelen, zoals video’s, foto’s en lay-out, maar ook wordt er een breder 
scala aan onderwerpen en genres binnen de verschillende media gehanteerd. Ook 
de traditionele geschreven pers, de kranten, lijken onderhevig aan de veranderingen 
in visueel en tekstueel opzicht. 
 Wat betreft het taalgebruik van kranten bestaat er de algemene opvatting 
dat deze veranderd is onder invloed van de algehele veranderingen in modaliteit, 
onderwerpen, en presentatie. Vanuit verschillende onderzoeksgebieden is 
geconstateerd dat het taalgebruik in kranten informeler en persoonlijker lijkt te zijn 
geworden, en meer is gaan lijken op gesproken taal (cf. Conboy, 2007; Fairclough, 
1994; Wijfjes, 2004). Fairclough (1994) heeft dit verschijnsel de 
conversationalisatie van publiek taalgebruik genoemd. Aspecten zoals veelvuldig 
gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, lexicale woorden met subjectieve 
lading, lay-outaanpassingen en dergelijke die een tekst moeten doen opvallen zijn 
genoemd als duidelijke tekenen van de stijlverschillen en de talige verschuivingen 
binnen het taalregister van nieuws in de richting van gesproken taal. 

In dit onderzoek zijn de rol en invloed van metaforiek in de veranderingen 
van nieuwstaal bestudeerd. Metaforen worden vaak gezien als stijlfiguren die een 
tekst een bepaalde subjectieve, persoonlijke lading kunnen geven. Daarnaast 
kunnen ze gebruikt worden om een bepaald retorisch effect te creëren door bewuste 
keuzes voor bepaalde vergelijkingen te maken. Daarnaast is er in corpus-
gerelateerde studies naar de frequentie en het gebruik van metaforen op gewezen 
dat metaforen in verschillende genres in heel verschillende talige vormen en voor 
heel verschillende doeleinden gebruikt worden. De meest frequente metaforen in 
conversaties zijn bijvoorbeeld vaak van andere aard, zowel in vorm als in functie, 
dan de meest frequente metaforen in nieuwsteksten of dan die in fictie. De ideeën 
die hierboven genoemd worden, hebben geresulteerd in de twee algemene 
onderzoeksvragen die in dit proefschrift behandeld zijn, namelijk: 
 
1. In hoeverre verschillen de hedendaagse registers van conversatie en nieuws 

van elkaar wat betreft de frequentie en de functie van metaforisch taalgebruik? 
Als er verschillen zijn, kunnen die dan toegeschreven worden aan de 
functionele verschillen tussen de registers in het algemeen? 
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2. In hoeverre verschillen historische en hedendaagse nieuwstaal van elkaar wat 

betreft de frequentie en de functie van metaforisch taalgebruik? Als er 
verschillen zijn, dragen die dan significant bij aan de processen van 
stijlverschuivingen in de taal van het nieuws? Met andere woorden, kunnen die 
verschillen gezien worden als een onderdeel van de algemene 
conversationalisatietrend? 

 
Om deze vragen te beantwoorden is in deze studie gebruik gemaakt van een corpus 
bestaande uit Nederlandstalige recente conversaties en krantenteksten en 
Nederlandstalige historische krantenteksten. In totaal zijn ruim 50.000 woorden 
conversatie, ruim 50.000 woorden hedendaagse nieuwsteksten en ruim 30.000 
woorden historische nieuwsteksten geanalyseerd op de aanwezigheid van talige 
metaforen. Er is gekeken naar de frequenties, de vormen en de functies van de 
metaforen in alle drie de corpusonderdelen, zowel vanuit een kwantitatief als 
kwalitatief oogpunt. 
 
 
Theoretisch kader 
 
Vanuit verschillende hoeken is gesuggereerd dat het register van nieuwstaal de 
laatste decennia een verandering heeft doorgemaakt van een formele, objectieve 
stijl naar een meer informele, conversationele stijl. Binnen de traditie van Critical 
Discourse Analysis heeft Fairclough gesuggereerd dat publiek taalgebruik, waartoe 
nieuwstaal en politieke taal behoren, een proces van informalisatie heeft 
ondergaan, een proces dat hij grofweg opdeelt in conversationalisatie en 
personalisatie (Fairclough, 1992, 1994, 1995a, 1995b, 1998; Fairclough & 
Mauranen, 1997). Onder conversationalisatie verstaat Fairclough het modelleren 
van publiek taalgebruik naar de normen en gebruiken van gesproken taal 
(Fairclough, 1994: 253). Volgens Fairclough wordt in publieke taalregisters, en 
vooral in nieuwstaal, steeds meer gebruik gemaakt van talige elementen die als 
typisch conversationeel kunnen worden beschouwd, zoals informele woorden in 
krantenkoppen, verkorte woordvormen, persoonlijke voornaamwoorden, 
herhalingen, enzovoorts. Maar ook de interactie tussen taalgebruikers in politiek 
georiënteerde teksten en interviews lijken steeds informeler te worden (Fairclough 
& Mauranen, 1997). Conversationalisatie behelst dus een verschuiving in de 
frequentie van conversationele taalelementen en daaraan verbonden een 
verschuiving in de relatie tussen taalgebruikers. Onder de personalisatie van 
publiek taalgebruik wordt door Fairclough een soortgelijk proces verstaan, met dit 
verschil dat het meer focust op de context en minder op de talige uitingen, doordat 
het meer de focus legt op de verschuiving naar een meer persoonlijke relatie tussen 
taalgebruikers (Fairclough, 1995a). 
 De ideeën die Fairclough naar voren brengt lijken vooral gebaseerd te zijn 
op intuïtie en niet zozeer op taalkundige bewijzen. Er zijn echter ook corpusstudies 
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verricht die de conversationalisatiehypothese van Fairclough empirisch hebben 
getest door systematisch teksten te analyseren op de frequentie van vooraf 
gedefiniëerde talige kenmerken van conversaties en informeel taalgebruik (Pearce, 
2002, 2005; Steen, 2003). Pearce (2005) vond voor Britse politieke 
partijprogramma’s dat deze teksten in een tijdsbestek van 30 jaar (tussen 1966 en 
1997) informeler zijn geworden door een toenemend gebruik van informele en 
conversationele talige elementen zoals persoonlijke voornaamwoorden, bijwoorden 
van houding, en vragen, en een afnemend gebruik van formele talige elementen 
zoals nominalisaties en bijvoeglijke naamwoorden (Pearce, 2005). Steen (2003) 
heeft een studie verricht naar de conversationalisatie van opinie-artikelen in The 
Times, waarvoor hij ook de frequenties heeft vergeleken van enkele typisch 
informele en subjectieve kenmerken, zoals persoonlijke voornaamwoorden en 
modale werkwoorden in verschillende periodes. De kwantitatieve analyse liet zien 
dat de artikelen uit de periode 1975-1995 significant meer informele elementen 
bevatten dan de artikelen uit de periode 1950-1970 (Steen, 2003). De resultaten van 
Pearce en Steen laten zien dat er dus ook kwantitief bewijs is voor de 
conversationalisatiehypothese. 
 Soortgelijke kwantitatieve analyses van diachrone taalveranderingen in 
verschillende taalregisters zijn uitgevoerd door Biber en Finegan (1989, 1992, 
2001). Deze studies maken gebruik van een eerder door Biber ontwikkelde ‘multi-
feature/multi-dimensional’ benadering waarmee talige en situationele variatie 
tussen genres in de Engelse taal zijn blootgelegd (Biber, 1988, 1989). Een 
statistische analyse van talige elementen in 23 genres heeft zes onderliggende 
functionele dimensies geïdentificeerd, waarvan Biber drie dimensies onderscheidt 
die specifiek een verschil tussen gesproken en geschreven taal lijken aan te tonen. 
Op basis van deze drie dimensies hebben Biber en Finegan een diachrone analyse 
van verschillende registers van het Engels uitgevoerd om te kijken of bepaalde 
registers verschuivingen vertonen tussen typisch gesproken taalgebruik en 
geschreven taalgebruik. 
 Voor het nieuwsregister vonden ze dat deze zich in de loop van enkele 
eeuwen (vanaf de 17e eeuw) had ontwikkeld in de richting van meer gesproken 
taalgebuik. De trend was vooral zichtbaar vanaf het begin van de 20ste eeuw (Biber 
& Finegan, 2001). Dit uitte zich in een significante stijging van talige elementen 
typisch voor informeel, betrokken taalgebruik zoals persoonlijke 
voornaamwoorden, bijwoorden, aanwijzende voornaamwoorden en tussenvoegsels, 
en een daling van talige elementen typisch voor informatief taalgebruik zoals 
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels, en een hoge 
type-token ratio. De bevindingen van hun diachrone studies lijken samen te gaan 
met de verschillende suggesties en bevindingen van Fairclough, Pearce, en Steen. 
 Enkele andere studies waarin op basis van Biber’s multi-feature/multi-
dimensional model gekeken is naar talige verschuivingen binnen het nieuwsregister 
resulteerden in soortgelijke bevindingen (Westin, 2002; Westin & Geisler, 2002). 
Westin en Geisler (2002) constateerden dat opiniestukken uit verschillende Britse 
kranten in de loop van de 20ste 

eeuw op enkele aspecten zijn verschoven richting 
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een duidelijk conversationelere, gesproken stijl. Dit was niet op alle vlakken even 
duidelijk door de grote variatie binnen hun corpus, maar kwam desalniettemin 
overeen met Biber en Finegans bevindingen en de hypotheses van Fairclough.  
 Bovengenoemde onderzoeken hebben alleen aandacht besteed aan de 
lexico-grammaticale elementen die kenmerkend zijn voor gesproken of geschreven 
taal. Er zijn ook studies naar veranderingen in het nieuwsregister die meer aandacht 
besteden aan tekstuele aspecten, zoals de opbouw van teksten en gebruik van 
bepaalde constructies, of naar multimodale aspecten zoals lay-out en gebruik van 
foto’s. Hundt en Mair (1999, en Mair, 2006), bijvoorbeeld, constateren dat het 
journalistiek taalgebruik van nu informeler is dan enkele decennia geleden, een 
proces dat ze ‘colloquialisatie’ noemen. Dit zien ze deels in een stijging in het 
gebruik van informele woorden, maar vooral ook in een stijging in het gebruik van 
directe rede door aangehaalde bronnen. Hierdoor verandert de structuur van 
nieuwsteksten, maar ook de stijl wordt beïnvloed door direct gebruik van 
gesproken taal. Een andere trend die veranderingen in tekstuele elementen 
benadrukt is wat Holly (2008) de ‘tabloidisatie’ van publiek taalgebruik noemt. 
Deze trend verwijst naar de zogenaamde ‘tabloids’, de kranten die vooral focussen 
op sensationele nieuwsberichten en een sensationele stijl van journalistiek. Volgens 
Holly is deze trend ook steeds meer zichtbaar in serieuzere gebieden van het 
publieke register; nieuwskaternen die traditioneel focusten op serieuze 
berichtgeving en taalgebruik lijken steeds vaker gebruik te maken van talige en 
visuele elementen die de berichtgeving sensationeler maken (Holly, 2008). 

Ondanks de veelzijdigheid van bovengenoemde studies, lijkt er een 
belangrijk aspect te ontbreken dat de stijl van nieuwsteksten kan beïnvloeden. In 
geen enkele van deze studies wordt aandacht besteed aan lexicaal-semantische 
taalelementen. Het is echter vaker opgemerkt dat veranderingen in stijl ook kunnen 
worden veroorzaakt door veranderingen in semantische aspecten, zoals een 
voorkeur voor subjectieve woorden of het veelzijdig gebruik van metaforen om 
bepaalde mensen, situaties, of gebeurtenissen met een bepaald beeld te beschrijven. 
Dit laatste aspect, het gebruik van metaforen, is onderwerp geweest van vele 
studies naar  taalgebruik in verschillende taalregisters en tekstgenres. Een 
algemeen idee dat in deze studies naar voren komt is dat metaforisch taalgebruik in 
verschillende registers en genres verschillende vormen en doelen heeft. In nieuws 
kunnen metaforen bijvoorbeeld een specifiek beeld geven van een gebeurtenis, 
persoon, of groep, een beeld dat persoonlijk door de journalist, of, breder, door de 
krant wordt gekozen (cf. Charteris-Black, 2004; Semino, 2008). Ook in 
conversaties worden metaforen herhaaldelijk gebruikt om zaken op een bepaalde 
manier onder woorden te brengen (cf. Cameron, 2003). Het gebruik van bepaalde 
metaforen kan een stijl van een tekst, krant, conversatie of register in het algemeen 
dus duidelijk beïnvloeden. 

Metaforiek is echter een veelzijdig begrip dat op verschillende manieren 
kan worden onderzocht en geïnterpreteerd. Waar een metafoor enkele decennia 
geleden nog gezien werd als een creatieve stijlfiguur die altijd bewust werd 
gebruikt, hebben inzichten binnen de cognitieve linguïstiek deze aanname de 
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afgelopen jaren sterk veranderd. Lakoff en Johnson (1980) suggereren dat 
metaforiek juist vaak conventioneel is en veelvuldig voorkomt, niet alleen als talig 
fenomeen maar vooral ook in cognitie. Mensen structureren vaak abstracte 
concepten in hun gedachten als concrete concepten, en denken, redeneren en praten 
daardoor over bepaalde concepten in termen van andere concepten. Dit idee, de 
‘Conceptual Metaphor Theory’ (CMT), behelst dat een conceptueel domein als een 
coherente organisatie van ervaringen wordt gezien (Kövecses, 2002), en dat 
conceptuele metaforen niet-letterlijke projecties tussen een brondomein en een 
doeldomein zijn, oftwel een ‘cross-domain mapping’ tussen domeinen (e.g. Croft 
& Cruse, 2004; Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993; Kövecses, 2002). Een 
conceptuele metafoor zoals HET LEVEN IS EEN REIS, waarbij het abstracte concept 
LEVEN vaak wordt gezien in termen van het concrete concept REIS, komt 
bijvoorbeeld naar voren in uitdrukkingen als ‘Zij zijn op een eindpunt in hun relatie 
gekomen’. Een van de voornaamste algemene conclusies van CMT is dat 
metaforen conventionele elementen zijn die veelvuldig in ons taalgebruik en in ons 
denken voorkomen. 

Studies met behulp van corpora hebben uitgewezen dat metaforen in taal 
inderdaad vaak conventionele metaforen zijn, en dat er vaak gebruik wordt 
gemaakt van uitdrukkingen die afgeleid zijn van dezelfde onderliggende 
conceptuele metafoor. Het is echter ook vaak zo dat zulke uitdrukkingen zo 
conventioneel zijn, dat ze door taalgebruikers niet als ‘cross-domain mappings’ 
worden gezien; in veel gevallen zullen taalgebruikers zich niet bewust zijn van de 
onderliggende conceptuele structuur en vergelijking. Hoewel metaforen bewust 
kunnen worden gebruikt om bepaalde concepten met elkaar te vergelijken en zo 
een bepaald beeld gecreëerd kan worden, lijkt het dus niet zo te zijn dat alle 
metaforische uitdrukkingen in een taal altijd een bepaalde reden of functie hebben 
en bepaalde vergelijking willen verwoorden. Resultaten van vele corpusstudies in 
verschillende talen lijken meer het tegenovergestelde te suggereren: metaforen in 
de taal zijn vaak zeer conventioneel en onbewust gebruikt.  

Steen (2008) stelt daarom voor om niet alleen een onderscheid te maken 
tussen metaforen in cognitie (de conceptuele structuren) en metaforen in taal (de 
talige uitdrukkingen), maar daar een derde categorie aan toe te voegen, namelijk 
metaforen in communicatie (de functies). Metaforen in communicatie kunnen 
zowel nieuwe uitdrukkingen zijn als zeer conventionele metaforische 
uitdrukkingen, maar onderscheiden zich van andere metaforische uitdrukkingen 
door het feit dat ze opzettelijk als metafoor worden gebruikt en zo opgevat door de 
taalgebruiker. Opzettelijk gebruikte metaforen zijn anders dan niet-opzettelijk 
gebruikte metaforen in het feit dat ze bewust zijn gebruikt als metafoor en als 
zodanig moeten worden gezien, omdat de spreker of schrijver een bepaalde intentie 
of een idee wil verwoorden. Bij een opzettelijk gebruikte metaforische uitdrukking 
is op een bepaalde talige manier duidelijk gemaakt dat deze opzettelijk is gebruikt 
en worden taalgebruikers dus gewezen op de cross-domain mapping.  

Het lijken vooral deze opzettelijke metaforen te zijn die de stijl van een 
register, of een individuele tekst, kunnen bepalen. Ze kunnen gebruikt worden om 
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een persoonlijk of informeel aspect aan het taalgebruik toe te voegen, of een 
subjectief beeld te geven van een situatie of entiteit. De vraag of de taal van nieuws 
in de loop der jaren onder invloed van metaforiek persoonlijker is geworden lijkt 
dus vooral te kunnen worden beantwoord door te kijken naar verschillen in het 
gebruik van bewuste metaforische uitdrukkingen die expliciet een cross-domain 
mapping uitlokken. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de algemene 
frequentie van metaforen in de twee nieuwsperiodes, en dit te vergelijken met de 
algemene frequentie van metaforen in conversaties. Zo kan een beeld worden 
gevormd van de rol die metaforen spelen in het idee dat het taalgebruik van het 
nieuws persoonlijker, informeler en conversationeler is geworden 

    
 
Metaforiek in Nederlandse conversaties en nieuwsteksten 
 
Het gehele corpus van ruim 130.000 woorden is geanalyseerd met de MIPVU 
methode, een betrouwbare metaforen-identificatiemethode die is ontwikkeld in 
samenwerking met de onderzoekers van het NWO-Vici metaforenproject aan de 
VU (NWO-Vici grant 277-30-001). Deze is aangepast voor het Nederlands, en is 
gebruikt om alle talige metaforen in de drie corpusonderdelen te identificeren. Met 
behulp van metadata zoals ‘part-of-speech’codes zijn vervolgens de 
metaforenfrequenties van acht woordsoorten, adjectieven, bijwoorden, 
voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden, voorzetsels, werkwoorden, 
voegwoorden, en een restcategorie, in de conversaties en de historisch en 
hedendaags nieuwsteksten naar boven gehaald. Deze zijn gebruikt voor de 
statistische analyse van de metaforenfrequenties in de woordsoorten en de registers 
en periodes. 
 De eerste kwantitatieve analyse richtte zich op een vergelijking van 
metafoorfrequenties in de acht woordsoorten tussen twee registers, hedendaagse 
conversaties en hedendaagse nieuwsteksten. Allereerst is bestudeerd of de 
algemene frequenties van de woordsoorten overeenkomen met de eerder door 
Biber (1988) gevonden verschillen tussen conversatietaal en nieuwstaal. Hoewel de 
opdeling in woordsoorten voor het corpus niet zo gedetailleerd was als in Bibers 
onderzoek, lieten de frequenties in grote lijnen hetzelfde zien als Bibers resultaten. 
Hedendaagse Nederlandstalige conversaties en nieuwsteksten verschillen 
significant van elkaar in aantallen voornaamwoorden, bijwoorden, zelfstandige 
naamwoorden, adjectieven en voorzetsels. De Nederlandstalige conversaties 
kunnen worden gezien als typische voorbeelden van gesproken, informele taal wat 
betreft de hoge frequenties van conversationele taalelementen zoals 
voornaamwoorden en bijwoorden, en Nederlandstalige nieuwsteksten kunnen 
worden gezien als typische voorbeelden van informatieve taal wat betreft de hoge 
frequenties van adjectieven, zelfstandige naamwoorden en voorzetsels. 
 Wat betreft de frequentie van metaforen binnen de verschillende 
woordsoorten lieten de twee registers ook verschillen zien. Deze zijn deels 
gebaseerd op de algehele verschillen tussen woordsoortaantallen, maar deels ook 
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verklaarbaar doordat verschillende woordsoorten in de verschillende registers zich 
anders gedroegen wat betreft metaforiek. De significante verschillen werden 
gevonden in voornaamwoorden, voorzetsels, werkwoorden en ook zelfstandige 
naamwoorden. 

In conversaties was 28,8% van de voornaamwoorden metaforisch gebruikt, 
terwijl in nieuws maar 6,5% metaforisch was gebruikt. Dit verschil is te verklaren 
door de functie van voornaamwoorden in conversaties; vooral de aanwijzende 
voornaamworden zoals die en dit zijn vaak metaforisch gebruikt in conversaties als 
ze gebruikt worden om naar (aspecten) van eerder geuite woorden te verwijzen. In 
nieuws worden deze woorden veel vaker gebruikt om naar werkelijk aanwezige 
objecten te verwijzen. Het aantal metaforische voorzetsels was juist veel groter in 
nieuws dan in conversaties, 70,7% tegen 53,4%. Dit verschil lijkt voornamelijk te 
komen door frequent gebruik van enkele voorzetsels in abstracte contexten, zoals 
van, in nieuwsteksten. Het totaal aantal werkwoorden was ongeveer gelijk in beide 
registers, maar de proportie metaforische werkwoorden was twee keer zo groot in 
nieuws als in conversaties, met respectievelijk 31,3% en 15,5%. De verklaring 
daarvoor lijkt vooral te zijn dat het register van nieuws gebruik maakt van een veel 
gevarieerdere groep werkwoorden, waardoor een gevarieerder metaforengebruik 
mogelijk is. Dit is inherent aan het karakter van nieuws, dat veelzijdig is en dus 
gebruik moet maken van een veelzijdigheid aan woorden die acties uitdrukken. Als 
laatste tonen ook de zelfstandige naamwoorden verschillende patronen voor de 
twee registers; 7,2% van alle zelfstandige naamwoorden in conversaties is 
metaforisch, terwijl 12,2% in nieuws dat is. De patronen voor metaforische 
zelfstandige naamwoorden in nieuws zijn veel complexer dan de patronen in 
conversaties, ook deels door het feit dat nieuwsteksten een grotere variatie aan 
onderwerpen moet behandelen. 

De analyse laat zien dat hedendaagse conversaties en nieuwsteksten 
aanzienlijk verschillen in wat voor metafoorvormen (i.e. woordsoorten) ze 
gebruiken. Binnen woordsoorten zijn ook verschillen gevonden in de lemma’s die 
vaak metaforisch worden gebruikt. De bevindingen komen overeen met eerdere 
resultaten voor Engels taalgebruik en verschillen tussen registers, zoals die door 
bijvoorbeeld Cameron en Deignan zijn gevonden (Cameron, 2003, 2008; Cameron 
& Deignan, 2003; Deignan, 2005). Wat echter ook opvalt is dat de metaforische 
woorden in zowel de conversaties als de nieuwsteksten zeer vaak conventioneel 
gebruikt zijn en daarin vergelijkbaar zijn met wat door vele corpusgerelateerde 
studies eerder al gevonden is. 

De tweede kwantitatieve analyse richtte zich op een vergelijking van 
metafoorfrequenties in de acht woordsoorten tussen twee nieuwsperiodes, nieuws 
uit 1950 en nieuws uit 2002. Allereerst is bestudeerd of de algemene frequenties 
van de woordsoorten in de twee periodes op dezelfde manier verschillen als in 
eerdere diachrone studies naar nieuwstaal, zoals die van Biber en Finegan (1992, 
2001), is gevonden. Een vergelijking van de frequenties van de acht woordsoorten 
in de twee periodes leverde alleen een significant verschil op voor zelfstandige 
naamwoorden en voegwoorden; zelfstandige naamwoordenen waren frequenter in 
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hedendaags nieuws en voegwoorden waren frequenter in historisch nieuws. Deze 
resultaten zijn niet in overeenstemming met de bevindingen van Biber en Finegan 
(2001); ze lijken zelfs het tegenovergestelde. Wat betreft de algemene frequenties 
van de woordsoorten zijn hedendaagse nieuwsteksten dus niet meer gaan lijken op 
conversaties in het gebruik van deze lexico-grammaticale elementen. 

Als we naar de frequenties van de metaforisch gebruikte woorden in de 
woordsoorten in de twee periodes kijken, dan zien we wel verschillen tussen hoe 
dezelfde woordsoorten zich metaforisch gedragen in de twee periodes. Voorzetsels 
worden iets vaker als metaforisch gezien in historisch nieuws (73,7%) dan in 
hedendaags nieuws (70,7%). Het verschil voor voorzetsels is vooral te verklaren 
door het complexere gebruik van van, maar ook doordat hedendaags nieuws juist in 
verhouding vaker niet-metaforische betekenissen van een voorzetsel gebruikt, zoals 
in het geval van in. Werkwoorden worden vaker metaforisch gebruikt in 
hedendaags nieuws (31,5%) dan in historisch nieuws (26,6%). Voor sommige 
lemma’s is dit verschil duidelijk te verklaren door een stijging van meer 
conversationele praktijken, zoals het toenemende gebruik van directe rede. 
Hierdoor worden werkwoorden als vinden vaker metaforisch gebruikt in 
hedendaags nieuws, een patroon dat kan duiden op een lichtere voorkeur voor 
conversationele patronen in metaforisch gebruikte woorden.  

Over het algemeen laat de kwantitatieve analyse van metaforenfrequenties 
en –patronen in de twee nieuwsperiodes zien dat er maar enkele subtiele 
frequentieverschillen zijn, vooral voor voorzetsels en werkwoorden. Vooral het 
metaforisch gebruik van specifieke lemma’s , zoals het werkwoord vinden, lijkt te 
wijzen op een kleine verschuiving binnen het nieuwsregister naar conversationele 
metaforenpatronen. Deze verschillen tonen echter vooral aan dat veel talige 
metaforen onderliggend abstracte structuren hebben, en dat hedendaags nieuws 
vooral een wat abstractere stijl heeft aangenomen. 

Er zijn prominentere verschillen te vinden wanneer er specifiek gekeken 
wordt naar drie werkwoordlemma’s die frequent gebruikt worden, ook in 
metaforische contexten, in hedendaagse conversaties en nieuws en in historisch 
nieuws. Er is in detail gekeken naar hoe de zogenaamde delexicale werkwoorden 
krijgen, hebben en gaan metaforisch gebruikt worden (cf. Cameron, 1999). Deze 
werkwoorden hebben allemaal een concrete basisbetekenis, maar ook duidelijke 
afgeleide metaforische betekenissen alsmede zeer abstracte,  delexicale vormen. 
Over het algemeen toont het nieuwsregister een verschuiving naar abstractere 
gevallen van de metaforisch gebruikte vormen van krijgen, hebben en gaan; de 
verschillende metaforische gevallen van deze werkwoorden tonen een duidelijkere 
graad van abstractie in hedendaags nieuws in vergelijking met historisch nieuws. 
Tegelijkertijd lijken de metaforische patronen van deze werkwoorden in 
hedendaags nieuws meer op de patronen voor dezelfde woorden in conversaties, en 
lijken de patronen in historisch nieuws juist in mindere mate op de patronen voor 
deze werkwoorden in conversaties. De resultaten voor de delexicale werkwoorden 
laten zien dan het taalgebruik van hedendaags nieuws belangrijke aspecten van 
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conversaties overneemt, en dus voor die aspecten een conversationelere stijl heeft 
dan historische nieuwsteksten. 

De verschillen tussen historische en hedendaagse nieuwsteksten waren het 
meest prominent in de analyse van opzettelijk gebruikte metaforen, de 
metaforische uitdrukkingen die bedoeld zijn als metaforen en taalgebruikers 
bewust een bepaalde intentie opdringen. Met behulp van enkele talige markeerders 
werden metaforische vergelijkingen (‘similes’) en metaforisch gebruikte woorden 
die gesignaleerd worden door aanhalingstekens in de teksten gevonden. Deze 
vormen wijzen vaak op bewust gebruikte metaforen; woorden zoals als in 
vergelijkingen roepen de lezer of hoorder expliciet op om een cross-domain 
mapping te vormen tussen het bron- en doeldomein, en signalen zoals 
aanhalingstekens leggen de nadruk op de context van de woorden.  

Wat betreft de vergelijkingen vertoonden de hedendaagse nieuwsteksten 
een hogere frequentie en grotere complexiteit dan de historische nieuwsteksten. De 
patronen en conceptuele structuren die ten grondslag lagen aan de vergelijkingen in 
hedendaags nieuws waren over het algemeen uitgebreider en creatiever, en gaven 
een meer persoonlijk kijk op de personen en situaties waarop de vergelijkingen van 
toepassing waren. De bredere variatie in hedendaags nieuws doet de suggestie 
wekken dat het tegenwoordig meer geaccepteerd is om persoonlijke ideeën en 
inzichten te verkondigen, en creatiever taalgebruik te hanteren. Dezelfde conclusie 
kan getrokken worden wanneer de metaforen met aanhalingstekens mee worden 
genomen. Ook voor deze categorieërn was de variatie en persoonlijke intentie veel 
prominenter in hedendaags nieuws dan in historisch nieuws.  

Daarnaast bevatten de hedendaagse teksten nog enkele uitgebreide vormen 
van metaforiek waarin binnen een tekst verschillende aspecten van een concept 
herhaaldelijk vergeleken werden met verschillende aspecten van een ander concept. 
Een nieuwstekst uit 2002, bijvoorbeeld, bevatte een uitgebreide vergelijking tussen 
een politieke situatie in de Verenigde Staten op dat moment met een historische 
gebeurtenis uit de Eerste Wereldoorlog. Verspreid over het artikel werden 
verschillende facetten en actoren uit beide situaties met elkaar vergeleken. Door 
herhaaldelijk gebruik van dezelfde onderliggende metafoor wordt aan de lezer 
duidelijk gemaakt dat de vergelijking opzettelijk gemaakt wordt. Door zo’n 
toepassing van een uitgebreide vergelijking in een tekst lijkt het alsof deze tekst 
aanzienlijk metaforischer en creatiever is dan andere teksten. De nieuwsdata liet 
duidelijk zien dat dit soort uitgebreidere vergelijkingen alleen voorkwamen in 
hedendaagse nieuwstaal.  
 
 
Conclusies 
 
We kunnen concluderen dat er vooral een trend van personalisatie van het 
taalregister van nieuws te ontdekken is in het gebruik van metaforen, maar tot op 
zekere hoogte ook een algemene trend van conversationalisatie. Dat laatste is 
vooral zichtbaar in de abstractere metafoorpatronen voor bepaalde woordsoorten, 
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zoals voor ‘delexicale’ werkwoorden. De personalisatie van nieuwstaal is het meest 
opmerkelijk wanneer gekeken wordt naar hoe bepaalde metaforische uitdrukkingen 
opzettelijk gebruikt worden. In dat opzicht vertonen de hedendaagse teksten een 
aanzienlijk sterker gebruik van persoonlijke ideeën en opinies en creatievere 
beelden. Ook metaforen lijken dus een rol te spelen in de verschuivingen van een 
formele stijl naar een persoonlijkere stijl binnen het nieuwsregister. De gevonden 
patronen voor bewust gebruikte metaforen voegen waardevolle informatie toe aan 
de reeds eerder gevormde ideeën over de informalisatie en personalisatie van 
nieuwstaal (cf. Biber & Finegan, 2001; Fairclough, 1994; Fairclough & Mauranen, 
1997; Hundt & Mair, 1999; Mair, 2006; Steen, 2003). 
 Het blijft echter lastig om duidelijke patronen naar voren te halen met 
relatief kleine corpora zoals gebruikt voor dit onderzoek. Een groter aantal teksten 
zal meer metaforendata opleveren, vooral wat betreft opzettelijk gebruikte 
metaforen. Tegelijkertijd wordt het dan moeilijker om uitgebreid kwalitatief 
onderzoek naar metaforen te verrichten, aangezien dat nog steeds handmatig moet 
en dus tijdrovend is. Een andere manier om het onderzoek meer slagkracht te geven 
is door meer tijdsperiodes te bestuderen en zo wellicht duidelijkere verschuivingen 
te ontdekken. Zo’n uitbreiding is relatief makkelijk uit te voeren met de 
beschikbare digitale archieven. Verder zou een homogener nieuwscorpus, een 
corpus dat bijvoorbeeld focust op nieuwsteksten met hetzelfde onderwerp of uit 
een bepaald katern, wellicht duidelijkere patronen kunnen genereren dan het corpus 
gebruikt voor dit onderzoek. Door zo weinig mogelijk verschillen in 
nieuwsonderwerpen te gebruiken, zal het relatief makkelijker zijn om duidelijk 
conceptuele patronen te vinden in de metaforisch gebruikte woorden. De 
bovengenoemde opties geven aan dat er nog volop werk te doen is op het gebeid 
van metaforiek, nieuwstaal en de personalisatie van de stijl binnen het 
nieuwsregister.  
  


